UPSKILLEAD
Upskilling Adult Educators Digital Lead

2

Intellectual Output

Indeks kompetencji
trenerów dorosłych

cyfrowych

dla

Tytuł produktu
Indeks kompetencji cyfrowych dla trenerów dorosłych
Partner wiodący tego działania:



Pixel



A&A Emphasys Interactive Solutions Ltd

__________________________________________________________________________

Informacje o projekcie
Program: Erasmus+
Tytuł projektu: Upskilling Adult Educators Digital Lead
akronim: UPSKILLEAD
Numer projektu.: 2016-1-SI01-KA204-021588
Promotor projektu: Development and Education Centre Novo mesto (RIC Novo mesto),
Slovenia
Partner projektu:

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the
contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use
which may be made of the information contained therein.

SPIS TREŚCI
1

wstęp............................................................................ Napaka! Zaznamek ni definiran.

2

OPIS KOMPETENCJI CYFROWYCH .......................... Napaka! Zaznamek ni definiran.

3

GŁÓWNE CELE KOMPETENCJI CYFROWych ........... Napaka! Zaznamek ni definiran.

4 KOMPETENCJe cyfrowe 1: BEZPIECZEŃSTWO INTERNETOWENapaka! Zaznamek ni
definiran.
4.1
TEMAT 1: Podstawy Internetu i warunki bezpieczeństwa w Internecie ......... Napaka!
Zaznamek ni definiran.
4.2

TEMAT 2: Bezpieczeństwo w Internecie i Sieci ..... Napaka! Zaznamek ni definiran.

4.3
TEMAT 3: Bezpieczne Zarządzanie Danymi i Korzystanie z SieciNapaka! Zaznamek
ni definiran.
4.4
5

TEMAT 4: Cyfrowe obywatelstwo .......................... Napaka! Zaznamek ni definiran.

DIGITAL COMPETENCE 2: SOCIAL MEDIA ............... Napaka! Zaznamek ni definiran.
5.1

TOPIC 1: Social Media - Introduction .................... Napaka! Zaznamek ni definiran.

5.2 ................................................................................... Napaka! Zaznamek ni definiran.
5.3
TEMAT 2: Tworzenie strategii mediów społecznościowych dla edukacji ...... Napaka!
Zaznamek ni definiran.
5.4

TEMAT 3: Tworzenie i zarządzanie treścią ........... Napaka! Zaznamek ni definiran.

5.5
TEMAT 4: Śledzenie mediów społecznościowych i ich analizaNapaka! Zaznamek ni
definiran.
6 KOMPETENCJE CYFROWE 3: SYSTEM ZARZĄDZANIA NAUCZANIEM ......... Napaka!
Zaznamek ni definiran.

7

8

6.1

Temat 1: Pierwsze kroki (LMS Moodle kompetencje)Napaka! Zaznamek ni definiran.

6.2

Temat 2: Zarzadzanie zasobami MOODLE ........... Napaka! Zaznamek ni definiran.

Napaka! Zaznamek ni definiran.
7.1

Temat 3: Zarządzanie działalnością Moodle .......... Napaka! Zaznamek ni definiran.

7.2

Temat 4: Ewaluacja sytemu zarządzania Moodle .. Napaka! Zaznamek ni definiran.

Kompetencje cyfrowe 4: PROJEKTOWANIE GRAFICZNENapaka! Zaznamek ni definiran.
8.1
TEMAT 1: Sprzęt i oprogramowanie do projektowania graficznegoNapaka! Zaznamek
ni definiran.
8.2 ................................................................................... Napaka! Zaznamek ni definiran.
8.3

TEMAT 2: Identyfikacja wizualna i logo ................. Napaka! Zaznamek ni definiran.

8.3.1
Teoria: definicja tożsamości wizualnej (nazwa marki) i elementy ......... Napaka!
Zaznamek ni definiran.
8.4

TEMAT 3: Projektowanie wizualnego produktu/wynikiNapaka! Zaznamek ni definiran.

8.5

TEMAT 4: Przygotowanie dokumentu do druku..... Napaka! Zaznamek ni definiran.

