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WPROWADZENIE
Projekt UPSKILLEAD ma na celu poznanie świata cyfrowego, a jednocześnie ma
na celu aktualizację cyfrowych umiejętności dorosłych wychowawców. Doradcy
wychowawcy stoją przed wieloma wyzwaniami, ponieważ zajmują się coraz
bardziej złożonymi i różnorodnymi sytuacjami edukacyjnymi w stale zmieniającym
się środowisku pracy, wraz z rozwojem nowych technologii i stale zmieniającym
się rynkiem pracy o wysokich technicznych wymaganiach dotyczących
umiejętności. Umiejętności cyfrowe mają zasadnicze znaczenie dla wypełnienia
luki między edukacją a pracą i osiągnięcia lepszych wyników.
W związku z tym konsorcjum postanowiło zbadać obecną scenę każdego kraju
partnerskiego, aby zidentyfikować bieżące potrzeby w zakresie e-umiejętności
(IO1). Na podstawie uzyskanych wyników konsorcjum UPSKILLEAD określiło
kompetencje cyfrowe, które należy uwzględnić w strukturze UPSKILLEAD (IO2).
Ramy zostały wykorzystane do opracowania programu nauczania / materiałów
szkoleniowych, które mają być następnie przez dorosłych nauczycieli (IO3). Został
on zaprojektowany z benchmarkami i wskaźnikami, na podstawie których zostaną
ocenione umiejętności Dorosłych Nauczycieli. Ten wynik intelektualny obejmuje
projektowanie i rozwój ekologicznego systemu Open Badge w celu walidacji
cyfrowych umiejętności nabytych przez dorosłych edukatorów. Ramy te obejmują
teoretyczną i praktyczną wiedzę, umiejętności i postawy, które mają zostać nabyte
przez dorosłych wychowawców, a także metody nauczania i oceniania.
Konsorcjum postanowiło ocenić praktyczną wiedzę zdobytą przez Adult Educator i
przyznać Open Badge, gdy kryteria zostaną spełnione.
Wprowadzenie tego procesu uznawania i walidacji za pomocą otwartych znaczków
jest wartością dodaną projektu, ponieważ umożliwi edytorom dorosłych posiadanie
ważnego dowodu na to uczenie, które można dodać do ich CV, profilu lub portfolio.
do certyfikatu Europass i certyfikatu uczestnictwa. Otwarte odznaki to procedura
motywująca, która będzie zachęcać i zachęcać wychowawców dorosłych do
kontynuowania ich uczestnictwa. Jest powiązany z umiejętnościami cyfrowymi,
ponieważ Otwarte Odznaki są tworzone on-line za pomocą otwartej platformy i
mogą być wyświetlane na różnych osobistych stronach, takich jak FB, Twitter,
LinkedIn itp. Ponadto, Doradcy Dorosłych będą mogli używać tej metody do
samodzielnego nauczania dorosłych uczących się, aby zmotywować ich do udziału
w LLL.
Otwarte odznaki pierwotnie opracowane przez Fundację Mozilla przy wsparciu
Fundacji MacArthur. [1] Standard Open Badges opisuje metodę pakowania
informacji o osiągnięciach, osadzania jej w przenośnych plikach graficznych w
postaci cyfrowej plakietki i tworzenia infrastruktury do sprawdzania
identyfikatorów.

OPEN BADGE
Otwarte odznaki to cyfrowa reprezentacja umiejętności, efektów uczenia się,
osiągnięć lub doświadczeń, takich jak:
• Umiejętności twarde: wiedza, kompetencje itp.
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• Umiejętności miękkie: współpraca, komunikacja itp.
• Uczestnictwo i zaangażowanie społeczności
• Oficjalna certyfikacja
• Autoryzacja
Otwarte odznaki to sprawdzalne, przenośne cyfrowe plakietki z osadzonymi
metadanymi dotyczącymi umiejętności, osiągnięć i doświadczenia, które można
udostępniać w Internecie. Każda Otwarta Plakietka jest powiązana z obrazem i
informacjami o odznace, jej odbiorcy, wystawcy i wszelkich dowodach
pomocniczych. Odznaki mogą być używane na wiele sposobów, na przykład do
wyznaczania celów, motywowania zachowań i przekazywania sukcesu. Mogą być
szczególnie przydatne w rozpoznawaniu nowych rodzajów uczenia się, poza
tradycyjnym środowiskiem klasowym. W dzisiejszych czasach uczenie się dzieje
się wszędzie - odznaki stanowią sposób na potwierdzenie wyniku.
Korzyści
Oto niektóre z zalet Open Badges:
• Odznaki mogą pokazywać szerszy zakres umiejętności i osiągnięć w
formalnych i nieformalnych metodach uczenia się.
• Odznaki są przenośnymi i weryfikowalnymi obiektami cyfrowymi - wszystkie te
informacje mogą być spakowane w pliku z obrazkami, które można wyświetlać
za pośrednictwem internetowych życiorysów i sieci społecznościowych.
• Każda Odznaka zawiera opis osiągnięcia: konkretną ścieżkę, którą uczeń
podchodził do osiągnięcia, wraz z dowodami użytymi do poparcia odznaki.
• Każda Plakietka zawiera informacje o tożsamości pracownika, link do
informacji o wystawcy, link do informacji o klasie znaczka (opis tego, co
oznacza znaczek)
• Plakietki można wykorzystać do odblokowania ścieżek nauki i kariery. Mogą
być wykorzystywane do budowania ścieżek wspierania osób do pracy na rzecz
celów uczenia się, dostarczania dróg do zatrudnienia i pielęgnowania i rozwoju
talentów w organizacjach.
• Odznaki reprezentują cechy osobiste, które mają znaczenie dla pracodawców
(np. Umiejętności miękkie)
• Plakietki mogą być używane w kontekście zawodowym - Tysiące organizacji
na całym świecie wydają plakietki zgodnie ze specyfikacją Open Badges, od
organizacji non-profit do dużych pracodawców, do instytucji edukacyjnych na
wszystkich poziomach.
Kluczowe element
Emitent
Po pierwsze, wydawca może zdefiniować kompetencje w temacie, zaprojektować
dla niego materiał szkoleniowy i ocenić użytkowników pod kątem tej kompetencji.
Następnie wystawca może utworzyć znaczek i udostępnić go do zarabiania. Kiedy
wystawca tworzy nową plakietkę, dane mogą zawierać szczegóły kryteriów, które
musi spełnić użytkownik, aby otrzymać odznakę. W przypadku oceny recenzent
może porównać dowody dotyczące zarabiających z kryteriami odznak, które mogą
być wymagane lub opcjonalne.

This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the
views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of
the information contained therein. Submission Number: 2016-1-SI01-KA204-021588

3
UPSKILLEAD Project No.: 2016-1-SI01-KA204-021588
Każda osoba lub organizacja może utworzyć profil Emitenta i rozpocząć
definiowanie i wydawanie Otwartych Odznak. Różnorodna gama organizacji i
społeczności, w tym:
• Szkoły i uniwersytety
• Pracodawcy
• Organizacje społeczne i non-profit
• Agencje rządowe (w tym NASA)
• Biblioteki i muzea.
• Organizatorzy imprez i targi naukowe (w tym Intel)
• Firmy i grupy nastawione na rozwój zawodowy (np. Konsorcjum UPSKILLEAD)
Każdy podmiot, który można opisać za pomocą nazwy, opisu, adresu URL, obrazu
i adresu e-mail, jest potencjalnym kandydatem do zostania Emitentem. Do
wystawiania otwartych znaczków potrzebna jest platforma technologiczna
obsługująca specyfikację Open Badges.
Platforma
Wiele firm posiada platformy do wydawania identyfikatorów zgodne ze
specyfikacją Open Badges. Zapewniają szeroki zakres usług, które pozwalają
użytkownikom nietechnicznym wydać poświadczenia Open Badges. Każda
platforma oferuje połączenie niestandardowych usług, w tym: projektantów
plakietek online, odkrywania identyfikatorów, wystawiania, organizacji pracy,
wyświetlania, profili użytkowników, udostępniania społecznościowego i narzędzi do
integracji z istniejącymi systemami nauczania. Wszystkie platformy wydawania
Open Badges powinny umożliwiać odbiorcom eksportowanie odznak do
wybranego plecaka. Pozwala to użytkownikom na składowanie i udostępnianie
swoich odznak zdobytych na różnych platformach i wybieranie własnych
przestrzeni w celu ustalenia swojej tożsamości w Internecie.
Uzyskać
Otwarte odznaki są przeznaczone dla każdego, aby rozpoznać umiejętności
nabyte podczas różnych doświadczeń, niezależnie od wieku i wykształcenia.
Pozwalają one na podążanie za swoimi zainteresowaniami i pasjami oraz
odblokowywanie możliwości życia i pracy poprzez wyróżnianie się z tłumu. Osoby
zarabiające powinny zarejestrować się w platformie organizacyjnej i ubiegać się o
odznakę, gdy wstępnie zdefiniowane kryteria zostaną spełnione w fazie oceny.
Ocena
Proces oceny może się różnić:
•
•
•

Ocena asynchroniczna: uczniowie szukają oceny we własnym czasie, zamiast
wymagać zdania egzaminu we wcześniej ustalonym terminie.
Ocena ukradkiem: ocena i przyznawanie odznak mogą się odbywać
automatycznie i zapewniać natychmiastową informację zwrotną.
Ocena portfela: próbki pracy, projekty i inne artefakty opracowane przez ucznia
i mogą być wykorzystane jako dowody do otrzymania odznaki.
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• Wielokrotny asesor lub ocena grupowa: wiele kontekstów oceny,
takich jak organizatorzy kursów, rówieśnicy lub sami uczniowie.
Pokaz
Otwarte plakietki zostały zaprojektowane do udostępniania. Dzieląc się, osoby
prezentują swoje osiągnięcia konsumentom, zamieniając je w cenną walutę, aby
odblokować nowe możliwości. Displayery mogą wykorzystywać interfejs Displayer
API do pobierania znaczników odbierających z plecaka hostowanego przez
Mozillę. Mozilla założyła pierwszy Plecak w 2011 roku. Większość platform
wydających zapewnia użytkownikom możliwość łączenia i przechowywania swoich
identyfikatorów do tego Plecaka. Podczas pobierania plakietek z plecaka Mozilla
Backpack (przy użyciu konta adresu e-mail), monitor będzie mógł uzyskać dostęp
tylko do tych identyfikatorów, które użytkownik wybrał jako publiczne.
Plakietki mogą być również udostępniane:
• Blogi, strony internetowe, e-Portfolio i profesjonalne sieci
• Aplikacje pracy
• Serwisy społecznościowe - Twitter, Google+, Facebook, LinkedIn
• Nawet w sygnaturze e-mailowej!
Aspekty

Techniczny
Odznaka jest definiowana jako klasa znaczków, przy użyciu różnych elementów
danych, w tym opisów, kryteriów i informacji o samej organizacji wydającej. Gdy
wydawca zdecyduje się przyznać tę plakietkę konkretnemu uczestnikowi, utworzy
on asercję plakietki. Twierdzenie o plakietce opisuje dane o plakietce przyznania
nagrody - zawiera ona tożsamość płatnika oraz link do ogólnej kategorii plakietki,
która z kolei zawiera linki do informacji o wystawcy plakietki. Wszystkie dane
identyfikatora są definiowane przy użyciu struktur JSON. Aby przyznać znaczek
uczestnikowi, wystawca tworzy asercję znaczków w JSON.
Właściwości
Obraz znaczka powinien być kwadratowym PNG (lub SVG). Rozmiar pliku
powinien wynosić maksymalnie 256 KB i nie może być mniejszy niż 90 pól PX.
Rzeczy, które możesz zweryfikować i zbadać w odznakę:
•
•
•
•
•
•

Szczegółowe informacje na temat organizacji, która wydała odznakę
Co zrobił człowiek, aby zdobyć odznakę
Kryteria oceny odznaki
Że odznaka została wydana oczekiwanemu odbiorcy
Wyjątkowe dowody badacza odznak (opcjonalnie w zestawie)
Kiedy odznaka została wydana i czy wygasła
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Zatwierdzenia instytucjonalne
Odznaki są jak produkty komercyjne, które muszą być promowane przez
określoną celebrytę lub instytucję w celu promowania jej w szerszym zakresie i
uzyskania wsparcia ze strony konsumenta. W tej sekcji podkreślone zostaną
instytucje z sektora publicznego i prywatnego, które popierają otwarte odznaki jako
narzędzie rozpoznawania. Ponadto w tej sekcji próbuje się również wyjaśnić
znaczenie promowania odznaki w ekosystemie.
Instytucje rządowe
Rada Unii Europejskiej jest jedną z instytucji rządowych na poziomie regionalnym,
która wyraziła swoje poparcie dla otwartej odznaki jako jedno z
niekonwencjonalnych podejść do rozpoznawania czyjejś pracy. W konkluzji Rady i
przedstawicieli rządu państw członkowskich, która została wydana w dniu 23
listopada 2016 r., Wspomniano, że "Aby odwołać się do młodych ludzi i zapewnić
większy wpływ na ich życie, nowe ustawienia, w których młodzi ludzie spędzać
czas, takie jak nowoczesna infrastruktura miejska i przestrzeń wirtualna, a także
nowe podejścia wykorzystujące innowacyjne narzędzia internetowe i offline (takie
jak grywalizacja, działania oparte na GPS, nauka odznak lub myślenie
projektowe5), powinny zostać uwzględnione i uwzględnione w dalszy rozwój
edukacji i szkolenia osób pracujących z młodzieżą. "(Rada Unii Europejskiej,
2016). To oświadczenie wydane przez wyżej wymieniony organ regionalny
potwierdza, że uczenie się odznak, takich jak otwarte odznaki, jest jednym z
dzisiejszych trendów w rozpoznawaniu umiejętności i wiedzy uczących się, które
nabyli podczas swoich dni szkoleniowych..
W ramach UE Litewska Komisja Narodowa ds. UNESCO wraz z Litewskim
Stowarzyszeniem Edukacji Nieformalnej zaleca stosowanie otwartych znaczków
do innych szkół stowarzyszonych UNESCO w tym kraju (Litewska Komisja
Narodowa ds. UNESCO, 2016 r.).
Oprócz tych organów UE, w 2013 r. Biuro ds. Edukacji Zawodowej i Edukacji
Dorosłych (OVAE) Departamentu Edukacji USA sfinansowało badanie mające na
celu "zbadanie wykonalności opracowania i wdrożenia systemu cyfrowych
znaczków dla dorosłych uczących się i konsekwencji dla polityki , praktyka i
system dostarczania edukacji dorosłych "(Finkelstein, Knight and Manning, 2013).
W Stanach Zjednoczonych następujące instytucje od dawna wdrażają system
otwartych plakietek jako narzędzie rozpoznawania (Ibis):
•
•