8.5.1
Teoria/ przykłady: Ochrona środowiska: wpływ procesów graficznych, odpadów i
produktów na środowisko ............................................. Napaka! Zaznamek ni definiran.
8.5.2
Teoria/ przykłady: Problemy środowiskowe i rozwiązania w poszczególnych
technikach drukowania, przyjazne dla środowiska materiały graficzne, przepisy i normy
środowiskowe ............................................................... Napaka! Zaznamek ni definiran.
8.5.3
Teoria/ przykłady: Podejmowanie inicjatyw mających na celu poprawę w tej
dziedzinie ..................................................................... Napaka! Zaznamek ni definiran.
8.5.4
Teoria/ przykłady: Podejmowanie inicjatyw w zakresie kształtowania polityki
jakości w organizacji, w zakresie promocji i projektowania graficznegoNapaka! Zaznamek
ni definiran.
8.5.5
Quiz: Problemy środowiskowe i rozwiązania w poszczególnych technikach
drukowania, przyjazne dla środowiska materiały graficzne, przepisy i normy środowiskowe
Napaka! Zaznamek ni definiran.
9 KOMPETENCJE CYFROWE 5: PROJEKTOWANIE STRON WebNapaka! Zaznamek ni
definiran.
9.1
TEMAT 1: Stosowanie Zasad Wstępnych – PROJEKTOWANIE STRON WEB .
Podstawowe Terminy Projektowania i Projektowania Stron Internetowych.Napaka! Zaznamek
ni definiran.
9.2 ................................................................................... Napaka! Zaznamek ni definiran.
9.3
TEMAT 2: Zaprojektuj skuteczną witrynę w sieci – PROJEKTOWANIE STRON WEB
(kompetencje cyfrowe) ..................................................... Napaka! Zaznamek ni definiran.
9.4
TEMAT 3: Manipulacja Obrazem i Umiejętność Tworzenia Strony – PROJEKTOWANIE
STRON WEB (kompetencje cyfrowe) ............................. Napaka! Zaznamek ni definiran.
9.5 ................................................................................... Napaka! Zaznamek ni definiran.
9.6 ................................................................................... Napaka! Zaznamek ni definiran.
9.7 ................................................................................... Napaka! Zaznamek ni definiran.
9.8
TEMAT 4: Zastosowanie Efektywnej Techniki Zarządzania Stronami Internetowymi –
PROJEKTOWANIE STRON WEB (kompetencje cyfrowe)Napaka! Zaznamek ni definiran.
10 KOMPETENCJE CYFROWE 5: PROJEKTOWANIE STRON........Napaka! Zaznamek ni
definiran.
10.1 ................................................................................. Napaka! Zaznamek ni definiran.
10.2

TEMAT 1: PREZENTACJA (Wykład) .................... Napaka! Zaznamek ni definiran.

10.3 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. Napaka! Zaznamek ni definiran.
10.4 TEMAT 2: ULEPSZANIE PREZENTACJI ( Zajęcia Multimedialne)Napaka! Zaznamek
ni definiran.
10.5

TEMAT 3: INTERAKCJA (Interaktywne zajęcia).... Napaka! Zaznamek ni definiran.

10.6 TEMAT 4: WZMACNIANIE INTERAKCJI (Collaborative Lesson)Napaka! Zaznamek ni
definiran.

WSTĘP

Celem Digital Framework/Index jest wprowadzenie standardów jakości w kształceniu dorosłych w odniesieniu
zarówno do profesjonalizacji edukacji dorosłych, jak i wprowadzenia danych opartych na wypracowanych dowodach
w celu zapewnienia jakości
Digital Framework czyli cyfryzacja jest w istocie programem nauczania, który powinien być przestrzegany przez
organizacje dorosłych w erze cyfrowej, a także podstawą procedury, którą należy stosować, aby zapewnić walidację
umiejętności cyfrowych nabytych dzięki systemowi otwartych identyfikatorów opracowanym w ramach projektu
UpSkillead. Ma również wartość dodaną, ponieważ zawiera umiejętności cyfrowe, do których powinni należeć
wychowawcy dorosłych, aby mogli być konkurencyjni na rynku pracy, oraz innowacyjną metodę dopasowywania i
potwierdzania tych umiejętności.
The creation of the framework of all digital competences is based on the methodology proposed in the Overall Report.
According to that, the Digital Competence Framework is divided into broad sections, called “Topics”. Stworzenie
ram wszystkich kompetencji cyfrowych Digital Competence Framework opiera się na metodologii zaproponowanej
w sprawozdaniu ogólnym zwanej “Topics” czyli Temat.. Każdy temat obejmuje określony zestaw wiedzy /
umiejętności / kompetencji / postaw, które należy zdobyć. Następująca metodologia została podjęta w celu stworzenia
ram dla każdej indywidualnej kompetencji cyfrowej, a także dla dołączonego Syllabusa. Wszystkie "Tematy" są
następnie analizowane w sześciu mniejszych kategoriach, zwanych "Składnikami", z których każdy dostarcza
odrębnych informacji i dogłębnego opisu konkretnego tematu, którego należy uczyć.
Component 1: Główny cel i poziom odniesienia

Component 2: Poziomy i wskaźniki

Component 3: Rodzaj wiedzy, umiejętności i postaw związanych z kompetencjami cyfrowymi, które nabywa
wychowawca.

Component 4: Działania odnoszące się do praktyk, metod, narzędzi itp. Stosowane w celu nauczania
poszczególnych kompetencji, aby wychowawcy mogli zdobyć niezbędne umiejętności.