•
•

EDUCAUSE - wiodące stowarzyszenie w dziedzinie technologii informacyjnej
koncentrujące się na szkolnictwie wyższym.
Towarzystwo Naukowo-Społeczne zarządza Międzynarodowymi Targami
Naukowo-Technicznymi Intel (Intel ISEF), - największą na świecie nauką
przedszkolną.
American Association for State and Local History
Centrum Yale ds. Inteligencji Emocjonalnej
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Te instytucjonalne aprobaty różnych organów rządowych pokazują, że otwarte
odznaki są uzasadnionym narzędziem do rozważenia i jednym z "trendów" w XXI
wieku, że każdy w dziedzinie edukacji, czy to w formalnej, czy pozaformalnej
edukacji, powinien badać.
Zatwierdzanie sektora prywatnego
Oprócz Fundacji Mozilla, która zapoczątkowała ideę otwartych odznak, różne
podmioty z sektora prywatnego używały otwartych odznak jako nowego sposobu
rozpoznania kogoś, kto niedawno rozwinął umiejętności lub osiągnął określony
poziom wiedzy. Na przykład amerykańska firma Microsoft wprowadziła system
otwartych identyfikatorów do swoich partnerów. "Microsoft opracował system
identyfikatorów dla partnerów w sieci edukacyjnej (PiLN) nauczycieli i liderów
szkół, aby promować kompetencje technologiczne i odpowiednie umiejętności w
dzisiejszej erze cyfrowej." (Chow, 2014). Na oficjalnej stronie Microsoftu firma
odpowiedziała na pytanie, dlaczego oferuje identyfikatory - aby zaoferować
ludziom narzędzie, którego potrzebują, aby posunąć się naprzód w wybranej
dziedzinie. "Twoja cyfrowa plakietka pozwala łatwo udostępniać szczegóły swoich
umiejętności w sposób zaufany i możliwy do zweryfikowania" (Microsoft, 2016).
Jedną z dobrze znanych instytucji, która korzysta z otwartej odznaki, jest
Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej ( NASA). W 2012 roku
NASA wspólnie z Project Whitecard i Wheeling Jezuit University wspólnie
pracowały nad przekonaniem Kalifornijskiej Akademii Nauk do wdrożenia
otwartego systemu oznaczeń Mozilli w "rozpoznawaniu osiągnięć życia" (NASA,
2016). Oprócz firm, formalne instytucje edukacyjne wykorzystują również otwarte
odznaki jako narzędzie rozpoznawania. W Europie niektóre z tych instytucji to
Beuth University of Applied Sciences Berlin w Niemczech, Newcastle University w
Wielkiej Brytanii, Universitat de les Illes Balears w Hiszpanii (Mozilla Foundation,
2016c).
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UPSKILLEAD OPEN BADGES ECO-SYSTEM
Otwarte odznaki zapewniają przenośne i weryfikowalne informacje na temat
umiejętności cyfrowych i osiągnięć. Dorosli nauczyciele mogą odblokowywać
możliwości, udostępniając kolekcje odznak reprezentujących pożądane zestawy
umiejętności w dynamiczny, oparty na dowodach sposób. Otwarte odznaki
reprezentują zgodne z prawem, uwierzytelnione osiągnięcia, opisane w formie
plakietki i powiązane z projektem UPSKILLEAD.
Podsumowując:
• Konsorcjum UPSKILLEAD tworzy odznaki dla sześciu różnych kompetencji
cyfrowych:
 Bezpieczeństwo w Internecie
 Projektowanie graficzne
 Projektowanie stron internetowych
 Interaktywna biała tablica
 System zarządzania nauczaniem
 Media społecznościowe
• Dorosłych nauczycieli zachęca się do rejestracji na platformie e-learningowej i
podjęcia kursów programu UPSKILLEAD
• Lista platform e-learningowych wskazuje kryteria zdobycia odznaki
• Nauczyciele-dorośli powinni dostarczyć dowody przeciwko kryteriom
dotyczącym znaczków
• Nauczyciele dorosłych powinni ubiegać się o odznakę, w tym dowody,
przeciwko kryteriom odznak
• Oceniający (przydzielony przez konsorcjum UPSKILLEAD) decyduje, czy
przyznać plakietkę reklamodawcy, czy nawiązuje z nimi kontakt
• Ewaluator może przesłać informację zwrotną, aby przekazać ją do użytkownika
w sprawie jego wniosku
• Jeśli znaczek jest nagrodą, wystawca tworzy asercję znaczków
• Emitent oferuje opcjonalnie możliwość przekazania odznaki do plecaka Mozilla
Konsorcjum UPSKILLEAD, które przyjmuje odznakę i oferuje w zamian możliwość
podnoszenia umiejętności cyfrowych Dorosłych Wychowawców, odgrywa
kluczową rolę w ekosystemie. Dzięki temu procesowi Otwarte odznaki można
przekształcić w nową współpracę, pracę, staż i bogatsze powiązania między
uczniami przez całe życie.

W tej części wszyscy partnerzy przygotują szczegóły związane z każdym z
Otwartych Znaczków, które zostaną przydzielone do każdej Kompetencji Cyfrowej.
Proponuje się, aby dla każdej kompetencji cyfrowej wychowawcy dorosłych mogli
zdobyć jak najwięcej punktów życia, jak tematy. Jeden OB zostanie przydzielony

This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the
views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of
the information contained therein. Submission Number: 2016-1-SI01-KA204-021588

8
UPSKILLEAD Project No.: 2016-1-SI01-KA204-021588
na temat. W przypadku każdej kompetencji cyfrowej analizowane będą
następujące aspekty w poniższym szablonie:
•

•
•

•
•

Nazwa OB: Nazwa OB może być taka sama jak Temat.
- Projekt OB: Wizualizacja OB
- Główny cel: opis otwartej odznaki
Efekty uczenia się: Konkretny efekt uczenia się, który należy zdobyć
Kryteria oceniania: Aby pomyślnie ukończyć i uzyskać odznakę, uczestnik
musi uzyskać 50% wszystkich możliwych punktów w teście teoretycznym i
co najmniej 75% za każde zadanie praktyczne. Wszystkie możliwe punkty
we wszystkich kwestiach teoretycznych i praktycznych zostaną określone
w dokumencie metod oceny opracowanym w IO3.
Dowody: "Dowód" i dowody nabytych umiejętności, tj. Link, zdjęcie, wideo,
test, quiz itp.
Wydane przez: W tej sekcji określono wydającego OB, który dla projektu
jest konsorcjum UPSKILLEAD.

Kryteria oceny i metody na platformie e-learningowej
W przypadku modułów kompetencji cyfrowych UPSKILLEAD chodzi o ocenę
zarówno wiedzy teoretycznej, jak i praktycznych umiejętności, które nauczyciele
dorosłych kursów będą zdobywać przez całe życie projektu UPSKILLEAD, a także
do przeprowadzenia testu samooceny dla uczestników przed podjęciem kursów,
aby mogli wcześniej zidentyfikować swoje mocne i słabe strony.
Początkowa samoocena
Test samooceny odbędzie się przed uczestnictwem w kursie. Zostanie to zrobione
w formie quizu z wielokrotnym wyborem, który obejmuje wszystkie tematy z każdej
kompetencji cyfrowej, a wynik będzie tylko informacyjny i podany w %.
Gdy uczestnicy prześlą swoje odpowiedzi, system przekaże im informacje
zwrotne. Poprawne i błędne odpowiedzi zostaną podświetlone, aby użytkownicy
mogli je zobaczyć. Po ukończeniu quizu ogólne informacje zwrotne zostaną
przekazane nauczycielom dorosłych.
Ostateczna teoretyczna ocena wiedzy
Ostateczna ocena wiedzy teoretycznej odbędzie się po samoocenie i opcjonalnie
przejściu przez wszystkie materiały edukacyjne i zasoby w formie quizu
wielokrotnego wyboru. Ostateczna ocena wiedzy teoretycznej zostanie
przeprowadzona w formie testu wielokrotnego wyboru w celu oceny wiedzy
teoretycznej dorosłych wychowawców.
Każdy quiz wielokrotnego wyboru będzie miał 20 pytań z quizu samooceny, z
trzema (3-5) możliwymi odpowiedziami, z których jedna lub więcej z nich będzie
poprawna. Po tym, jak użytkownicy przystąpią do testu, zostanie on automatycznie
oznaczony, a użytkownicy będą mogli natychmiast zobaczyć, jaki stopień
osiągnęli. Użytkownicy będą mieli szansę na trzy (3) próby przejścia testu. Jeśli
użytkownik nie wykona wszystkich trzech prób, musi skontaktować się z jednym z
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mentorów, aby przedyskutować więcej możliwości pomyślnego przejścia testu.
Po każdej próbie pytania i odpowiedzi będą wymieszane, aby test stał się
trudniejszy. Poprawne i błędne odpowiedzi zostaną podświetlone, aby użytkownicy
mogli je zobaczyć. Ostateczna ocena będzie najwyższą (najlepszą) próbą. Ogólne
informacje zwrotne zostaną pokazane uczniom po zakończeniu próby w quizie.
Należy zauważyć, że udana próba wielokrotnego wyboru nie przyznaje osobom
dorosłym wychowawców, ale jest tylko częścią procesu i jednym z wymagań
(kryteriów), aby otrzymać odznakę. Na koniec, tylko zakwalifikowane quizy po
kursie będą brane pod uwagę w procesie przyznawania odznak jako jeden z
kryteriów, aby je zdobyć. Test samooceny przed kursem będzie wykorzystywany
wyłącznie do celów samooceny.
Wymagane minimum do zdania testu wynosi 50%.
Praktyczna ocena umiejętności
Jeśli chodzi o praktyczną procedurę oceny umiejętności, odbywa się ona po teście
wiedzy teoretycznej.
Praktyczne kryteria oceny umiejętności są takie same dla wszystkich kompetencji
cyfrowych, jednak tylko punkty na zadanie praktyczne mogą ulec zmianie, biorąc
pod uwagę trudność zadania. Każda kompetencja cyfrowa wymaga różnych
dowodów dla praktycznych zadań. Mentor UPSKILLEAD będzie mógł ocenić
jakość dowodów na podstawie wytycznych podanych w ZAŁĄCZNIKU. Kryteria
oceny zadań praktycznych opracowanych w IO4.
Wymagane minimum to każde praktyczne zadanie 75%.

Odznaki Przyznanie Kryteriów
Elektroniczne narzędzie UPSKILLEAD oferuje łącznie 6 odznak. Uczestnik musi
odnieść sukces zarówno w teście teoretycznym, jak i praktycznym.
Kryteria przyznawania nagród za 6 odznak
Kryteria, które muszą spełnić wychowawcy dorosłych, aby otrzymać sześć (6)
odznak na każdym poziomie i dla każdej kompetencji cyfrowej, są następujące
cztery (4):
1. Rejestracja kursu (użytkownicy będą musieli zapisać się na kurs, ponieważ test
samooceny jest w nim)
2. Wykonaj test samooceny (nie jest wymagane, aby go przekazać)
3. Z powodzeniem zdać quiz z zakresu wiedzy teoretycznej na koniec kursu
(powyżej 50%)
4. Pomyślnie zdaj test umiejętności praktycznych (każdy powyżej 75%)
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Aby pomyślnie ukończyć i uzyskać Odznakę, uczestnik musi zdać egzamin
teoretyczny i musi odnosić sukcesy we wszystkich zadaniach praktycznych
związanych z odpowiednią odznaką.
Kryteria przyznawania odznaki Mentor UPSKILLEAD
Przede wszystkim logo UPSKILLEAD będzie używane jako znaczek Mentor
UPSKILLEAD. Uczestnicy (nauczyciele), którzy twierdzą, że otrzymują oznaczenie
UPSKILLEAD, powinni uzyskać 90% lub więcej każdej odznak i zatwierdzenie
jednego z partnerów UPSKILLEAD. Powinni umieć korzystać z platformy elearningowej (stworzyć kurs, stworzyć swój profil, zapisać studentów, stworzyć
quiz / zadania itp.). Ponadto Mentorzy powinni otrzymać powiadomienie (e-mail) o
nowych rejestracjach, e-mail, gdy użytkownik ukończy kurs i powinni mieć
możliwość zapisywania użytkowników na kursy i przyznawania odznak na
podstawie kryteriów.
Uczestnicy JSTE automatycznie otrzymywali odznaki, ponieważ uczestniczyli w
szkoleniach transnarodowych.
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KOMPETENCJE CYFROWE 1: BEZPIECZEŃSTWO INTERNETOWE
1. Kompetencje cyfrowe 1: Ramy bezpieczeństwa online
W tej zaawansowanej technologicznie erze żyjemy, wszystko odbywa się online; komputery i smartfony są przedłużeniem nas. Z
drugiej strony, w Internecie pojawił się wybór nieuczciwych działań, które zagrażają naszemu osobistemu bezpieczeństwu online.
Na podstawie wyników ankiety przeprowadzonej podczas wdrażania IO1, dobrze się stało, że większość dorosłych nauczycieli jest
świadoma swojej potrzeby bycia poinformowanym i dobrze wyszkolonym w zakresie "bezpieczeństwa online".
Zgodnie z Agendą cyfrową przedstawioną przez Komisję Europejską, jednym z siedmiu najważniejszych filarów strategii Europa
2020 jest wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa w internecie poprzez dobre wykształcenie w zakresie Internetu i jego zagrożeń.
2. Główne cele
Kompetencje cyfrowe: Bezpieczeństwo w Internecie ma na celu edukowanie dorosłych nauczycieli na temat podstawowej
terminologii internetowej, jak ważne są informacje i ich ochrona, a także ważne zasady dotyczące przechowywania i prywatności
danych oraz zagrożeń dla bezpieczeństwa osobistego.
Ponadto zostaną opracowane podstawowe umiejętności, takie jak używanie haseł, używanie zapór ogniowych i sieci
bezprzewodowych. Ważne jest, aby wiedzieli, czym jest złośliwe oprogramowanie i jak chronić komputery, sieci i dane osobowe.
Ponadto zdefiniowane zostaną niektóre inne terminy, takie jak zapory sieciowe, hotspoty i zdobędzie trochę doświadczenia
technicznego.
Ta kompetencja ma na celu rozwinięcie innej umiejętności; bezpieczne przeglądanie Internetu za pomocą bezpiecznych
przeglądarek i identyfikowanie zwykłych i bezprzewodowych typów zabezpieczeń. Ponadto temat obejmuje niektóre problemy z
bezpieczeństwem komunikacji podczas korzystania z poczty elektronicznej i sieci społecznościowych. Wreszcie ma na celu
stworzenie świadomych edukatorów dorosłych w związku z ważnymi zagrożeniami związanymi z bezmyślnym korzystaniem z
Internetu, witrynami społecznościowymi użytkowników.
3. Metodologia
Stworzenie ram dotyczących bezpieczeństwa w Internecie opiera się na metodologii zaproponowanej w sprawozdaniu ogólnym.
Zgodnie z tym, ta kompetencja cyfrowa jest podzielona na cztery główne tematy, które należy uwzględnić.
Na podstawie naszej wiedzy i badań przeprowadzonych w terenie, przedstawiono krótki opis wszystkich informacji dotyczących
każdego Obszaru.
Po ustaleniu linii bazowej w raporcie wszystkie tematy są podzielone na sześć mniejszych kategorii, zwanych "komponentami", z
których każdy dostarcza odrębnych informacji i szczegółowy opis konkretnego tematu.
4. Projektowanie znaczków
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TEMAT 1: Podstawowe warunki dotyczące bezpieczeństwa w Internecie i Internecie
Ten obszar obejmuje niektóre teoretyczne aspekty bezpieczeństwa w Internecie. Jego celem jest pomoc Nauczycielom-Doradcom w
zrozumieniu, jak ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa informacji / danych. Zidentyfikuj typowe techniki danych / prywatności,
utrzymania i kontroli. Dodatkowo, ten obszar ma na celu nauczenie trenerów, jak rozpoznać zagrożenia dla ich osobistej kradzieży
bezpieczeństwa i pomóc im zidentyfikować ukryte niebezpieczeństwa związane z wykorzystaniem chmury obliczeniowej. Wreszcie
promuje używanie haseł i uczy ich technik wybierania silnych haseł.

TEMAT 2: Bezpieczeństwo w Internecie i sieci
Ten obszar koncentruje się na stworzeniu podstaw dla wiedzy dorosłych, którzy powinni wiedzieć o bezpieczeństwie sieci.
Wprowadza je w różne typy sieci i zagrożenia, które istnieją, gdy połączenie nie jest bezpieczne; lub gdy sieć jest niegodna
zaufania. Dodatkowo wprowadza je w termin firewall, jego użycie i niektóre z jego ograniczeń. Wreszcie, trenerzy będą
zaznajomieni z hotspotami. Ponadto jest skierowany do najpopularniejszego tematu naszych czasów; komunikacja i media
społecznościowe. Bezpieczeństwo sieci jest kluczowym tematem, ponieważ wszystkie informacje, transakcje i komunikacja
odbywają się za pośrednictwem Internetu, więc Doradcy Dorosłych powinni być w stanie rozpoznać różne rodzaje dostępnych
sieci i zagrożenia, które istnieją, jeśli połączenie sieciowe nie jest bezpieczne; lub jeśli połączenie nie jest godne zaufania. Na
koniec trenerzy dowiedzą się o zaporach i ich ograniczeniach. Wyjaśnia podstawowe pojęcia związane z komunikowaniem się i
korzystaniem z kont sieci społecznościowych oraz sugeruje, jak radzić sobie z niewłaściwymi zachowaniami online. Kolejnym
aspektem jest zarządzanie aplikacjami i uprawnieniami do aplikacji.

TEMAT 3: Bezpieczne zarządzanie danymi i korzystanie z sieci
Obszar tej kompetencji obejmuje kolejną ważną kwestię. Bezpieczne korzystanie z przeglądarek internetowych; konfigurowanie
przeglądarki internetowej w celu zapewnienia możliwie najbezpieczniejszego przeglądania i bycia świadomym zagrożeń i
potencjalnych zagrożeń dla prywatności podczas korzystania z aplikacji w chmurze podczas tworzenia kopii zapasowych danych.
Dodatkowo podnosi kwestię bezpiecznego usuwania plików i trwałego usuwania plików; potrzeba tworzenia kopii zapasowych
danych i przywracania ich.

TEMAT 4: Cyfrowe obywatelstwo
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Szósty i ostatni obszar to prawdopodobnie najważniejszy obszar tych ram. Skupia się na zachowaniu, jakie użytkownik może mieć w
Internecie, a także na potencjalnych zagrożeniach i zagrożeniach, z jakimi musi się zmagać. Koncentruje się również na
potencjalnych zagrożeniach, z którymi użytkownik może mieć do czynienia. Ponadto podkreślono znaczenie informacji, a podsekcja
ma na celu informowanie, jakie informacje są akceptowane w celu udostępniania w Internecie, a także wspomina się o
niebezpieczeństwach dzielenia się zbyt dużą ilością informacji w Internecie. W końcu wprowadza Cyberprzemoc i definiuje różne
role, jakie ktoś może zdefiniować, a także strategie radzenia sobie z nim.
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Nazwa
OB
(Kompon
ent
6Framewo
rk)

Główne cele
(Komponent 1Framework)

Posiadanie
podstawowej
wiedzy na temat
Internetu,
zagrożeń
internetowych i
sposobów
ochrony przed
nimi.
Bezpiecz
eństwo w
Interneci
e

Zrozumienie
problemów
związanych
z
bezpieczeństwe
m komunikacji,
które
mogą
pojawić
się
dzięki
wykorzystaniu
poczty
elektronicznej i
sieci
społecznościow
ych.

Wyniki nauki
(Komponent 2 i 3 - Framework)

Kryteria oceny
(Komponent
Framework)

TEORETYCZNY

PRAKTYCZNY

Rozumiesz
• czym jest internet
• czym jest WWW
• warunki ISP i URL
czym jest przeglądarka

Być w stanie:
•
zidentyfikować
różnicę
między
Internetem a światem
• konfiguruj i używaj
różnych przeglądarek
internetowych
przeanalizuj strukturę
adresu internetowego

Rozumiesz:
• różnica między danymi i
informacjami
•
czym
jest
cyberprzestępczość,
hakowanie,
phishing,
pharming
cechy
bezpieczeństwa
informacji
Rozumiesz:
•
jakie
jest
złośliwe
oprogramowanie, jakie są
jego rodzaje i sposoby
ochrony przed nim
•
o
oprogramowaniu
antywirusowym
ryzyko związane z używaniem
nieobsługiwanego
oprogramowania

Być w stanie:
•
rozpoznawać
zagrożenia
dla
danych
chronić
ważne
informacje

Być w stanie:
•
chronić
przed
złośliwym
oprogramowaniem
• instaluj i aktualizuj
oprogramowanie
antywirusowe
skanuj sterowniki i pliki

4-

Quizy /
Ćwiczenia praktyczne

Dowód
(Komponent
Framework)

5-

Zdaj
quiz
i
praktyczne zadania

Quiz: Czym jest Internet i
WWW (World Wide Web)
Quiz: jaka jest prawidłowa
struktura
adresu
internetowego.
Quiz: opisz, co to są: dane i
informacje, bezpieczeństwo
informacji
i
cyberprzestępczość.
Quiz:
identyfikuj
różne
zagrożenia
w
cyberprzestępczości.
Quiz: Czym jest program
antywirusowy i jak można
go chronić?
Ćwiczenia praktyczne:
Zainstaluj lub zaktualizuj
antywirus / skanuj dyski i
pliki na komputerze w
poszukiwaniu wirusów
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Poprawnie
zaliczone testy na
platformie
Przesłane
wyniki
praktycznego
zadania - wykonaj
zrzut
ekranu
programu
antywirusowego
zainstalowanego
na komputerze.
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Nazwa
OB
(Kompon
ent
6Framewo
rk)

Główne cele
(Komponent
Framework)

1-

TEORETYCZNY

Bezpiecz
eństwo w
Interneci
e

Zapoznanie się
podstawowymi
pojęciami
bezpieczeństwa

z

Aby
zrozumieć
potencjalne
niebezpieczeństwa
związane
z
bezpieczeństwem
osobistym

Kryteria oceny
(Komponent 4Framework)

Dowód
(Komponent
Framework)

PRAKTYCZNY

Quizy /
Ćwiczenia
praktyczne

Być w stanie:
• ustaw hasła do plików i
ważnych dokumentów
•
zapobiegać
nieautoryzowanemu
dostępowi do danych
rozpoznać
metody
socjotechniki
i
podejrzewać, dzieląc się
informacjami.

Kwiz: Co to jest
inżynieria
społeczna i jak
działa
Kontrola
dostępu
w
Panelu
sterowania?

Zdaj
quiz
i
praktyczne
zadania
Poprawnie
zaliczone testy na
platformie

Wyniki nauki
(Komponent 2 i 3 - Framework)

Rozumiesz:
• metody
inżynierii
społecznej
i
kradzież
tożsamości
• jak / dlaczego wybrać silne
hasła
• czym jest kontrola dostępu
Rozumiesz:
• czym jest sieć i niektóre
rodzaje sieci
• czym jest zapora ogniowa
• niebezpieczeństwa
związane z używaniem
niezabezpieczonego

Być w stanie
• rozróżniać różne sieci
LAN, WLAN i VPN.
włącz i wyłącz firewall

Ćwiczenie
praktyczne:
Utwórz
silne
hasło do konta
osobistego,
utwórz
konto
użytkownika.
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5-

Przesłane wyniki
praktycznego
zadania

Poprawnie
zaliczone testy na
platformie
Przesłane wyniki z
praktycznych
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Rozumiesz:
• czym jest podpis cyfrowy
•
dlaczego
potrzebuję
szyfrować / odszyfrowywać emaile
•
Niebezpieczeństwa
związane
z ujawnianiem
poufnych
informacji
w
mediach społecznościowych
• dlaczego konieczne jest
zastosowanie
ustawień
prywatności na kontach w
mediach społecznościowych
•
Niebezpieczeństwa
związane z korzystaniem z
kont
mediów
społecznościowych
• jakie dane osobowe można
udostępniać w witrynach
społecznościowych.
• jak i komu zgłaszać
nieodpowiednie zachowanie
w
sieciach
społecznościowych
jak bezpiecznie korzystać z
mediów społecznościowych (fb,
YouTube, snapchat, twitter)

Quiz: Jaka jest
różnica
między
LAN,
WLAN,
VPN, Firewall.

Być w stanie:
• Utwórz / dodaj / usuń
podpis cyfrowy
•
Identyfikacja
fałszywych wiadomości
e-mail / niezamówionych
•
zidentyfikować
zainfekowane
pliki
zawarte
w
wiadomościach e-mail
• zmieniać ustawienia
prywatności na portalach
społecznościowych.

Ćwiczenie
praktyczne:
włącz / wyłącz
zaporę ogniową /
zezwalaj
lub
wyłączaj
aplikację,
aby
mieć dostęp do
komputera
Quiz: co to jest
Social
Media
Privacy
Ćwiczenie
praktyczne:
Twórz, dodawaj i
usuwaj
podpis
cyfrowy
Zmień ustawienia
prywatności
na
koncie
mediów
społecznościowy
ch
(np.
Na
Facebooku)
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zadanie - wykonaj
zrzut
ekranu
programu
antywirusowego
zainstalowanego
na komputerze.
Przesłane wyniki
zadania
praktycznego
pokaż,
jak
zmieniła
się
prywatność konta
w
mediach
społecznościowyc
h
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Nazwa OB
(Komponent
6Framework)

Główne cele
(Komponent
Framework)

1-

Wyniki nauki
(Komponent 2 i 3 - Framework)

TEORETYCZNY

Bezpieczne
zarządzanie
danymi
i
korzystanie
z sieci

Posiadanie
podstawowej
wiedzy na temat
korzystania
z
odpowiednich
ustawień
przeglądania
i
zrozumienia
sposobu
bezpiecznego
przeglądania
Internetu.
Twórz
kopie
zapasowe
i
przywracaj dane
do
różnych
miejsc
przechowywania.
Usunąć
zutylizować
bezpiecznie.

i
dane

Rozumiesz:
•
znaczenie
tworzenia kopii
zapasowych
i
różnych typów
funkcji
kopii
zapasowych
oraz
różnych
lokalizacji
zapasowych
•
Różnica
usuwania
i
trwale usuwać
pliki.
w
takich
przypadkach
usunięcie plików
/ danych może
nie być trwale
Rozumiesz:
•
że
pewne
działania online
powinny
być
podejmowane
na bezpiecznych
stronach
internetowych
• jak korzystać z
bezpiecznych
stron
internetowych
•
że
muszę

PRAKTYCZNY

Być w stanie:
• Chroń komputer
•
kopia zapasowa danych
• trwale usunąć plik
• skonfiguruj odpowiednie ustawienia dla włączania
i wyłączania funkcji autouzupełniania
• usuwać dane z przeglądarki

Być w stanie:
• skonfigurować przeglądarkę internetową i
dokonywać transakcji online na bezpiecznych
stronach internetowych
konfigurowanie i używanie funkcji kontrolnych
(oprogramowanie do filtrowania Internetu i
oprogramowanie do kontroli rodzicielskiej)
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Kryteria oceny
(Komponent 4Framework)
Quizy /
Ćwiczenia
praktyczne
Quiz: jaka jest
różnica między
usunięciem
a
usunięciem na
stałe komputera
lub sieci.
Ćwiczenie
praktyczne:
Twórz
kopie
zapasowe
danych na dysku
wiecznym.
Kopia zapasowa
na pamięć /
chmurę
(Dropbox).
Opróżnij kosz.
Quiz:
jak
kupować
w
sklepie online.
Jak
skonfigurować
przeglądarkę.
Ćwiczenie
praktyczne:
Włącz / wyłącz
autouzupełnianie
Wyczyść historię
przeglądania

Dowód
(Komponent
5Framework)
Zdaj quiz i
praktyczne
zadania
Poprawnie
zaliczone
testy
na
platformie

Przesłane
wyniki
praktycznego
zadania
z
publicznym
łączem konta
Dropbox, w
którym
znajduje się
kopia
zapasowa,
oraz zrzuty
ekranu
z
kopii
zapasowej
na
zewnętrzny
dysk
i
opróżnienia
kosza.

Poprawnie
zaliczone
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zachować
ostrożność
podczas
korzystania ze
stron
internetowych
do
transakcji
online
•
funkcje
oprogramowania
do kontroli treści
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danych

testy
na
platformie

Przesłane
wyniki
praktycznego
zadania za
pomocą
zrzutów
ekranu

9
UPSKILLEAD Project No.: 2016-1-SI01-KA204-021588

Nazwa OB
(Komponent
6-Framework)

Cyfrowe
obywatelstwo

Główne cele
(Komponent
Framework)

1-

Posiadanie
podstawowej
wiedzy pomagającej
internautom chronić
się
przed
internetowymi
smakołykami

Wyniki nauki
(Komponent 2 i 3 - Framework)

Kryteria oceny
(Komponent 4Framework)

TEORETYCZNY

PRAKTYCZNY

Rozumiesz:
• co mogę spotkać się z
nieodpowiednimi treściami
Wiem, co jest niewłaściwe,
aby publikować je online
•
konsekwencje
nieodpowiednich postów
• jakie dane osobowe nie
powinny być udostępniane
•
niebezpieczeństwa
związane z udostępnianiem
danych osobowych
 Rozumiesz:
 czym jest sexting
 czym
jest
nagabywanie
seksualne
 czym jest uwodzenie
 czym
jest
cyberdokuczanie
i
jakie
są
jego
podmioty
 jak odróżnić rolę
cyberprzemocy
 (ofiara, cyberprzemoc
i przypadkowi)

Być w stanie:
• radzić sobie z
nieodpowiednimi
treściami
•
zapobiegaj
niewłaściwym
publikacjom
• chronić uczniów
przed
ujawnianiem
zbyt
dużej
ilości
informacji

Być w stanie:
• chronią nastolatki
przed przestępczymi
przestępcami

radzenie sobie
z
przypadkami
cyberprzemocy
pomaga
ofiarom
cyberprzemocy
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Quizy /
Ćwiczenia
praktyczne
Quiz:
o
nieodpowiednich
treściach
i
sposobach
radzenia sobie z
nimi, jeśli trafią
one w nasze
ręce
Quiz:
Jakie
informacje
"bezpieczne"
udostępniać
online
Quiz: Co to jest
szykanowanie i
jak się przed
tym
zabezpieczyć.
Ćwiczenie
praktyczne:
Skonfiguruj
kontrolę
rodzicielską

Dowód
(Komponent
5Framework)
Zdaj quiz i
praktyczne
zadania

Correctly
passed tests
on
the
platform

Uploaded
results of the
practical task
with
a
screenshot
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CYFROWA KOMPETENCJA 2: MEDIA SPOŁECZNE DLA EDUKACJI
1. Kompetencje cyfrowe 2: wykorzystanie mediów społecznościowych w edukacji
Korzystanie z mediów społecznościowych jako narzędzia edukacyjnego było przedmiotem wielu badań ostatnich lat, z których wszystkie
zgadzają się, że jeśli są stosowane strategicznie i ostrożnie, mogą podnieść zarówno doświadczenie uczniów, jak i wyniki nauczania /
szkolenia. Potencjał mediów społecznościowych do wspierania przejścia od edukacji "zestandaryzowanej" do "zindywidualizowanej" (EC
2001: 9, UNESCO, 1996) definiowany jest przez zdolność do promowania rozwoju poznawczego i meta-kognitywnego podczas
korzystania z konstruktywistycznego podejścia do nauczania i uczenia się (EC SM2016 ).