Component 5: Oceny i testy, które obejmują mechanizmy, wyzwania, testy i procedury oceny w celu oceny
wszystkich nabytych umiejętności związanych z kompetencjami cyfrowymi, nauczyły podczas programu
UPSKILLEAD rozwoju zawodowego.

OPIS KOMPETENCJI CYFROWYCH

Kompetencje Cyfrowe 1: Internet Security Framework/ Internetowe Ramy Bezpieczeństwa
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. W oparciu o wyniki ankiety przeprowadzonej podczas wdrażania IO1, dobrze się
stało, że większość dorosłych pedagogów jest świadoma swojej potrzeby bycia poinformowanym i dobrze
wyszkolonym w zakresie Internet Security. 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.

Kompetencje Cyfrowe 2: Korzystanie z mediów społecznościowych w edukacji
Wykorzystanie mediów społecznościowych jako narzędzia edukacyjnego było przedmiotem wielu badań w ostatnich
latach, z których wszystkie zgadzają się, że jeśli są stosowane strategicznie i ostrożnie, mogą podnieść zarówno
doświadczenie ucznia, 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
konstruktywistycznego podejścia do nauczania i uczenia się (EC SM2016.

podczas

korzystania

z

Kompetencje Cyfrowe 3: System Zarządzania Nauczaniem
Kompetencje cyfrowe "Learning Management Systems" wynika z decyzji Komisji Europejskiej C (2017) 2468 z dnia
24 kwietnia 2017 r., W której stwierdzono, że e-infrastruktura ma kluczowe znaczenie dla przyszłego rozwoju
infrastruktur badawczych, ponieważ działania stają się coraz bardziej "online" i produkują ogromne ilości danych. This
support is essential for example to the European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI). Infrastruktura
cyfrowa oferuje badaczom łatwy i kontrolowany dostęp online do urządzeń, zasobów i narzędzi współpracy,
zapewniając im potencjał technologii informatycznej do celów informatycznych, łączności, przechowywania danych i
dostępu do wirtualnych środowisk badawczych. Badania są bardziej wydajne, przejrzyste, dostępne i efektywne dzięki
nowym, cyfrowym narzędziom do współpracy naukowej poprzez Open Science 1. Jako przykład można posłużyć się
powyższym wykresem przedstawiającym odpowiedzi na pytanie: Jak ważna jest poprawa znajomości Systemu
Zarządzania Nauką LMS (Moodle) wśród Instytucji i ich pracowników w Polsce zajmujących się edukacją dorosłych?.

Kompetencje Cyfrowe 4: Projektowanie graficzne
Projektowanie graficzne jest jedną z określonych 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. Misją jest przekazywanie informacji za
pomocą odpowiednich słów i wizerunku oraz korzystanie z różnorodnych narzędzi do wyrażania opinii, które są
dostosowane do konkretnej grupy docelowej (Użytkownicy edukacji dorosłych / Dorośli uczniowie ) (Adult education
users / Adult learners).

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 ICT. Poniżej można znaleźć doświadczenie
użytkownika w zakresie podstawowych kompetencji projektu, aby pokazać złożoność problemów z projektantem stron
internetowych.
Czym zajmuje się projektant stron internetowych?
Projektanci stron internetowych planują, tworzą i kodują strony internetowe i strony internetowe, z których wiele łączy
tekst z dźwiękami, obrazami, grafiką i klipami wideo. 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. Może jednak istnieć
skrzyżowanie dwóch ról.
Cele obejmują:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tworzenie projektów stron internetowych
produkując przykładowe witryny
spotkanie z klientami w celu omówienia wymagań i / lub postępu projektu
demonstrowanie i otrzymywanie informacji zwrotnej o projektach witryn
śledzenie najnowszych osiągnięć technologicznych i oprogramowania
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
działanie w ramach zespołu multidyscyplinarnego

Kompetencje Cyfrowe 6: Wykorzystanie tablicy interaktywnej
Badania pokazują, że interaktywne białe plansze (IWB) mają bezpośredni wpływ na zaangażowanie uczniów w
lekcje. Ich użycie 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 i dostosowywania lekcji do pojawiających się potrzeb ucznia, 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 materiału cyfrowego,
który jest dostępny zarówno w Internecie, jak iw oprogramowaniu edukacyjnym, a także z możliwości tworzenia
własnych treści cyfrowych (tekst, dźwięk, obrazy, wideo) do wykorzystania w klasie.

GŁÓWNE CELE KOMPETENCJI CYFROWYCH
Kompetencje Cyfrowe1: Ramy Bezpieczeństwa w Internecie ma na celu:
- edukuj wychowawców dorosłych 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 opracowane zostaną podstawowe umiejętności, takie jak używanie haseł,
używanie zapór ogniowych i sieci bezprzewodowych. ItWażne 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.

- rozwijać inną umiejętność; bezpieczne przeglądanie Internetu za pomocą bezpiecznych przeglądarek i

identyfikowanie zwykłych i bezprzewodowych typów zabezpieczeń. Ponadto temat ten obejmuje niektóre
problemy z bezpieczeństwem komunikacji podczas korzystania z poczty elektronicznej i sieci
społecznościowych. Wreszcie, ma na celu stworzenie świadomych dorosłych wychowawców w związku z
ważnymi zagrożeniami związanymi z bezmyślnym korzystaniem z Internetu, witrynami społecznościowymi
użytkowników..

Kompetencje Cyfrowe 2: Korzystanie z mediów społecznościowych w
edukacji ma na celu zapewnienie kompetencji AdEd :
- potrzebne do zaprojektowania zasobów edukacyjnych opartych na mediach społecznościowych
w celu wspierania, uzupełniania i ulepszania ich działań edukacyjnych.

- zarówno umiejętności techniczne, jak i indywidualne kompetencje potrzebne nauczycielom do
projektowania materiałów do nauki w oparciu o media społecznościowe.

Kompetencje Cyfrowe 3: System Zarządzania Nauczaniem ma na
celu:
- edukacja AdEd o systemie zarządzania z nauczaniem (LMS), który jest aplikacją do

administrowania, dokumentacji, śledzenia, raportowania i dostarczania kursów
edukacyjnych lub programów szkoleniowych.
- zdobycie umiejętności menedżera LMS (administrowanie testami i innymi zadaniami,
śledzenie postępów uczniów, dbanie o administrację, dostarczanie i zarządzanie
szkoleniami online i wsparcie kursu online, zapewnianie wskazówek dotyczących
wsparcia technicznego i pomocy dla trenerów i uczestników szkoleń itp.).

Kompetencje Cyfrowe 4: Projektowanie graficzne ma na celu:
- edukować AdEd o podstawowej terminologii w projektowaniu graficznym,
- wyposażenie ich w podstawowe umiejętności i wiedzę o twardym i oprogramowaniu do
projektowania graficznego, identyfikacji wizualnej i logo, przygotowanie dokumentu do druku
oraz sprawną komunikację z przełożonymi, współpracownikami i podwykonawcami oraz
wpływ na jakość produktu. Dorośli Wychowawcy powinni być w stanie zaprojektować
atrakcyjny wizualny produkt / wynik, powinni rozwinąć sens projektowania graficznego i
powinni zwrócić szczególną uwagę na odpowiedzialność za środowisko w pracy na polu
projektowania graficznego.

Kompetencje Cyfrowe 5: Projektowanie stron Web ma na celuma na celu
zapewnienie kompetencjiAdEd:
z podstawowymi zasadami projektowania stron internetowych i wiedzą na ten temat. Nie staną się
projektantami stron internetowych (być może niektórzy z nich mogą), ale będą posiadać
umiejętności, dzięki którym będą mogli 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 wyglądu i dostępności strony. Zwrócą
uwagę grup docelowych, ich specyfikę i cechy. Wreszcie będą wiedzieli, jak wdrażać elementy
"przyjazne dla użytkownika".

Kompetencje Cyfrowe 6:Tablica Interaktywna ma na celu ma na celu zapewnienie
kompetencji AdEd:
- z kompetencjami potrzebnymi do zaprojektowania zasobów edukacyjnych odpowiednich do użytku z IWB i do
ich integracji w codziennych zajęciach dydaktycznych.Ramy te mają również na celu zapewnienie umiejętności
technicznych, takich jak umiejętność korzystania z narzędzi, oprogramowania i kanałów komunikacji
elektronicznej do nauczania.
- potrzebne do zaprojektowania zasobów edukacyjnych odpowiednich do użytku z IWB i do zintegrowania ich w
codziennych działaniach dydaktycznych.
- umiejętności techniczne, takie jak umiejętność posługiwania się narzędziami, oprogramowaniem i kanałami
komunikacji elektronicznej w nauczaniu.

KOMPETENCJE CYFROWE 1: BEZPIECZEŃSTWO INTERNETOWE
TEMAT 1: Podstawy Internetu i warunki bezpieczeństwa w Internecie
Ten obszar obejmuje niektóre teoretyczne aspekty bezpieczeństwa w Internecie. Ma on pomóc nauczycielom dorosłych zrozumieć, jak ważna jest ochrona danych
/ danych. Określ 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 wynikające z korzystania z chmury obliczeniowej. Na koniec promuje
używanie haseł i uczy ich technik wybierania silnych haseł.
Temat 1: Podstawy Internetu and Warunki Bezpieczeństwa w Internecie
Komponent1:
Główny cel
i poziom
odniesienia

Komponent 2:
Poziomy I wskażniki

Posiadanie
podstawowej
wiedzy na temat
Internetu, zagrożeń
internetowych i
sposobów ochrony
przed nimi.