2. Główne cele
Kompetencje cyfrowe: media społecznościowe dla edukacji mają na celu zapewnić nauczycielom dorosłych kompetencje potrzebne do
projektowania zasobów edukacyjnych opartych na mediach społecznościowych w celu wspierania, uzupełniania i wzmacniania ich
działań edukacyjnych. Ramy mają na celu zapewnienie zarówno umiejętności technicznych, jak i indywidualnych kompetencji
potrzebnych nauczycielom, aby zaprojektować materiały edukacyjne oparte na mediach społecznościowych.

3. Methodology
Stworzenie ram opiera się na metodologii zaproponowanej w Ogólnym Raporcie z jednej strony i na osiągnięciu równowagi między
dydaktycznymi i konstruktywistycznymi podejściami do nauki z drugiej.
Zgodnie z tym, ta kompetencja cyfrowa jest podzielona na cztery główne tematy, które należy uwzględnić. Pierwszy temat jest
skonstruowany zgodnie z tradycyjnym dydaktycznym podejściem do edukacji, tematy 2, 3 i 4 mają na celu stopniowe przejście do
konstruktywistycznych podejść w celu zapewnienia aktywnego, kontekstualnego procesu konstruowania wiedzy, a tym samym poprawy
doświadczeń edukacyjnych i wyników.
Na podstawie naszej wiedzy i badań przeprowadzonych w terenie, przedstawiono krótki opis wszystkich informacji dotyczących każdego
Obszaru. Po ustaleniu linii bazowej w raporcie wszystkie tematy są podzielone na mniejsze kategorie, zwane "komponentami", z których
każdy dostarcza odrębnych informacji i szczegółowy opis danego tematu

.
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4. Projekt znaczka
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TEMAT1: Media społecznościowe – wprowadzenie
Pierwszy temat koncentruje się na dostarczaniu nauczycielom podstawowych umiejętności technicznych, aby umożliwić im zrozumienie
i korzystanie z podstawowych cech popularnych platform mediów społecznościowych. Media społecznościowe objęte tym tematem to
Facebook, Tweeter, Google+, Pinterest, Instagram i Tumblr, You Tube. Zostały one wybrane z uwzględnieniem różnic w możliwych
treściach, a także danych demograficznych, w tym lokalizacji, wieku, płci, zainteresowania i zawodu. Brakujące media społecznościowe
mają słabszą przynależność do lokalnego kontekstu wychowawców wybranych do podążania drogą .

TEMAT2: Tworzenie strategii mediów społecznościowych dla edukacji
Celem tego tematu jest dwojaki: z jednej strony zapewni uczniom poprzeczne umiejętności potrzebne do opracowania funkcjonalnego
materiału edukacyjnego opartego na mediach społecznościowych. Z drugiej strony pogłębi umiejętności techniczne korzystania z
mediów społecznościowych, które pasują do ich indywidualnych potrzeb szkoleniowych / szkoleniowych. Umiejętności przekrojowe
objęte tym tematem to kompetencje strategiczne (ustalanie celów, planowanie strategiczne i zarządzanie zgodnie z celami uczenia się /
nauczania). Pozwoli to każdemu uczestnikowi skupić się na dalszym doskonaleniu określonej kombinacji platform mediów
społecznościowych i narzędzi dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb (poprzez wybór mediów społecznościowych i treści ramek).
Tematem jest przejście od podejścia dydaktycznego, uogólnionego w temacie 1 do bardziej kontekstowego podejścia
konstruktywistycznego wybranego w tematach 3 i 4.

TEMAT3: Tworzenie i zarządzanie zawartością
czestników do zdefiniowania własnego miksu treści, rozwijania i publikowania treści dla ich szkoleń i działań dydaktycznych. Koncentruje
się także na zarządzaniu i organizowaniu treści, wykorzystaniu automatyzacji do planowania stanowisk oraz organizowaniu produkcji
wielu platform. W ramach tego tematu nauczyciele będą faktycznie "rozpoczynać" projekty edukacyjne / szkoleniowe oparte na mediach
społecznościowych, które umożliwią poprawę efektów uczenia się poprzez uczenie się oparte na doświadczeniu.

TEMAT4: Działania w mediach społecznościowych i analityka
Ostatni temat koncentruje się na działaniach następczych, które podniosą umiejętności techniczne uczestników, włączając analizy,
obserwację, śledzenie i moderację. Wzmocni to także ich ukierunkowane na samodzielne uczenie się umiejętności, a także umiejętności
samooceny i samoregulacji. Temat ten zapewni uczącym się podstawowe umiejętności potrzebne do ich dalszego rozwoju i ulepszenia
materiałów dydaktycznych / szkoleniowych stworzonych w ramach samego szkolenia, a tym samym stworzenie podstaw dla
zrównoważonych efektów uczenia się.
.

This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the
views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of
the information contained therein. Submission Number: 2016-1-SI01-KA204-021588

UPSKILLEAD Project No.: 2016-1-SI01-KA204-021588

Nazwa OB
(Komponent
6-Framework)

Główne cele
(Komponent
1Framework)

Wyniki nauki
(Komponent 2 i 3 - Framework)

TEORETYCZN
Y

PRAKTYCZNY

Kryteria oceny
(Komponent 4Framework)

Dowód
(Komponent
5Framework)

Quizy /
Ćwiczenia
praktyczne

Zdaj quiz i
praktyczne
zadania
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Podstawowe
korzystanie z
mediów
społeczności
owych

Posiadanie
podstawowe
j wiedzy na
temat
mediów
społecznośc
iowych,
najpopularni
ejszych
mediów
społecznośc
iowych
i
podstawowy
ch narzędzi,
które oferują

Zapoznaj się z
podstawowymi
funkcjami
Facebooka
Zapoznaj się z
podstawowymi
funkcjami
Twittera
Zapoznaj się z
podstawowymi
funkcjami
Google+
Zapoznaj się z
podstawowymi
funkcjami
Pinterest,
Instagram
i
Tumblr,
YouTube

Możliwość korzystania z podstawowych
funkcji Facebooka:
•
tworzenie profilu,
•
konfigurowanie
prywatności
i
bezpieczeństwa
• tworzenie stron,
• Dodawanie znajomych i wysyłanie
zaproszeń do subskrypcji,
•
Tworzenie
przycisków,
wpisów,
wiadomości, wydarzeń
• Udostępnianie treści, tekstu, wideo,
obrazów itp.
Możliwość korzystania z podstawowych
funkcji Twittera: profil
•
Tworzenie profilu
• Konfigurowanie
• Wysyłanie tweetem różnych typów treści
• Obserwowani użytkownicy i listy
• Tworzenie i używanie hashtagów itp.
Możliwość korzystania z podstawowych
funkcji Google+:
•
Tworzenie profilu
• Konfigurowanie
• Tworzenie stron
• Zarządzanie kręgami
• Udostępnianie treści
• Tworzenie spotkania w Google + itp.
Będąc w stanie korzystać z podstawowych
funkcji Pinterest, Instagram i Tumblr,
YouTube:
•
Tworzenie profilu
• Konfigurowanie
• Tworzenie i udostępnianie treści
• Tworzenie tablicy
Tworzenie listy odtwarzania itp.

Oddane
warsztaty:
Tworzenie profili /
stron
i
podstawowej
konfiguracji
w
następujących
sieciach
społecznościowyc
h:
Facebook
Głośnik
wysokotonowy

Wykonaj
zadania
Przesyłaj
wyniki
na
platformie
(linki i zrzuty
ekranu)

Google+
Pinterest
Instagram
Tumblr

/
/

Youtube
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Nazwa OB
(Komponent
Framework)

6-

Główne cele
(Komponent
Framework)

1-

Wyniki nauki
(Komponent 2 i 3 - Framework)

TEORETYCZNY

Strategia mediów
społecznościowych
dla edukacji

Budowanie
odpowiedniej
strategii
mediów
społecznościowych
dla
poszczególnych
działań
edukacyjnych
/
szkoleniowych

Dowiedz się, czym
są Filary Edukacji,
jak są ważne dla
efektywnego
nauczania / uczenia
się
i
jak
odpowiednie
wykorzystanie
mediów
społecznościowych
może
poprawić
wyniki uczniów.
Zapoznaj się z
potencjałem
mediów
społecznościowych,
aby
podnieść
jakość
edukacji
oraz doświadczenia
i rezultaty uczniów

PRAKTYCZNY
Możliwość wyboru
odpowiednich
mediów
społecznościowych
zgodnie z celami
edukacyjnymi
Możliwość
definiowania
i
planowania
treści
mediów
społecznościowych
dla swoich działań
edukacyjnych
Możliwość wyboru
odpowiednich
mediów
społecznościowych
zgodnie
z
demografią
w
mediach
społecznościowych.

Kryteria oceny
(Komponent
4Framework)

Dowód
(Komponent
Framework)

Quizy /
Ćwiczenia
praktyczne

Zdaj
quiz
praktyczne
zadania

Assessed
Workshop
Budowanie
strategii
mediów
społecznościowych
dla
własnych
działań
edukacyjnych

Prześlij
wynik
praktycznego
zadania: Strategia
mediów
społecznościowych

Umieć
stworzyć
odpowiednią
strategię
mediów
społecznościowych,
skutecznie łącząc
główne
czynniki,
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które
mogłyby
wpłynąć na wyniki.
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Nazwa OB
(Komponent
6Framework)

Główne cele
(Komponent
Framework)

1-

Wyniki nauki
(Komponent 2 i 3 - Framework)

TEORETYCZNY
Dowiedz
się,
jaki
rodzaj treści można
tworzyć w różnych
mediach
społecznościowych

Tworzenie
treści
i
zarządzanie
nią

Opracowywanie
i
zarządzanie
treściami
społecznościowymi:
tworzenie
interesujących
treści,
instrukcje
zarządzania treścią i
zakazami,
planowanie treści

Dowiedz
się,
jak
zdefiniować mix treści
dla swoich działań
edukacyjnych
Dowiedz
się,
jak
porządkować posty i
zarządzać nimi
Zapoznaj
się
z
narzędziami
do
automatycznego
publikowania
i
publikowania postów
na wielu mediach.

PRAKTYCZNY
Możliwość
definiowania
własnego miksu treści
i
opracowywania
treści
dla
jednej
konkretnej
działalności
szkoleniowej
Możliwość
organizowania
i
planowania treści dla
każdej z platform
mediów
społecznościowych, z
których się korzysta
Możliwość
korzystania
automatycznych
narzędzi
publikowania

Kryteria
oceny
(Komponent
4-Framework)
Quizy /
Ćwiczenia
praktyczne

Dowód
(Komponent
Framework)

Assessed
Workshops:
Definicja
i
tworzenie
treści

Przesyłaj wyniki:
schemat
społecznościowych
mediów i zrzuty
ekranu
z
konfiguracji
narzędzi
księgowania
używanych
automatyzacji

Automatyzacja
i publikowanie
wielu
multimediów

Zdaj
quiz
praktyczne
zadania

z
do
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Nazwa OB
(Komponent 6Framework)

Media
społecznościowe
Follow up

Główne cele
(Komponent
1-Framework)

Aby
móc
śledzić,
śledzić,
analizować i
poprawiać
wydajność

Wyniki nauki
(Komponent 2 i 3 - Framework)

Kryteria oceny
(Komponent
Framework)

TEORETYCZNY

PRAKTYCZNY

Dowiedz się, jak
zidentyfikować
kluczowe wskaźniki
wydajności
i
zmierzyć
wyniki
szkoleń / działań w
zakresie
mediów
społecznościowych

Potrafi
określić
kluczowe wskaźniki
wydajności
i
mierzyć wyniki

Dowiedz się,
śledzić posty

jak

Dowiedz się, jak
radzić
sobie
z
pozytywnymi
i
negatywnymi
reakcjami zwrotnymi
i stosuj moderację
Dowiedz się, jak
zbierać i analizować
opinie,
aby
zastosować zmiany

Możliwość
śledzenia treści
śledzenia
wiadomości

i

Możliwość
moderowania treści
Możliwość zbierania
i analizowania opinii
w
celu
zastosowania zmian
/ ulepszeń treści /
strategii

4-

Dowód
(Komponent
Framework)

5-

Quizy /
Ćwiczenia
praktyczne

Zdaj
quiz
praktyczne
zadania

Oddany warsztat:
Śledzenie postów,
śledzenie
treści,
moderowanie

Prześlij
wyniki:
arkusz
kalkulacyjny
kluczowych
wskaźników
wydajności
i
materiały
edukacyjne
opracowane
w
mediach
społecznościowych

Ocenione materiały
dydaktyczne
/
szkoleniowe
opracowane
w
mediach
społecznościowych
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KOMPETENCJE CYFROWE 3: SYSTEM ZARZĄDZANIA NAUCZANIEM (MOODLE)
1. Kompetencje cyfrowe 3: System zarządzenia nauczaniem Moodle
Ten kurs wyznacza punkty odniesienia dla podstawowego systemu zarządzania nauczaniem Moodle umiejętności wymagane do
korzystania z Moodle w celu nauczania i szkolenia. Jego celem jest dostarczenie Doradcom dorosłych niezbędnych umiejętności
technicznych, aby mogli korzystać z Moodle jako pomocy edukacyjnej w środowisku nauczania i szkolenia. Doradcy ds. Dorosłych
nauczą się zakładać konto i jak ładować zasoby multimedialne, takie jak pliki tekstowe, grafiki, zdjęcia i filmy, i można nimi
manipulować.