Rozumiem:
•
Czym jest Internet
•
Czym są strony WWW
•
Warunki ISP i URL
•
Czym jest przeglądarka

Zrozumienie
problemów
związanych z
bezpieczeństwem
komunikacji, które
mogą pojawić się
dzięki
wykorzystaniu
poczty
elektronicznej
i sieci
społecznościowyh.

Rozumiem:
•
różnica między danymi i informacjami
•
jakie cyberprzestępczość, hakowanie,
phishing, pharming są
charakterystycznymi cechami
bezpieczeństwa informacji

Rozumiem:
•
jakie jest złośliwe oprogramowanie,
jakie są jego rodzaje i sposoby
ochrony przed nim
•
o oprogramowaniu antywirusowym
•
ryzyko związane z używaniem
nieobsługiwanego oprogramowania

•

Komponent3:
Rodzaje wiedzy wobec umiejętności

Komponent4:
Zajęcia / materiały
dydaktyczne

Komponent 5:
Oceny i testy

Umiem:
Zidentyfikować różnicę między
Internetem a stronami www ( World
Wide Web)
• konfiguruj i korzystaj z różnych
przeglądarek internetowych
• analizować strukturę adresu
internetowego

Wykład:
Podstawowe
pojęcia
Warsztat:
Przeglądarka
internetowa
Wykład: Adres
Internetowy

Test / Quiz: podstawowe
definicje Warsztat
Oceniający: na temat
konfiguracji przeglądarki
internetowej i struktury
adresów internetowych

Wykład: Terminologia
Wykład: Ryzyko
danych
Wykład: Chroń
informacje
Wykład: Zagrożenia
Warsztat: Chroń
ważne informacje

Test / Quiz: w zakresie
podstawowej
terminologii, ryzyka
związanego z danymi i
ochrony informacji
Warsztaty Oceniające
na temat zagrożeń i
ochrony ważnych
informacji
Test / Quiz: na temat
złośliwego
oprogramowania,
antywirusów i zagrożeń
Warsztaty oceniające na
tematy antywirusów

Umiem:
•
rozpoznanie zagrożenia dla
danych
•
chronić ważne informacje

Umiem:
• chronić przed złośliwym
oprogramowaniem
• instaluj i aktualizuj antywirusowe
oprogramowanie
• skanuj sterowniki i pliki

Wykład:
Złośliwe
oprogramowanie,
antywirusy i
zagrożenia
Warsztaty:
Antywirusy

TEMAT 2: Bezpieczeństwo w Internecie i Sieci
Ten obszar koncentruje się na stworzeniu podstawy, jaką powinni wiedzieć doradcy ds. dorosłych (Adults Educators) w zakresie bezpieczeństwa sieci.
Wprowadza je z różnymi rodzajami sieci i niebezpieczeństwami, 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; Bezpieczeństwo sieci jest ważnym tematem, ponieważ wszystkie informacje, transakcje i komunikacja są
wykonywane za pośrednictwem Internetu, aby osoby dorosłe mogły 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
Temat 2: Bezpieczeństwo Internetu I Sieci
Komponent 1:
Główny cel
poziom
odniesienia

i

Zapoznanie się z
podstawowymi
pojęciami
bezpieczeństwa.
Aby zrozumieć
potencjalne
niebezpieczeństwa
związane z
bezpieczeństwem
osobistym.

Komponent 2:
Poziomy I wskażniki

Komponent3:
Rodzaje wiedzy wobec umiejętności

Komponent4:
Zajęcia / materiały
dydaktyczne

Komponent 5:
Oceny i testy

Rozumiem:
•
metody socjotechniki i kradzież tożsamości
•
jak / dlaczego wybrać silne hasła
•
co to jest szyfrowanie i jego zastosowania
•
o kontach sieciowych

Umiem:
•
ustaw hasła do plików i
ważnych dokumentów, aby
zapobiec nieautoryzowanemu
dostępowi do danych
•
rozpoznać metody
socjotechniki i podejrzewać,
dzieląc się informacjami

Wykład:
Bezpieczeństwo
osobiste i plików

Rozumiem:
•
czym jest sieć i niektóre rodzaje sieci
•
czym jest zapora ogniowa
•
niebezpieczeństwa wynikające z
bezprzewodowego korzystania z
niechronionych sieci

Umiem:
•
odróżnić różne sieci LAN,
WLAN i VPN.
•
włącz i wyłącz firewall

Wykład: Sieci i
połączenia
Wykład: Sieci i
zapory

Test/Quiz:
Bezpieczeństwo
osobiste i plików
Warsztat oceniający
na temat kontroli
oceny, haseł,
szyfrowania /
odszyfrowywania
plików
Test/Quiz: Sieci I
Połączenia
Test/Quiz: o sieci I
zaporach

Rozumiem:
•
co to jest podpis cyfrowy
•
dlaczego potrzebuję szyfrować /
odszyfrowywać e-maile
•
niebezpieczeństwa związane z
ujawnianiem poufnych informacji w
mediach społecznościowych
•
dlaczego konieczne jest stosowanie
ustawień prywatności na kontach w
mediach społecznościowych i
niebezpieczeństwach korzystania z kont
mediów społecznościowych
•
jakie dane osobowe można udostępniać w
witrynach społecznościowych.
•
jak i komu zgłosić niewłaściwe zachowanie
w sieci społecznościowej i jak bezpiecznie
korzystać z mediów społecznościowych (fb,
YouTube, snapchat, twitter)

Umiem:
•
zidentyfikować fałszywe
wiadomości e-mail /
niezamówione
•
identyfikuje zainfekowane
pliki zawarte w
wiadomościach e-mail
•
zmienić ustawienia
prywatności na portalach
społecznościowych.

Warsztat:
Bezpieczeństwo
poczty e-mail i
mediów
społecznościowych
Wykład:
Komunikacja i
bezpieczeństwo
mediów
społecznościowych

Warsztaty: Oceń
kontrolę
Warsztaty: Hasła

Warsztat oceniający
na temat poczty
elektronicznej i
bezpieczeństwa w
mediach
społecznościowych
Test/Quiz:
Komunikacja i
bezpieczeństwo
mediów
społecznościowych

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 3: Bezpieczne Zarzadzanie Danymi I Korzystanie z Sieci
Komponent 1:
Główny cel
i
poziom odniesienia

Komponent 2:
Poziomy I wskażniki

Komponent3:
Rodzaje wiedzy wobec umiejętności

Komponent4:
Zajęcia / materiały
dydaktyczne

Komponent 5:
Oceny i testy

Rozumiem:

Umiem:
•
•
•
•

Warsztaty:
Bezpieczneństwo,
utwórz kopię
zapasową i usuń
dane
Warsztaty:
Ochrona, tworzenie
kopii zapasowych i
usuwanie

Warsztat oceniający
na temat
bezpieczeństwa, kopii
zapasowych i
usuwania danych
Warsztat oceniający
na temat ochrony,
tworzenia kopii
zapasowych i
usuwania
Test/Quiz:
Bezpieczna Web
Warsztat oceniający:
na temat konfiguracji
przeglądarki i
bezpiecznego
przeglądania

•

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.
Usuń i usuń
bezpiecznie dane.

•
•

znaczenie kopii zapasowych i różnych
typów funkcji kopii zapasowych i
różnych lokalizacji zapasowych
różnica usuwania i trwale usuwać pliki.
w takich przypadkach usunięcie plików
/ danych może nie być trwale

•
Rozumiem:
•
•
•

•

że pewne działania online powinny być
podejmowane na bezpiecznych stronach
internetowych
jak korzystać z bezpiecznych stron
internetowych
że muszę zachować ostrożność podczas
korzystania z witryn internetowych do
transakcji online
funkcje oprogramowania do kontroli
treści

Umiem:
•

•

chroń komputer
kopia zapasowa danych
usuń plik na stałe
skonfiguruj odpowiednie
ustawienia włączania i
wyłączania funkcji
autouzupełniania
usuń dane z przeglądarki
skonfiguruj przeglądarkę
internetową i dokonuj transakcji
online na bezpiecznych stronach
internetowych
konfigurowanie i używanie funkcji
kontrolnych (oprogramowanie do
filtrowania Internetu i
oprogramowanie do kontroli
rodzicielskiej)

Wykład:
Bezpieczna sieć
Wykład: Skonfiguruj
przeglądarkę i
bezpieczne
przeglądanie

TEMAT 4: Cyfrowe obywatelstwo
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 udostępniania zbyt wielu informacji w Internecie. Na koniec wprowadza się pojęcie Cyberprzemoc i
definiuje różne role, jakie ktoś może zdefiniować oraz strategie radzenia sobie z nim.
Temat 4: Cyfrowe Obywatelstwo
Komponent 1:
Główny cel
i
poziom odniesienia

Komponent 2:
Poziomy I wskażniki

Komponent3:
Rodzaje
wiedzy
umiejętności

Rozumiem:

Umiem:
•
radzić sobie z
nieodpowiednimi treściami
•
zapobiec nieodpowiednim
postom
•
chronić uczniów przed
ujawnianiem zbyt dużej
ilości informacji

•

Posiadanie
podstawowej wiedzy
pomagającej
internautom chronić
się przed
internetowymi
smakołykami