2. Główne cele
Poprzez ukończenie tego kursu uczestnicy będą mogli:
 zrozumieć znaczenie obecnych trendów e-learningowych i mieszanych w edukacji;
 zrozumieć i główne cechy Moodle jako oprogramowania do tworzenia kursów internetowych;
 założyć i używać własnego kursu Moodle;
 poruszać się po kursie i dostosowywać go za pomocą różnych bloków i sekcji;
 tworzyć różne rodzaje działań edukacyjnych i wykorzystywać je zgodnie z pożądanymi efektami uczenia się;
 przekazywać informacje zwrotne dotyczące pracy i ocen uczniów;
 tworzyć indywidualne plany podróży, ograniczając dostęp do działań w oparciu o takie warunki, jak data, stopnie, wyniki itd .;
 tworzyć własne zasoby w Moodle i wykorzystywać inne zasoby zewnętrzne z Internetu;
 przestrzegaj praw autorskich, jeśli korzystasz z zewnętrznych materiałów do swoich kursów;
 zapisz swoich uczniów na kurs Moodle;
 monitoruj wyniki swoich uczniów w trakcie kursu;
 ustaw skalę ocen i skonfiguruj politykę ocen kursów;

3. Metodologia
Kurs ma bardzo praktyczne podejście. Każdy z uczestników będzie miał własny kurs Moodle. Będą używać tego pustego kursu nie
tylko jako piaskownicy do ćwiczenia wszystkich funkcji Moodle, ale także jako prawdziwy kurs dostosowany do ich własnych
przedmiotów szkolnych. Po zakończeniu kursu każdy uczestnik będzie miał plik kopii zapasowej z własnego kursu, który będzie mógł
zabrać z powrotem do domu, aby móc z nimi korzystać
Szkolenie oparte na kompetencjach to systematyczne podejście mające na celu usprawnienie procesu nauczania / uczenia się. Lista
tematów użytych w tym projekcie została opracowana na podstawie "Moodle dla instruktorów: Pierwsze kroki z Moodle przez biblioteki
MUSC z University of South Carolina"

4. Badge projektowanie
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TEMAT 1: Wstęp do Systemu Zarządzenia Nauczaniem Moodle
W tym temacie omówiono niektóre teoretyczne aspekty Learning Management System. Zostało podzielone na trzy główne
komponenty, takie jak: Wprowadzenie do Moodle, Nawigacja i praca nad blokami.
Przedmiotami tego tematu są:
 mieć podstawową wiedzę o LMS (Learning Management Systems), a zwłaszcza o Moodle dla dorosłych nauczycieli
 aby zrozumieć, w jaki sposób Moodle jest podzielona, a pierwsza w różnych blokach
 zrozumieć systemy zarządzania blokami i zapewnić dostęp do różnych części platformy Moodle

TEMAT 2: Moodle zarządzanie zasobami
W tym temacie omówiono niektóre praktyczne aspekty Learning Management System. Zostało podzielone na trzy główne komponenty,
takie jak: podstawowe umiejętności zarządzania, praca z plikami i tworzenie quizów.
Przedmiotami tego tematu są:
 posiadać podstawową wiedzę na temat zarządzania zasobami na platformie Moodle
 mieć podstawową wiedzę na temat zarządzania plikami w Moodle
 zapoznać się z quizami i ich praktycznym użyciem

TEMAT 3: Moodle’s zarzdzanie działaniami
W tym temacie omówiono niektóre praktyczne aspekty Learning Management System. Został podzielony na trzy główne komponenty,
takie jak: ogólne wykorzystanie funkcji działań Moodle, a później koncentrujemy się na działaniach opartych na współpracy i
multimediach.
Przedmiotami tego tematu są:
 to have basic knowledge about the use of Moodle’s activities feature
 to have basic knowledge about Moodle’s collaboration activities utilization
 to have basic knowledge how to use Moodle’s Multimedia activities

TEMAT 4: Moodle ewaluacja system zarządzania
W tym temacie omówiono niektóre praktyczne aspekty Learning Management System. Zostało podzielone na dwa główne
komponenty, takie jak: śledzenie postępu i odznaki Moodle.
Przedmiotami tego tematu są:
 mieć podstawową wiedzę na temat śledzenia postępu
 mieć podstawową wiedzę na temat znaczków
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Nazwa OB
(Komponent
6-Framework)

Główne cele
(Komponent
Framework)

1-

Wyniki nauki
(Komponent 2 i 3 - Framework)

TEORETYCZNY

Posiadanie
podstawowej wiedzy
o LMS

Wprowadzenie
do
Learning
Management
System
Moodle (LMS)

Aby zrozumieć, w
jaki sposób Moodle
jest podzielony, a
pierwszy wewnątrz
na różnych blokach
Zrozumienie
systemów
zarządzania blokami
i
zapewnienie
dostępu do różnych
części
platformy
Moodle.

Rozumiem:
Czym jest LMS
Co nauczyciel może
zrobić w Moodle?
Co może zrobić uczeń
w Moodle
Rozumiem:
Jaki
jest
blok
administracyjny
Co zrobić z blokadą
ludzi
Co
to
jest
blok
aktywności
Co to jest blok kursu
rozumiem
- Działania związane z
zarządzaniem blokami
- Zapewnienie dostępu
do kursu
- Dostęp do czatu
Jak
zmienić
limity
wysyłania

PRAKTYCZNY

Kryteria
oceny
(Komponent
4-Framework)
Quizy /
Ćwiczenia
praktyczne

Dowód
(Komponent
5Framework)
Zdaj quiz i
praktyczne
zadania

Być w stanie:
Szukaj
w
internetowych
dokumentach Moodle
Różne wersje Moodle
Wyjaśnij różnicę w stosunku
do Moodle dla uczniów i
Moodle dla nauczycieli
Być w stanie:
Pracuj
z
blokami
administracyjnymi
Przejdź przez blok ludzi
Wyszukaj blok kursu
Być w stanie:
 Zarządzać działaniami
blokowymi
 Dać uczniom dostęp do
kursów
 Zarządzać dostępem do
czatu

Ustawić
limity
wysyłania plików Zarządzaj
dostępem do czatu
 Ustaw limity wysyłania
plików

Quiz
o
podstawowych
definicjach
LMS
Quiz
blokach

na

Poprawnie
zaliczone
testy
na
platformie
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Nazwa OB
(Komponent
6Framework)

Główne cele
(Komponent 1-Framework)

Wyniki nauki
(Komponent 2 i 3 - Framework)

TEORETYCZNY

Posiadanie podstawowej wiedzy
na temat zarządzania zasobami
na platformie Moodle
Zarządzanie
zasobami
Moodle

Posiadanie podstawowej wiedzy
o zarządzaniu plikami w Moodle
Zapoznanie się z quizami i ich
praktycznym użyciem

Rozumiem:
• Podstawowe umiejętności
zarządzania
• Znaczenie dodawania
menu zasobów
Jakie
są
kroki,
aby
skomponować
tekst
strona internetowa
Rozumiem:
• Znaczenie łączenia z
plikiem
•
Sposób
poprawnego
linkowania
do
strony
internetowej
Rola katalogów i etykiet
Rozumiem:
• Rola zarządzania quizami
w Moodle
• Znaczenie budowania
dobrych quizów

PRAKTYCZNY

Kryteria oceny
(Komponent
4Framework)

Dowód
(Komponent
5Framework)

Quizy /
Ćwiczenia
praktyczne

Zdaj quiz i
praktyczne
zadania

Być w stanie:
• Dodaj menu zasobów
• Skomponuj stronę
tekstową
• Skomponuj stronę
internetową
Być w stanie:
•
Link
do
pliku
pochodzącego z mojego
laptopa
• Link do pliku lub strony
internetowej
w
Internecie
• Praca z katalogami i
etykietami

Quiz
zarządzaniu
zasobami

o

Przypisanie
przesyłanie
obrazów

-

Poprawnie
zaliczone
testy
na
platformie
Przesłane
wyniki
praktycznego
zadania

Być w stanie:
• Dodaj quiz
•
Utwórz
kwestionariusze
•
Twórz
pytania
wielokrotnego wyboru i
losowe
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Nazwa OB
(Komponent
6Framework)

Główne cele
(Komponent
Framework)

1-

Wyniki nauki
(Komponent 2 i 3 - Framework)

TEORETYCZNY

Posiadanie
podstawowej wiedzy
na
temat
wykorzystania funkcji
działań Moodle'a.

Zarządzanie
działaniami
Moodle

Posiadanie
podstawowej wiedzy
na
temat
wykorzystania działań
współpracy Moodle

Posiadanie
podstawowej wiedzy o
korzystaniu z działań
multimedialnych
Moodle

Rozumiem:
Jak dodać zadanie do
grupy
Rola dziennika w Moodle
sposoby
tworzenia
paczek i glosariuszy
Rozumiem:
Rola narzędzi współpracy
w zarządzaniu kursami
Jak korzystać z czatów i
forów podczas kursów
Sposoby korzystania z
wiadomości
i
forów
społecznościowych
Rozumiem:
Rola filmów wideo w
materiałach
dydaktycznych
Jak utworzyć łącze do
filmów w Internecie
Użyj dźwięku w wirtualnej
klasie

PRAKTYCZNY

Kryteria oceny
(Komponent 4Framework)

Dowód
(Komponent
Framework)

Quizy /
Ćwiczenia
praktyczne

Zdaj
quiz
praktyczne
zadania

5-

i

Być w stanie:
Twórz zadania
Utwórz dziennik
Pracuj z pulami i glosariuszami
w grupie
Być w stanie:
Skorzystaj z dyskusji na żywo i
w czasie rzeczywistym
Twórz listy punktowane lub
dyskusyjne
Publikuj wiadomości związane z
twoją klasą

o
i

Poprawnie
zaliczone testy na
platformie

Przypisanie
budowa słownika

Przesłane wyniki
praktycznego
zadania

Quiz
zadaniach
pulach

Być w stanie:
Przesyłaj filmy wideo na kurs
Moodle
Link do filmów w Internecie
Użyj dźwięku w kursach
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Nazwa OB
(Komponent
6Framework)

Główne cele
(Komponent
Framework)

1-

Wyniki nauki
(Komponent 2 i 3 - Framework)

TEORETYCZNY

System
zarządzania
ewaluacją
Moodle

Posiadanie
podstawowej wiedzy o
postępach
w
śledzeniu.
Posiadanie
podstawowej wiedzy o
znaczkach Moodle

Rozumiem:
•
Rola
systemów
śledzenia ukończenia
•
Możliwe
metody
zastosowania śledzenia
ukończenia
•
Znaczenie
monitorowania
zakończenia
monitorowania
Rozumiem:
• Co to za odznaka
• Znaczenie kryteriów
znacznika ustawień
•
Przetwórz,
jak
zarządzać i edytować
plakietkę

PRAKTYCZNY

Być w stanie:
• Zastosuj śledzenie ukończenia
do zasobów i działań
• Zastosuj śledzenie ukończenia
do nowych zasobów
• Zastosuj śledzenie ukończenia
do nowych działań
•
Monitorowanie
śledzenia
ukończenia
Być w stanie:
• Dodaj plakietkę
• Przyznanie odznaki ręcznie
• Zarządzaj odznaką na kursach

Kryteria oceny
(Komponent 4Framework)

Dowód
(Komponent
Framework)

Quizy /
Ćwiczenia
praktyczne

Zdaj
quiz
praktyczne
zadania

Quiz o śledzeniu
postępu

Poprawnie
zaliczone testy na
platformie

Przypisanie
Utwórz znaczek

Przesłane wyniki
praktycznego
zadania
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KOMPETENCJE CYFROWE 4: PROJEKTOWANIE GRAFICZNE
1. Kompetencje Cyfrowe 4: Projektowanie Graficzne
Projektowanie graficzne jest jedną ze szczególnych kompetencji cyfrowych, która jest podstawą wydajniejszej pracy wychowawców
dorosłych. Nauczyciele dorosłych potrzebują podstawowej wiedzy, aby zapewnić skuteczniejszą promocję organizacji i animację
uczestników do uczenia się przez całe życie. Dorosły nauczyciel przygotowuje i produkuje wiadomości w różnych technikach. Misją jest
przekazywanie informacji za pomocą odpowiednich słów i wizerunku oraz korzystanie z różnorodnych narzędzi ekspresji, które są
dostosowane do konkretnej grupy docelowej (użytkownicy edukacji dorosłych / uczniowie dorośli).

2. Główne cele
Kompetencje cyfrowe: projektowanie graficzne, ma na celu edukowanie dorosłych nauczycieli na temat podstawowej terminologii w
projektowaniu graficznym, aby wyposażyć ich w podstawowe umiejętności i wiedzę o twardym i oprogramowaniu do projektowania
graficznego, identyfikacji wizualnej i logo, przygotowanie dokumentu do druku i dotyczące sprawnej komunikacji z przełożonymi,
współpracownikami i podwykonawcami oraz wpływu na jakość produktu. Dorośli Wychowawcy powinni być w stanie zaprojektować
atrakcyjny wizualny produkt / wynik, powinni rozwijać sens projektowania graficznego i zwracać szczególną uwagę na odpowiedzialność
za środowisko w pracy na polu projektowania graficznego.

3. Metogologia
Tworzenie ram dotyczących projektowania graficznego opiera się na metodologii zaproponowanej w ogólnym raporcie badawczym.
Zgodnie z nim ten cyfrowy wskaźnik kompetencji dzieli się na pięć głównych tematów, które należy uwzględnić. Na podstawie naszej
wiedzy i badań przeprowadzonych w terenie, krótki opis wszystkich informacji dotyczących każdego obszaru, następuje. Po ustaleniu linii
bazowej w raporcie wszystkie tematy są podzielone na sześć mniejszych kategorii, zwanych "komponentami", z których każdy dostarcza
odrębnych informacji i dogłębnego opisu danego tematu.

4. Badge pojektowanie
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TEMAT1: Sprzęt i oprogramowanie do projektowania graficznego
Obszar ten obejmuje niektóre teoretyczne aspekty projektowania graficznego: podstawową terminologię, podstawowe / złożone opcje
techniczne do realizacji graficznie zaprojektowanych pomysłów i wizualizacji zaprojektowanych graficznie pomysłów oraz konkretnej
praktycznej wiedzy i umiejętności dotyczących podstawowych / zaawansowanych nowoczesnych narzędzi ICT i korzystania z
podstawowych / zaawansowane oprogramowanie i sprzęt do projektowania graficznego.

TEMAT 2: Identyfikacja wizualna i logo
Obszar ten obejmuje niektóre aspekty teoretyczne dotyczące identyfikacji wizualnej i logo (cel identyfikacji wizualnej, podstawowe
elementy identyfikacji wizualnej, rozwiązania technicznego itp.) Oraz praktyczną wiedzę / umiejętności / postawy (wdrażanie elementów
tożsamości wizualnej, podstawowe zasady dotyczące realizacji logo w innych wyjściach graficznych (banery, ulotki, plakaty ...),
podwykonawstwo tożsamości wizualnej od zewnętrznego eksperta, rozsądne stosowanie instrukcji użytkowania identyfikacji wizualnej,
projektowanie logo i szablonów identyfikacji wizualnej oraz przeprojektowanie tożsamości wizualnej).

TEMAT 3: Projektowanie produktu / wyniku wizualnego
Obszar ten obejmuje niektóre teoretyczne aspekty i praktyczną wiedzę / umiejętności / postawy w zakresie projektowania graficznego: jak
przekazać pomysł poprzez odpowiednie użycie słów i obrazów, różne rodzaje podstawowych mediów e (publikacje internetowe, ulotki,
broszury, książki itp.) Oraz jakie media wykorzystać w określonym kontekście, projektowanie wizualnie wykonanych wiadomości i
oryginalnych produktów / wyników. W tym temacie omówiono również kwestie komunikacyjne związane z zamawianiem usług graficznych
mających na celu stworzenie wysokiej jakości, wizualnie wykonanych i oryginalnych wiadomości produktów / wyników. W tym temacie
omówiono również niektóre aspekty teoretyczne i praktyczną wiedzę / umiejętności / postawy w zakresie podstaw języka wizualnego,
techniki wypowiedzi artystycznej, sposoby interpretacji i projektowania koncepcji graficznej (szkicu) produktu spójnego z rodzajem
mediów i oprogramowania do projektowania graficznego . W ramach tego tematu położymy duży nacisk na rozwijanie poczucia sztuki,
tworzenie nowych pomysłów i nieustanne poszukiwanie nowych sposobów usprawniania pracy w dziedzinie ekspresji twórczej.