•
•

•

co mogę napotkać na
nieodpowiednie treści Wiem, co jest
nieodpowiednie do zamieszczenia w
Interneciethe consequences of
inappropriate posts
konsekwencje nieodpowiednich
postów
jakie dane osobowe nie powinny być
udostępniane
zagrożenia związane z
udostępnianiem danych osobowych

Rozumiem:
•
•
•
•
•

co to jest sexting
jakie są rodzaje nagabywań
seksualnych
czym jest uwodzenie
czym jest czyberdokuczanie i kim są
jego gracze
jak odróżnić rolę cyberprzemocy (ofiara,
cyberprzemoc i świadkowie)

wobec

Umiem:
•
chronić nastolatków formie
przestępców
przestępczych
•
radzić sobie z przypadkami
cyberprzemocy
•
pomóc ofiarom
cyberprzemocy

Komponent4:
Zajęcia
/
materiały
dydaktyczne

Komponent 5:
Oceny i testy

Wykład: Być Online
Warsztat: Zapobieganie
nieodpowiednim postom

Test/Quiz: Być Online

Wykład: Definicja
dodatkowa
Warsztat:
Cyberprzestępcy gracze

Test/Quiz: Definicja
dodatkowa
Warsztaty Oceniające
w sprawie
cyberprzemocy
graczy

Warsztaty Oceniajace
w sprawie
zapobiegania
nieodpowiednim
postom

DIGITAL COMPETENCE 2: SOCIAL MEDIA
TOPIC 1: Social Media - Introduction
The first topic focuses on providing educators with the basic technical skills in order to enable them to understand and use the basic features of popular social
media platforms. The social media covered by this topic are Facebook, Tweeter, Google+, Pinterest, Instagram and Tumblr, You Tube. Those were selected taking
into account the variations in possible content, as well as demographic data including location, age, gender, interest and occupation. The social media which were
left out are the ones with weaker adherence in the local context of the educators selected to follow the course.
Topic 1: Social Media - Introduction
Component 1:
Główny cel
odniesienia

Komponent 2:
i poziom Poziomy I wskażniki

Wiem, czym są media społecznościowe.

Posiadanie
podstawowej wiedzy
na temat mediów
społecznościowych,
najpopularniejszych
mediów
społecznościowych i
podstawowych
narzędzi, które
oferują

Komponent3:
Komponent4:
Rodzaje wiedzy wobec umiejętności Zajęcia / materiały
dydaktyczne

Wiedzieć, czym są media
społecznościowe

Rozumieć podstawowe funkcje Facebooka
(tworzenie profilu, tworzenie stron, przyjaciół i
Umiejętność korzystania z
subskrypcji, wywoływanie przycisków akcji,
podstawowych funkcji Facebooka::
wiadomości, wydarzenia, przyciski, prywatność i
tworzenie profilu,,
ustawienia itp.)

konfigurowanie
Rozumieć podstawowe funkcje Twittera
prywatności i
(konfiguracja, profil, ustawienia i prywatność,
bezpieczeństwa
następujące osoby, listy, podstawy tweetów,

tworzenie stron,
hashtagi do edukacji, linki i retweeting, obrazy i

Dodawanie znajomych i
lokalizacja itp.)
wysyłanie zaproszeń do
Rozumieć podstawowe funkcje Google+
subskrypcji,,
(konfigurowanie, strony, prywatność i ustawienia,

Tworzenie przycisków,
kręgi, a także 1 i udostępnianie, hangouty itp.)
wpisów, wiadomości,
Rozumieć podstawowe funkcje Pinterest,
wydarzeń
Instagram i Tumblr (konfigurowanie, profilowanie,

Udostępnianie treści,
tworzenie tablicy, przypinanie, ustawienia i
tekstu, wideo, obrazów itp.
prywatność, udostępnianie i znajdowanie treści,
Umiejętność korzystania z
interakcje itp.)
podstawowego : funkcje Tweetera profile
Rozumieć podstawowe funkcje YouTube
 Tworzenie profilu
(konfigurowanie, profil, prywatność i
bezpieczeństwo, tworzenie listy odtwarzania,
 Konfigurowanie
tworzenie kanału, interakcje itp.)
 Tweeting wysyłanie różnych
wiadomości
 Obserwujący użytkownicy I listy

Tworzenie i używanie

Wykład: Czym są media
społecznościowe, jak i
dlaczego używać go do
edukacji
Wykład: stadium
przypadku z
wykorzystaniem mediów
społecznościowych w
edukacji
Warsztaty: Tworzenie na
Facebook profilu/strony/
grupy /eventu
Warsztaty: Tworzenie
profilu na Tweeter
Warsztaty: Tworzenie
Google+ profilu/ strony/
hangout
Warsztaty: Tworzenie
profilu i tablicy Pinterest /