TEMAT 4: Przygotowanie dokumentu do druku
W ramach tego tematu nauczyciele dorośli zdobędą teoretyczną i praktyczną wiedzę na temat podstawowych zasad drukowania
końcowego wyniku, wiedzy na temat produkcji prasowej i możliwości drukowania opcji materiałów. W ramach tego tematu nauczycie le
dorośli zdobędą także wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu ochrony środowiska w branży graficznej i rozwiązywania problemów
środowiskowych w ramach projektowania graficznego. Pedagodzy dorosłych rozwiną pozytywne nastawienie do odpowiedzialności za
środowisko.
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Nazwa OB
(Komponent
Framework)

6-

Główne cele
(Komponent
Framework)

1-

Wyniki nauki
(Komponent 2 i 3 - Framework)

TEORETYCZNY

PRAKTYCZNY

Kryteria oceny
(Komponent
4Framework)

Dowód
(Komponent
5-Framework)

Quizy /
Ćwiczenia
praktyczne

Zdaj quiz
praktyczne
zadania

i

Być w stanie zrozumieć, jaki jest
projekt graficzny.

Rozumiem,
jest
graficzny.

Sprzęt
i
oprogramowanie
do
projektowania
graficznego

Posiadanie
podstawowej wiedzy
z
zakresu
projektowania
graficznego

Posiadanie podstawowej
wiedzy o sprzęcie i
oprogramowaniu
do
projektowania
graficznego

czym
projekt

Rozumiem
podstawowy sprzęt i
oprogramowanie.
Rozumiem
podstawowy sprzęt i
oprogramowanie w
projektowaniu
graficznym.
Rozumiem,
jak
używać
podstawowego
oprogramowania do
projektowania
graficznego

Być w stanie zrozumieć proces
komunikacji wizualnej.

Quiz: co to jest
projektowanie
graficzne

Umieć zdobyć nową wiedzę
(zainteresowanie)
w zakresie
projektowania graficznego.

Quiz:
Komunikacja
wizualna

Umieć
poznać
podstawy
wizualizacji graficznych pomysłów.

Quiz: Termin ICT

Być w stanie wiedzieć, jaka jest
cyfrowa infrastruktura i jakie
narzędzia ICT znamy.
Potrafi poznać zalety i wady
stosowania ICT w procesie
uczenia się.
1.1.1 Umieć rozpoznać sytuacje,
w których TIK mają wpływ na
nasze codzienne życie.
Umieć rozpoznać różnicę między
nowoczesnymi narzędziami ICT:
Sprzęt komputerowy
Oprogramowanie
komputerowe

Quiz:
oprogramowanie
systemowe
i
oprogramowanie
aplikacyjne
Quiz:
oprogramowanie,
sprzęt

Poprawnie
zaliczone testy
na platformie

Quiz:
Grafika
wektorowa
i
rastrowa
Quiz:
Terminologia w
projektowaniu
graficznym

Być w stanie rozróżnić grafiki
wektorowe i rastrowe.
Umieć poznać różne możliwości
oprogramowania do projektowania
This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, and the Commission
cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Submission Number: 2016-1-SI01-KA204-021588

UPSKILLEAD Project No.: 2016-1-SI01-KA204-021588
graficznego:
• Grafika wektorowa: InDesign,
Adobe
Illustrator,
CorelDraw,
Inscape i
• Grafika rastrowa: Photoshop,
Gimp, Paint, itp.) I jej umiejętności
w
zakresie
projektowania
graficznego.
Umieć
posługiwać
podstawową
terminologią
projektowaniu graficznym.

się
w

Być w stanie rozróżnić grafiki
wektorowe i rastrowe.
Umieć poznać różne możliwości
oprogramowania do projektowania
graficznego:
• Grafika wektorowa: InDesign,
Adobe
Illustrator,
CorelDraw,
Inscape i
• Grafika rastrowa: Photoshop,
Gimp, Paint, itp.) I jej umiejętności
w
zakresie
projektowania
graficznego.
Umieć
posługiwać
podstawową
terminologią
projektowaniu graficznym.

się
w
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Nazwa OB
(Komponent
6Framework)

Główne cele
(Komponent
1Framework)

Wyniki nauki
(Komponent 2 i 3 - Framework)

PRAKTYCZNY

Rozumiem
znaczenie
tożsamości
wizualnej.

983/5000
Być w stanie wiedzieć, jaką tożsamość
wizualną.

Identyfikacja
wizualna
i
logo

Rozumiem
podstawowe
elementy logo i
sposób
tworzenia logo,
Rozumiem, jak
zaprojektować
wersję roboczą
logo.
Rozumiem, jak
przekazać
podwykonawcy
logo
i
identyfikację
wizualną.
Rozumiem
wykorzystanie
tożsamości

Umie odróżnić dobrą i złą identyfikację
wizualną (wie, jak wyrazić treść za pomocą
identyfikacji wizualnej).
Zdawać
sobie
sprawę,
dlaczego
tożsamość wizualna jest ważna dla
organizacji
(jej
wartość
dodana,
widoczność, reputacja, wyrażanie wizji,
strategii, misji itp.).
Rozpoznawanie podstawowych elementów
tożsamości wizualnej:
• Logo: zdjęcia, typografia, kolor, porządek
artystyczny
•
Szablony
wyników
(papier
korespondencyjny,
ulotka,
plakat,
prezentacja, list, zaproszenie, wizytówka,
broszura itp.).
Umieć
zaprojektować
szkic
(szkic)
prostego logo na papierze (kształt, kolor,
tekst itp.).
Umieć oddać Brief podwykonawcy
zakresie logo i identyfikacji wizualnej.

4-

Quizy /
Ćwiczenia
praktyczne

TEORETYCZNY

Rozumiem
podstawowe
zasady ustalania
tożsamości
wizualnej
i
projektowania
logo.
Posiadanie
podstawowej
wiedzy
na
temat
identyfikacji
wizualnej
i
logo

Kryteria oceny
(Komponent
Framework)

Dowód
(Komponent
Framework)

Zdaj quiz i praktyczne
zadania

Quiz:Znaczenie
identyfikacji
wizualnej
dla
organizacji.
Quiz:Jakie
elementy
(zdjęcia,
typografia).

są
logo

Quiz:
Wykorzystanie
modeli
kolorów,
rodzajów kolorów,
kompozycji,
przygotowania do
projektu
logo,
wykorzystania
wektora,
grafiki
rastrowej.

Poprawnie zaliczone
testy na platformie
Przesłane
wyniki
praktycznego zadania
- zaprojektowane logo
projektu

Quiz:
Przeprojektowanie
tożsamości
wizualnej.

w

Potrafi posługiwać się podstawowymi
zasadami
dotyczącymi
implementacji
tożsamości wizualnej w innych wynikach
graficznych i umieć posługiwać się

5-

Ćwiczenie
praktyczne:
Projektowanie
projektu logo (szkic
na papierze).
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wizualnej.
Rozumiem, jak
projektować
podstawowe
szablony
za
pomocą
identyfikacji
wizualnej.

instrukcją dla identyfikacji wizualnej.
Umieć projektować podstawowe szablony
dokumentów (list, wizytówki) zgodnie z
identyfikacją wizualną.
Be able to improve existing visual identity
and give proposals for the redesign of
visual identity for more efficient promotion
manners.

Rozumiem,
kiedy
należy
przeprojektować
tożsamość
wizualną i jak ją
przeprojektować.
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Nazwa OB
(Komponent
6-Framework)

Główne cele
(Komponent
1-Framework)

Wyniki nauki
(Komponent 2 i 3 - Framework)

TEORETYCZNY

PRAKTYCZNY

Rozumiem,
jak
przekazać
ten
pomysł
przez
odpowiednie
użycie
słów
i
obrazów.

Umieć przekazać pomysł poprzez
odpowiednie użycie słów i obrazów.

Rozumiem,
jak
wdrożyć kluczową
analizę klienta.

Projektowanie
produktu
/
wyniku
wizualnego

Aby
zaprojektować
atrakcyjny
wizualny
produkt
/
wynik
Rozwijaj sens
projektowania
graficznego.

Kryteria oceny
(Komponent 4Framework)

Rozumiem, jakie
rodzaje
podstawowych
mediów
istnieją
(publikacje
internetowe,
ulotki,
broszury,
książki itp.) I jakie
media
wykorzystać
w
określonym
kontekście.
Rozumiem,
jak
zamawiać usługi
graficzne mające
na
celu
stworzenie
wizualnie
wykonanych
i
oryginalnych
produktów
/
rezultatów
wiadomości.

Umieć przygotować kluczową analizę
klienta.
Potrafi zidentyfikować różnicę między
rodzajem mediów (oficjalne dokumenty,
materiały reklamowe i dokumenty
elektroniczne itp.) A podstawowymi
zasadami dotyczącymi projektowania
graficznego na różnych typach mediów.
Potrafi zidentyfikować różnicę, jakiego
rodzaju narzędzie / oprogramowanie jest
używane do projektowania graficznego w
różnych wynikach.
Potrafić zamówić identyfikację wizualną i
zwracać uwagę na funkcjonalność i
aspekty estetyczne.
Umieć generować nowe
wykorzystywać
techniki
kreatywności.

pomysły i
sprzyjające

Umieć posługiwać się podstawowymi
zasadami dotyczącymi typografii i
wykorzystania kolorów.
Umieć przygotować prostą koncepcję
graficzną (szkic) produktu na papierze.
Umieć projektować proste dokumenty:
ulotki, plakat, broszurę w edytorze tekstu

Quizy /
Ćwiczenia
praktyczne
Quiz: Od pomysłu
do końcowego
wyniku

Dowód
(Komponent
Framework)

5-

Zdaj quiz i praktyczne
zadania

Quiz: analizy
kluczowych klientów
Quiz: Różne
rodzaje mediów
Quiz: zamawianie
produktu
graficznego
Quiz: Fazy
twórczego myślenia
Quiz: wspieranie
kreatywności
Quiz: Podstawowe
zasady dotyczące
typografii i
wykorzystania
kolorów.

Poprawnie zaliczone
testy na platformie
Przesłane
wyniki
zadania praktycznego
zaprojektowana
prosta
koncepcja
graficzna
(szkic)
(zeskanowany
dokument),
zaprojektowana
wizytówka, link do
zaprojektowanej
eankiety

Quiz:
Projektowanie
ulotek, plakatów,
broszur w edytorze
tekstów.
Quiz: Tworzenie
flipbooka.
Quiz: Zapewnienie

This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, and the Commission
cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Submission Number: 2016-1-SI01-KA204-021588

UPSKILLEAD Project No.: 2016-1-SI01-KA204-021588
i przesłać do formatu PDF itp.
Umieć zaprojektować prostą wizytówkę
(na przykład w wydawcy).

Rozumiem
znaczenie
wspierania
kreatywności.
Rozumiem
znaczenie
kluczowych
kompetencji
projektowaniu
graficznym .

Umieć
projektować
podstawowe
dokumenty tekstowe, przesłać je do pdf i
stworzyć flipbook za pomocą aplikacji
internetowej np. ISSUU.
w

Możliwość modyfikowania e-ankiet lub
innych podobnych formularzy (przy
użyciu doodle, formularzy google itp.) dodawanie logo, zmiana motywów lub
używanie własnych tematów itp.

jakości.
Quiz: Skuteczna
komunikacja
Ćwiczenie
praktyczne: prosta
koncepcja graficzna
(szkic) produktu na
papierze,
projektowanie
wizytówki, ekwestionariusz.

Potrafi zarządzać złożonym projektem
związanym
z
projektowaniem
graficznym, zwracać uwagę na aspekty
jakościowe i wykorzystywać efektywne
metody
komunikacji
z
zespołem
projektowym i ekspertami zewnętrznymi.
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Nazwa OB
(Komponent 6Framework)

Główne cele
(Komponent
Framework)

1-

Wyniki nauki
(Komponent 2 i 3 - Framework)

TEORETYCZNY

PRAKTYCZNY

Kryteria oceny
(Komponent 4Framework)

Dowód
(Komponent
Framework)

Quizy /
Ćwiczenia
praktyczne

Zdaj quiz i praktyczne
zadania

5-

Potrafi zidentyfikować różnicę
między rodzajami produkcji
drukowanej
Świadomi zalet i wad różnych
technik drukowania.

Przygotowanie
dokumentu do
druku

Posiadać
podstawową
wiedzę w zakresie
przygotowania
dokumentów do
druku
i
roli
projektowania
graficznego
Zwracanie
szczególnej
uwagi
na
odpowiedzialność
za środowisko w
pracy na polu
projektowania
graficznego

Umieć zrozumieć możliwe opcje
drukowania materiałów - wybór
kolorów w zależności od
wymaganego wyniku (kolory
CMYK (druk czterokolorowy),
kolory dodatkowe (Pantone)
Rozumiem
podstawowe zasady
drukowania
ostatecznego wyniku.
Rozumiem, jak złożyć
zamówienie
na
drukowanie,
aby
produkt był przydatny.

Quiz:
Drukowanie
końcowego
wyniku.
Quiz:
drukowanie,
drukowanie
materiałów

Znajomość różnych specyfikacji
drukowania (wymiary, materiał,
waga
w
gramach,
kolor,
końcowa produkcja).

Quiz:
Podstawowe
zasady
drukowania

Umieć przewidzieć, jaki będzie
końcowy produkt, w zależności
od podanych cech.

Quiz:
Wykorzystanie
technik
drukowania.

Potrafi wybrać rodzaj druku w
odniesieniu do liczby kopii,
zastosowania
i
celu
oczekiwanych
wyników
i
kosztów.

Quiz:
Rodzaj
papieru
do
drukowania.

Możliwość
przygotowania
produkcji (wybierz odpowiedni
typ pliku zgodnie z wybranym
wyjściem (pdf, jpeg, png ...),
opcje krwawienia, przycinanie,
opcje ślimaków itp.).

Poprawnie
zaliczone
testy na platformie

Quiz: Prepress
Quiz Problemy
środowiskowe
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Umie rozpoznać możliwe opcje
drukowania materiałów - wybór
kolorów w zależności od
wymaganego wyniku (kolory
CMYK (druk czterokolorowy),
kolory dodatkowe (Pantone).
Potrafi rozpoznać podstawy
ochrony środowiska w branży
graficznej.
Rozumiem,
jak
rozwiązywać
podstawowe
problemy
środowiskowe
w
ramach projektowania
grafiki i
zdolność
generowania nowych
pomysłów
w
tym
kontekście.

Umieć
zidentyfikować
zagrożenie
dla
zanieczyszczenia środowiska i
odpowiednio rozwiązać problem
w praktyce.
Podczas
zamawiania
materiałów można stosować
materiały ekologiczne (papier z
recyklingu).
Podczas
zamawiania
materiałów można stosować
mniej szkodliwe dla środowiska
techniki i kolory druku.
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KOMPETENCJE CYFROWE 5: PROJEKTOWANIE STRON
1. Kompetencje cyfrowe 5: Projektowanie stron
Kompetencje cyfrowe Projektowanie stron internetowych jest bardzo złożone i wymaga wielu różnych umiejętności. Kompetencje są
powiązane z inną wiedzą i umiejętnościami w zakresie TIK. Poniżej można znaleźć doświadczenie użytkownika w zakresie
podstawowych kompetencji projektu, aby pokazać złożoność problemów z projektantem stron internetowych.
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Projektanci stron internetowych planują, tworzą i kodują strony internetowe i strony internetowe, z których wiele łączy tekst z
dźwiękami, obrazami, grafiką i klipami wideo.
Co robi projektant stron internetowych?
Projektant stron internetowych jest odpowiedzialny za stworzenie projektu i układu strony internetowej lub stron internetowych. Może to
oznaczać pracę nad zupełnie nową witryną lub aktualizację już istniejącej. Ich rola różni się od twórców stron internetowych, którzy
specjalizują się w projektowaniu stron internetowych lub pisaniu kodu, który dyktuje dopasowanie poszczególnych części strony. Jednak
pomiędzy tymi dwiema rolami może występować przenikanie.
Obowiązki obejmują:
•tworzenie projektów stron internetowych
• tworzenie przykładowych stron
• spotkania z klientami w celu omówienia wymagań i / lub postępu projektu
• demonstrowanie i otrzymywanie informacji zwrotnej o projektach witryn
• bycie na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami technologicznymi i oprogramowaniem
• rozwijanie umiejętności i kompetencji w zakresie odpowiedniego oprogramowania / języków programowania, takich jak HTML i
JavaScript
• tworzenie produktów przyjaznych dla użytkownika, skutecznych i atrakcyjnych
• retusz cyfrowy i edycja zdjęć
• praca w ramach zespołu multidyscyplinarnego

2. Główne cele
W ograniczonym czasie szkolenia, AdEd uzyska podstawowe zasady Web Design i wiedzę na ten temat. Nie staną się projektantami
stron internetowych (być może niektórzy z nich mogą), ale będą posiadać umiejętności, dzięki którym mogą pracować na prostej stronie
internetowej lub aktualizować, edytować i dodawać treści i informacje na istniejącej stronie internetowej. Będą w stanie postępować
zgodnie z dobrą koncepcją i zasadami skutecznych stron internetowych. Będą mogli korzystać z narzędzi do projektowania stron
internetowych w celu poprawy jakości obrazów i ułatwienia dostępu do strony. Zwrócą uwagę grup docelowych, ich specyfikę i cechy. W
końcu będą wiedzieli, jak wdrażać elementy "przyjazne dla użytkownika".

3. Metodologia
Tworzenie ram dotyczących projektowania stron internetowych opiera się na metodologii zaproponowanej w ogólnym raporcie z badań.
Zgodnie z nim ten cyfrowy wskaźnik kompetencji dzieli się na pięć głównych tematów, które należy uwzględnić. Na podstawie naszej
wiedzy i badań przeprowadzonych w terenie, krótki opis wszystkich informacji dotyczących każdego obszaru, następuje. Po ustaleniu
linii bazowej w raporcie wszystkie tematy są podzielone na sześć mniejszych kategorii, zwanych "komponentami", z których każdy
dostarcza odrębnych informacji i dogłębnego opisu danego tematu.
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4. Badge projektowanie
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TEMAT 1: Zastosuj zasady wstępne. Podstawowe terminy projektowania i projektowania stron internetowych..
576/5000
Ten obszar obejmuje teoretyczne aspekty projektowania stron internetowych. Ma na celu pomóc wychowawcom dorosłych zrozumieć
podstawowe zasady projektowania i projektowania stron internetowych oraz zidentyfikować podstawowe elementy stron internetowych.
Nauczyciele dorosłych uczą się korzystać z zasobów internetowych, takich jak samouczki, zadania internetowe, bezpłatne witryny do
pobrania itp. Dodatkowo zostaną zapoznani z koncepcjami e-commerce związanymi z projektami internetowymi. Będą rozróżniać
między różnymi platformami i przeglądarkami. Będą wiedzieli, jak zastosować odpowiednią rozdzielczość do obrazów do projektowania
stron internetowych i wiedzieć, jak rozdzielczość wpływa na strony internetowe.

TEMAT 2: Zaprojektuj skuteczną witrynę internetową
Ten obszar koncentruje się na stworzeniu podstawy dla wiedzy dorosłych o projektowaniu i skutecznych stronach internetowych.
Wprowadza je do różnych typów elementów (kolorów, czcionek) i zasad projektowania stron internetowych. Będą mogli oceniać strony
internetowe w oparciu o te elementy i zasady. Wprowadzi je do celu strony internetowej i jak zastosować organizację w projektowaniu.
Zidentyfikują docelowych odbiorców i sposoby komunikacji z grupą docelową w zakresie jej charakterystyki. Treść jest ściśle powiązana
z celem strony internetowej. Będą wiedzieli, jak prezentować treści odpowiednim elementom projektowym dotyczącym konkretnych
odbiorców docelowych. Będą wiedzieli, jak stworzyć układ strony internetowej i wybrać odpowiednią strukturę nawigacyjną. Dodatkowo
będą korzystać z technik korekty i edycji. W dzisiejszych czasach dostępność stron internetowych jest bardzo ważna, dlatego też AdEd
powinno zostać wprowadzone do narzędzi ułatwień dostępu i jak poprawić dostępność ich strony internetowej.

TEMAT 3: Manipulacja obrazem i umiejętność tworzenia strony
Obszar tej kompetencji obejmuje inną ważną kwestię, tworzenie obrazu i manipulację. Konieczne jest rozróżnienie formatów plików
graficznych od typów i ich zastosowania w projektowaniu stron internetowych. Obrazy można znaleźć w różnych źródłach, takich jak
zdjęcia, płyty CD, internet, skany. Zostaną wprowadzone narzędzia programowe do edycji obrazów. Będą wiedzieć, jak zastosować
odpowiednią rozdzielczość, aby zoptymalizować czas ładowania. AdEd użyje oprogramowania Wordpress do stworzenia strony
internetowej i utworzy i użyje szablonu. Zidentyfikują i zastosują znaczniki i atrybuty HTML do podstawowego projektu strony
internetowej (np. Tytuł, metadane, tabela, linki). AdEd użyje zaawansowanych technik tworzenia strony internetowej z podstawowym
kodem HTML. Będą mogli tworzyć interaktywne elementy projektu, takie jak najazd, pokaz slajdów i będą stosować je do stron
internetowych. Mogą kontrolować elementy strony za pomocą WordPressa i zawierać wtyczki przeglądarki. Wreszcie będą testować
wrażenia użytkownika.

TEMAT 4: Zastosuj skuteczne techniki zarządzania stronami internetowymi
W tym obszarze narzędzie AdEd zostanie wprowadzone do technik publikowania w Internecie. Będą wiedzieć, czym są hosty
internetowe i jak utworzyć konto. Będą wiedzieli, jak uzyskać nazwę domeny i stworzyć elektroniczne portfolio. Będą organizować
zawartość w folderze i wdrażać techniki zarządzania czasem. Będą mogli tworzyć metatagi do wykorzystania przez różne wyszukiwarki.
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Nazwa OB
(Komponent
6-Framework)

Główne cele
(Komponent
1-Framework)

Wyniki nauki
(Komponent 2 i 3 - Framework)

TEORETYCZNY

PRAKTYCZNY

Kryteria oceny
(Komponent
4Framework)

Dowód
(Komponent
Framework)

Quizy /
Ćwiczenia
praktyczne

Zdaj quiz i praktyczne
zadania

5-

Quiz:

Rozumiem
pojęcia
związane z projektami
internetowymi.
Rozumiem
internetowe.

Zastosuj
wstępne
zasady
projektowania
stron
internetowych

Posiadanie
podstawowej
wiedzy
na
temat
projektowania
stron
internetowych

zasoby

Rozumiem
pojęcia
handlu
elektronicznego,
ponieważ
dotyczą
projektów
internetowych.
Rozumiem
różnice
między platformami i
przeglądarkami
w
relacji do sieci.
Rozumiem,
jak
rozdzielczość wpływa
na tworzenie stron
internetowych.

Kto oceni efektywny
projekt
strony
internetowej?
Potrafię
definiować
terminy
związane
z
projektami
internetowymi.

Co to jest dobry
projekt
strony
internetowej?

Jestem w stanie znaleźć misje
internetowe, zasoby on-line,
bezpłatne witryny do pobrania.

Język komunikacji
na stronie www
dla
zwykłych
odbiorców
docelowych.

Potrafię wykorzystać koncepcje
e-commerce do efektywnych
stron internetowych.
Jestem w stanie rozpoznać
platformę i mogę korzystać z
kilku istniejących przeglądarek.
Potrafię zmienić rozdzielczość i
jej pomiar

Poprawnie
zaliczone
testy na platformie

Co to jest tzw.
"Wzór F"?
Jak długi powinien
być
czas
ładowania?
Co to jest szablon
strony?
Co to są zasoby
internetowe?
Co
to
jest
rozdzielczość
wyświetlania?
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Nazwa OB
(Komponent
6Framework)

Główne cele
(Komponent
1-Framework)

Wyniki nauki
(Komponent 2 i 3 - Framework)

TEORETYCZNY

Rozumiem
zasady
i
elementy projektu strony
internetowej.
Rozumiem elementy i
zasady
projektowania
stron
internetowych
opartych na.

Zaprojektuj
skuteczną
witrynę
internetową

Posiadanie
podstawowej
wiedzy
na
temat
projektowania
stron
internetowych

Rozumiem cel witryny
sieci Web.
Rozumiem, co oznacza
identyfikacja docelowych
odbiorców.
Rozumiem treść witryny.
Wybierz i rozwijaj.
Rozumiem, co to jest
zorganizowany układ.
Rozumiem,
jaka
jest
odpowiednia
struktura
nawigacyjna.
Rozumiem,
jakie
są
bezpieczne
dla
sieci
kolory i czcionki.
Rozumiem, co to są
techniki korekty i edycji.
Rozumiem,
standardy
sieci.

jakie
są
dostępności

PRAKTYCZNY
Rozróżniam różne elementy
projektu strony internetowej.
Jestem w stanie, do czego użyć
wyrównania, wybierz kolor ,
Mogę korzystać z nawigacji i
dowiedzieć się, jak uzyskać
opinie użytkowników.
Jestem w stanie rozpoznać cel
strony internetowej.
Potrafię uwzględnić odbiorców
docelowych
na
stronie
internetowej.
Potrafię korzystać z technik
badawczych.
Jestem w stanie stworzyć układ
strony internetowej.
Mogę
użyć
odpowiedniej
struktury
nawigacyjnej
dla
strony.
Mogę korzystać z bezpiecznych
dla sieci kolorów i czcionek.
Potrafię korzystać z technik
korekty i edycji.
Mogę korzystać ze standardów
dostępności sieci.

Kryteria oceny
(Komponent
Framework)

4-

Quizy /
Ćwiczenia
praktyczne

Test/ quiz:
W
jaki
sposób
osiągamy wizualną
hierarchię na stronie
internetowej?
Prawo Hicka mówi?
Cel
strony
informacyjnej jest?
Jakie są kluczowe
cechy
docelowych
odbiorców?
Treść
strony
internetowej?
Jakie
są
cechy
stałego
układu
witryny?
Jaki jest względny
układ strony?
Czym jest nawigacja
w witrynie?
Czym jest nawigacja
lokalna?
Czym są kolory witryn
internetowych?
Co to są bezpieczne
czcionki internetowe?
Co to jest korekta?
Co to jest edycja?
Czy
chodzi
o
dostępność sieciową?

Dowód
(Komponent
Framework)

5-

Zdaj quiz i praktyczne
zadania

Poprawnie
zaliczone
testy na platformie
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Nazwa OB
(Komponent
6Framework)

Główne cele
(Komponent
1-Framework)

Wyniki nauki
(Komponent 2 i 3 - Framework)

TEORETYCZNY

PRAKTYCZNY

Rozumiem, jakie są
różne typy obrazów i ich
rozszerzenia.

Mogę używać różnych typów
obrazów, takich jak gif, jpg, png.

Rozumiem,
jak
wykorzystywać obrazy z
różnych źródeł.
Rozumiem, czym jest
program
do
edycji
obrazów i oryginalne
obrazy rastrowe.
Kreacja
obrazu
/
manipulacja
i
umiejętność
tworzenia
strony

Posiadanie
podstawowej
wiedzy
na
temat
projektowania
stron
internetowych

Rozumiem,
jakie
narzędzia znajdują się
w programie do edycji
grafiki.
Rozumiem
techniki
warstwowe w programie
do edycji obrazów, aby
lepiej
zarządzać
obrazami.

Kryteria oceny
(Komponent
4Framework)
Quizy /
Ćwiczenia
praktyczne
Test:
Co to jest GIF?

Dowód
(Komponent
Framework)

Zdaj quiz i praktyczne
zadania

Co to jest JPG?
Jestem w stanie uzyskać obrazy z
Internetu, płyty CD, skanera,
aparatu cyfrowego.
Jestem w stanie edytować obraz,
tworzyć kolaże, banery, przyciski.

Co
oznacza
Creative
Commons
Zero
(CCO)?
Czym jest GIMP?

Jestem w stanie przyciąć zdjęcie
lasso, magiczną różdżką.
Jestem w stanie tworzyć warstwy
za pomocą programu do edycji.
Mogę
przycinać,
obracać,
pochylać,
zmieniać
kolor,
zmieniać rozmiar wymiaru obrazu.
Jestem w stanie poprawić czas
ładowania.

Jakie są narzędzia
wyboru
Photoshopa?
Czym jest cyfrowa
obróbka obrazu?
Jaka
jest
wymagana
rozdzielczość
obrazu dla celów
ekranu?

Poprawnie
zaliczone
testy na platformie
Przesłane
wyniki
praktycznego zadania -?

Potrafię przeciąć obraz.
Rozumiem,
jak
dostosowywać
i
przekształcać obrazy za
pomocą programu do
edycji obrazów.
Rozumiem,
jak
podzielić
obraz
na
oddzielne części.

5-

Jestem
w
stanie
używać
oprogramowania WordPress do
tworzenia stron internetowych.
Jestem w stanie dostosować
szablon w WordPress.

Czym
WordPress?

jest

Część praktyczna:
utwórz
prostą
stronę internetową:
Dostosuj szablon
w WordPress,

Jestem w stanie użyć najazdu,
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Rozumiem, czym jest
WordPress i szablon w
WordPress i jak tworzyć
strony internetowe.

pokazu slajdów, obrazu wymiany.
303/5000
Rozumiem,
co
to
jest
optymalizacja
obrazu
i
jak
poprawić czas ładowania.

Uzyskaj 5 zdjęć z
Internetu,

Rozumiem, jakie są
interaktywne elementy
projektu.

Mogę korzystać z wtyczek.

Przytnij zdjęcie za
pomocą
lasso,
magicznej różdżki,

Rozumiem, co to są
wtyczki przeglądarki.
Rozumiem, co to jest
HTML.
Rozumiem, jakie są
znaczniki i atrybuty
HTML
dla
podstawowego projektu
strony internetowej (np.
Tytuł, metadane, tabela,
linki).
Rozumiem narzędzia i
techniki animacji.

Potrafię korzystać z narzędzi i
technik animacji.
Potrafię
korzystać
z
podstawowych znaczników HTML
i HTML.
Jestem w stanie wyświetlić kod
źródłowy strony internetowej.
Jestem w stanie stworzyć układ
strony.

Zrób baner za
pomocą przycisku,

Utwórz 2 warstwy
(drugi obraz jest
warstwą tekstu),
Edycja zdjęcia za
pomocą
przycinania,
obracania,
pochylania, zmiany
koloru i rozmiaru
wymiaru obrazu,
Zoptymalizuj
obraz,
pokrój
obraz,
Stwórz
pokaz
slajdów,
użyj
różnych wtyczek
Wdróż
animację
na
stronie
internetowej,
Utwórz
HTML

znacznik
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Nazwa OB
(Komponent
6Framework)

Główne cele
(Komponent
1-Framework)

Wyniki nauki
(Komponent 2 i 3 - Framework)

TEORETYCZNY

Kryteria oceny
(Komponent
Framework)
Quizy /
Ćwiczenia
praktyczne

PRAKTYCZNY

Rozumiem
różne
techniki publikowania w
Internecie.
Rozumiem, jakie są
opcje
konta
hostingowego.
Rozumiem
uzyskiwania
domeny.

Apply
Effective
Web
Page
management
Techniques

Posiadanie
podstawowej
wiedzy
na
temat
projektowania
stron
internetowych

proces
nazwy

Rozumiem, co to jest
elektroniczny portfel.
Rozumiem,
jak
uporządkować
wszystkie
pliki
zawartości
w
zarządzanie folderami.
Rozumiem, czym są
techniki
zarządzania
czasem.
Rozumiem,
metatagi.

jakie

są

Rozumiem testowanie
użyteczności.

Potrafię korzystać z różnych
technik
publikowania
w
Internecie.
Jestem w stanie
nazwę domeny.

uzyskać

Jestem w stanie porównać i
porównać
opcje
konta
hostingowego.
Jestem w stanie
portfolio online.

stworzyć

Mogę porządkować pliki.
Potrafię korzystać z technik
zarządzania czasem.
Potrafię tworzyć metatagi, które
są
wykorzystywane
przez
różne wyszukiwarki.
Potrafię
użyteczność.

4-

przetestować

Dowód
(Komponent
Framework)

5-

Zdaj quiz i praktyczne
zadania

Test:
377/5000
Jakie kroki musisz
wykonać,
jeśli
chcesz
opublikować
zawartość online?
Czy nazwa domeny
i hosting to samo?
Co to jest portfolio
online?
Jakie
są
najważniejsze
elementy twojego
portfela online?

Poprawnie
zaliczone
testy na platformie

Czy przydatne jest
tworzenie linków z
portfolio online do
bloga
i
innych
mediów
społecznościowych,
takich
jak
Facebook,
LinkedIn,
Twitter,
Pinterest itp.?
Co
to
zarządzanie
folderami?

jest
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Co
to
jest
zarządzanie
czasem
dla
projektantów stron
internetowych?
Czy
możemy
wykorzystać
w
zarządzaniu
czasem
w
projektowaniu stron
internetowych tylko
porady i zalecenia
lub
istniejącą
obsługę
oprogramowania do
zarządzania
czasem?
Czy
użyteczność
strony
jest
konieczna?
Kiedy
testujemy
użyteczność strony
internetowej?
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KOMPETENCJE CYFROWE 6: UŻYCIE TABLICY INTERAKTYWNEJ
1. Kompetencje Cyfrowe 6: użycie tablicy interaktywnej
Badania pokazują, że interaktywne białe tablice (IWB) mają bezpośredni wpływ na zaangażowanie uczniów w lekcje. Ich stosowanie
często powoduje lepszą prezentację treści w oparciu o wykorzystanie obrazów i filmów, które mogą przyciągnąć uwagę i mają pozytywny
wpływ na uczniów. Zapewniając nauczycielowi możliwość personalizowania lekcji i dostosowywania się do pojawiających się potrzeb
uczniów, jego użycie pozwala nauczycielom stosować te pozaformalne i nieformalne sposoby uczenia się, które zazwyczaj charakteryzują
doświadczenie dorosłych, takie jak uczenie się od "zarządzania" własne życie, szkolenie zawodowe, możliwości uczenia się oferowane w
środowisku społecznościowym. Korzystanie z IWB ma również znaczący wpływ na motywację nauczycieli. Główną motywacją jest
możliwość korzystania z ogromnej ilości materiałów cyfrowych, które są dostępne zarówno w Internecie, jak iw oprogramowaniu
edukacyjnym, oraz od możliwości tworzenia własnych treści cyfrowych (tekst, dźwięk, obrazy, wideo) do wykorzystania w klasie .

2. Główne cele
Kompetencja cyfrowa: interaktywna biała tablica ma na celu zapewnienie Dorosłemu Nauczycielowi kompetencji potrzebnych do
zaprojektowania zasobów edukacyjnych odpowiednich do użytku z IWB oraz do włączenia ich w codzienne czynności dydaktyczne. Ramy
te mają również na celu zapewnienie umiejętności technicznych, takich jak umiejętność korzystania z narzędzi, oprogramowania i
kanałów komunikacji elektronicznej do nauczania.

3. Metodologia
Stworzenie ram dotyczących Tablicy interaktywnej opiera się na metodologii zaproponowanej w Raporcie Ogólnym. Zgodnie z tym, ta
kompetencja cyfrowa jest podzielona na cztery główne tematy, które należy uwzględnić. Na podstawie naszej wiedzy i badań
przeprowadzonych w terenie, przedstawiono krótki opis wszystkich informacji dotyczących każdego Obszaru. Po ustaleniu linii bazowej w
raporcie wszystkie tematy są podzielone na sześć mniejszych kategorii, zwanych "komponentami", z których każdy dostarcza odrębnych
informacji i dogłębnego opisu danego tematu.

4. Badge projektowanie
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TEMAT 1: EKSPOZYCJA (Wykład)
Nauczyciele używają przede wszystkim IWB do "pokazania" tego, co mówią. Tablica jest postrzegana jako narzędzie prezentacji, jako
rzutnik slajdów. W rzeczywistości jest on używany w taki sam sposób, jak zwykła tablica. Jest to początkowy etap interaktywnej tablicy,
służący do prezentacji dokumentów przygotowanych wcześniej (dokumenty tekstowe, PowerPoint lub slajdy z oprogramowaniem IWB) i /
lub do ręcznego pisania i tworzenia diagramów w wyniku interakcji z klasą podczas lekcji

TEMAT 2: WZMOCNIENIE EKSPOZYCJI (Multimedialna lekcja)
IWB jest używany głównie przez nauczyciela do "zilustrowania" i wyjaśnienia treści lekcji za pomocą zasobów multimedialnych (strony
internetowe, klipy audio, wideo, symulacje itp.), Które przyciągają uwagę uczniów, ułatwiają wyjaśnianie procesów, opis sytuacji i
środowisk oraz analiza tekstów. W skrócie, IWB służy do wyjaśnienia, z pomocą multimediów, tego, o czym mówi nauczyciel. TEMAT 3:

INTERAKCJA (Interaktywna lekcja)
The IWB becomes a tool for bringing the issues of learning through multiple modalities and multiple languages (verbal, visual,
kinaesthetic, etc.) but also through simple interactions or exercises that involve students in activities on the interactive board, including
exercises such as sorting, grouping processing of forms and shapes and using the hide and reveal function.

TEMAT 4: WZMOCNIENIE INTERAKCJI (Lekcja Współpracy)
Ekran interaktywnej tablicy nie służy jedynie do pokazywania lub manipulowania, ale do komunikacji. Treści dostarczają bodźców do
dyskusji, do sformułowania hipotez i do rozwiązywania problemów. Nauczyciel przyjmuje różne metody, różnicując klasyczną dynamikę
wykładów skoncentrowanych na nauczycielu z małymi zajęciami grupowymi i zachęcając do komunikacji między rówieśnikami i uczenia
się opartego na współpracy poprzez prezentację pracy na tablicy interaktywnej.
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Nazwa OB
(Komponent
6-Framework)

Główne cele
(Komponent
Framework)
Component
Framework

Ekspozycja

1-

Wyniki nauki
(Komponent 2 i 3 - Framework)

1-

Posiadanie
podstawowej
wiedzy na temat
IWB
i
jego
podstawowych
funkcji

TEORETYCZNY

Rozumiem:
• Główną funkcją IWB
• Modele IWB

•
Jak
zrobić
prezentację

PRAKTYCZNY



Umieć konfigurować IWB



Umieć analizować
narracyjny

tekst



Umieć pisać i
schematy ręcznie



Bądź w stanie pokazać to,
co mówię



Umieć
krytyczne
uczniom

tworzyć

przekazywać
informacje

Kryteria oceny
(Komponent 4Framework)

Dowód
(Komponent
Framework)

Quizy /
Ćwiczenia
praktyczne

Zdaj
quiz
i
praktyczne zadania

Test / Quiz na
temat
podstawowych
funkcji IWB
Test / Quiz na
temat
podstawowej
organizacji lekcji
z IWB

5-

Poprawnie
zaliczone testy /
quizy na platformie

Główne cele
(Komponent
Framework)
Component
Framework

1-

Wyniki nauki
(Komponent 2 i 3 - Framework)

1TEORETYCZNY

Rozumiem:

Poprawianie
ekspozycji

Aby zilustrować i
wyjaśnić treść lekcji
za pomocą zasobów
multimedialnych,
które
przyciągają
uwagę uczniów

• materiały multimedialne
na
tablica cyfrowa
• czym są obrazy i wideo
narzędzie edycji

PRAKTYCZNY


Umożliwić
prezentację
multimedialną



Umiejętność
rysowania
za
pomocą
pióra
cyfrowego IWB



Umieć
korzystać
z
fragmentów wideo lub
animacji
Umieć
wspierać
zrozumienie
pojęć,
zamiast
korzystać
z
prostego schematu





Możliwość powiększania
obrazów
o
wysokiej
rozdzielczości w celu
analizy
określonych
szczegółów



Umieć
korzystać
z
podstawowych narzędzi:
narzędzie
Pole
wprowadzania
tekstu do pisania
Kopiuj wklej
Zakreślacz

• jak projektować strony
internetowe,
klipy
audio,
wideo,
symulacje






Upskillead

Kryteria oceny
(Komponent 4Framework)

Dowód
(Komponent
Framework)

Quizy /
Ćwiczenia
praktyczne

Zdaj
quiz
i
praktyczne zadania

5-

Test / Quiz na
narzędziach
multimedialnych
Odbędzie
się
warsztat
na
temat
multimedialnej
lekcji
semiinteraktywnej

Poprawnie
zaliczone testy /
quizy na platformie
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Nazwa OB
(Komponent
6Framework)

Główne cele
(Komponent
Framework)
Component
Framework

1-

Wyniki nauki
(Komponent 2 i 3 - Framework)

1TEORETYCZNY

PRAKTYCZNY



Umieć
angażować
uczniów w eksplorację
wirtualnych środowisk



Umiejętność korzystania
z tablicy cyfrowej podczas
czynności związanych z
weryfikacją i pytań

Rozumiem:
• jak przyjmować różne
metody nauczania

Interakcja

Korzystanie z IWB ma
na
celu
bardziej
dojrzałe podejście do
technologii
rozwijającej
interaktywne lekcje.

•
w
jaki
sposób
zapewniać informacje,
obrazy, materiały dla
testowanie bezpośrednio
z
Internet
• jak lepiej spełniać
potrzeby studentów z
różne style uczenia się

Upskillead





Umieć
projektować
interaktywne quizy lub
obrazy i filmy, które mogą
być komentowane przez
uczniów
Umieć
zaproponować
działania, które pozwolą
uczniom
manipulować
pojęciami
przedstawionymi
przez
nauczyciela

Kryteria
oceny
(Komponent
4-Framework)
Quizy /
Ćwiczenia
praktyczne

Dowód
(Komponent
Framework)

5-

Zdaj
quiz
i
praktyczne zadania

Test / Quiz na
temat narzędzi
IWB
Test / Quiz na
dodatkowe
definicje
Warsztat
Assessed:
wykorzystanie
zasobów
i
materiałów
dostępnych w
sieci.

Poprawnie
zaliczone testy /
quizy na platformie
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Nazwa OB
(Komponent
6Framework)

Główne cele
(Komponent
Framework)
Component
Framework

1-

Wyniki nauki
(Komponent 2 i 3 - Framework)

1TEORETYCZNY

PRAKTYCZNY



Wzmacnianie
interakcji

Używanie IWB nie
tylko do pokazywania
lub
manipulowania,
ale
do
komunikowania się.
Treści
dostarczają
bodźców do dyskusji,
do
sformułowania
hipotez
i
do
rozwiązywania
problemów

Rozumiem:
• jak robić działania
łatwiejsza współpraca
• jak stymulować
interakcja
między
uczniami
• jak wzrost krytyczny
umiejętności myślenia u
studentów

Upskillead

• Umieć poprowadzić
uczniów do prezentacji
pracy nad IWB




• Możliwość eksportu
pliku z prezentacji ucznia
w formacie zgodnym z
internetem




• Umieszczać plik
stronie internetowej

na




Kryteria oceny
(Komponent
4-Framework)

Dowód
(Komponent
Framework)

Quizy /
Ćwiczenia
praktyczne

Zdaj
quiz
i
praktyczne zadania

5-

• Umiejętność radzenia
sobie w małych grupach
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Nazwa OB
(Komponent
6Framework)

• Możliwość surfowania
po
Internecie
bezpośrednio z IWB z
udziałem całej klasy

Test / Quiz w
Internecie
Oceniany
warsztat:
zebrać
i
zaprezentować
wyniki
znalezione
w
działaniach
grupowych
Oceniane
warsztaty
nt.
Cyberprzemocy

Poprawnie
zaliczone testy /
quizy na platformie
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ANNEX
Kryteria oceny dla zadań praktycznych
Opis kryteriów
Wynik jest bardzo niewystarczający. Kandydat bardzo
nieodpowiednio przestrzegał instrukcji. Pokazuje pewną
wiedzę na temat użycia elementów (np. Formy, kreatywności
itp.), Jednak nie są one używane poprawnie.
Wynik jest niewystarczający. Kandydat podążył za niektórymi
częściami instrukcji. Zawiera tylko niektóre z głównych
elementów.
Wynik częściowo odpowiada zadaniu. Kandydat podążył za
niektórymi głównymi częściami instrukcji. Zawiera niektóre z
głównych elementów i niektóre z pozostałych elementów.
Jakość jest nadal zadowalająca.
Wynik jest odpowiedni, nie zawiera wszystkich elementów, ale
zawiera wszystkie główne elementy (na przykład formę,
kreatywność itp.) Zadania i jest w większości wysokiej jakości.
Kandydat postępował zgodnie z instrukcjami, ale nie do
końca.
Wynik jest w większości zgodny z zadaniem. Produkt zawiera
wszystkie główne elementy i prawie wszystkie inne elementy
(np. Formę, kreatywność itd.) Zadania i jest wysokiej jakości.
Kandydat przeważnie przestrzegał podanych instrukcji.
Wynik jest całkowicie zgodny z zadaniem. Zawiera wszystkie
elementy (na przykład formę, kreatywność itp.) Zadania i ma
bardzo wysoką jakość. Kandydat całkowicie przestrzegał
podanych instrukcji.

Upskillead

Punkty
do
przyznania
0 - 30%

30% - 50%

50% - 60%

70% - 80%

80% - 90%

90% - 100%

Komentarz ewaluacyjny
Szczegółowe uwagi zgłoszone przez Oceniającego /
mentora, dokładnie opisują, dlaczego ta ocena została
przyznana. Komentarz jest napisany bezpośrednio w
Moodle wraz z oceną, dla każdego konkretnego zadania
praktycznego.

54
Upskillead
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