Komponent 5:
Oceny i testy

Test/Quiz: Różnice w
mediach
społecznościowych

Warsztat oceniający:
Facebook

Warsztat oceniający :
Tweeter

Warsztat oceniający
Google+

Warsztat oceniający :
Pinterest/Instagram/
Tumblr

hashtagów etc.
Umiejętność korzystania z
podstawowych funkcji Google+::
 Tworzenie profilu
 Konfigurowanie
 Tworzenie stron
 Zarządzanie kręgami
 Udostepnianie treści
 Tworzenie spotkania google+
 Rozpocznij spotkanie etc.
Umiejętnośc korzystania z
podstawowych funkcji Pinterest,
Instagram i Tumblr, YouTube::
 Tworzenie profilu
 Konfigurowanie
 Tworzenie i udostepnianie tresci
 Tworzenie tablicy
 Tworzenie playlisty etc.

Instagram / Tumblr
Warsztaty: Tworzenie
profilu You Tube i listy
odtwarzania

Warsztaty oceniające:
YouTube

TEMAT 2: 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 doskonaleniu konkretnego połączenia
platform mediów społecznościowych i narzędzi dla 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.

Temat 2:
Komponent 1:
Główny cel
i
poziom odniesienia

Tworzenie strategii mediów społecznościowych dla edukacji

Komponent 2:
Poziomy I wskażniki

Rozumieć potencjał mediów
społecznościowych w podnoszeniu
jakości edukacji oraz doświadczeń i
wyników uczących się
Budowanie
odpowiedniej
strategii mediów
społecznościowych
dla konkretnych
działań edukacyjnych
/ szkoleniowych

Komponent3:
Rodzaje wiedzy wobec
umiejętności


Potrafię wybrać odpowiednie media
społecznościowe zgodnie z moimi celami
nauczania / szkolenia
Jestem w stanie wybrać odpowiednie
media społecznościowe zgodnie z
profilem demograficznym mojego ucznia



Jestem w stanie stworzyć strategię
mediów społecznościowych
uwzględniającą czynniki, które wpłynęłyby 
na efekty kształcenia



Zrozumienie, czym są
Filary Edukacji, jak są one
ważne dla efektywnego
nauczania / uczenia się
oraz jak odpowiednie
wykorzystanie mediów
społecznościowych może
poprawić wyniki uczniów.
Umiejętność wyboru
odpowiednich mediów
społecznościowych
zgodnie z celami
edukacyjnymi
Umiejętność definiowania i
planowania treści mediów
społecznościowych dla
swoich działań
edukacyjnych
Umiejetność wyboru
odpowiednich mediów
społecznościowych
zgodnie z demografią w

Komponent4:
Zajęcia / materiały
dydaktyczne
Wykład: Wprowadzenie
do tematu: Zrozumienie
filarów edukacji jako tło
dla mediów
społecznościowych
Wykorzystanie w edukacji
i szkoleniach.
Wykład: Wybór
odpowiednich mediów
społecznościowych do
konkretnych działań
edukacyjnych: studia
przypadku.
Wykład: Definiowanie
celów edukacyjnych i
celów w celu lepszego
dopasowania treści
edukacyjnych
Warsztat: Definiowanie
celów edukacyjnych i
celów związanych z
konkretnymi szkoleniami /

Komponent 5:
Oceny i testy

Test/Quiz: Ważne
czynniki w budowaniu
strategii mediów
społecznościowych.
Warsztat oceniający
Budowanie strategii
mediów
społecznościowych dla
własnych działań
edukacyjnych



mediach
społecznościowych.
Umiejętność stworzenia
odpowiedniej strategii w
mediach
społecznościowych
poprzez skuteczne
połączenie głównych
czynników, które
wpłynęłyby na wyniki .

działaniami edukacyjnymi.
Warsztaty: definiowanie i
planowanie treści dla
swoich działań
edukacyjnych.
Wykład: Omówienie
różnic w demografii
mediów
społecznościowych, aby
dowiedzieć się, gdzie są
odbiorcy.
Warsztaty: Określanie,
jakiego rodzaju mediów
społecznościowych
używają nasi uczniowie.
Wykład: Łączenie
elementów i tworzenie
strategii mediów
społecznościowych
Warsztay: Stworzenie
strategii mediów
społecznościowych dla
własnych działań
edukacyjnych.

TEMAT 3: Tworzenie i zarządzanie treścią
Celem tego tematu jest poprowadzenie uczestników do zdefiniowania własnego miksu treści, rozwijania i publikowania treści dla ich szkoleń i zajęć dydaktycznych.
Koncentruje się również 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 pozwolą na
Temat 3: Tworzenie I Zarządzanie Treścią
Component 1:
Główny cel
odniesienia

Komponent 2:
i poziom Poziomy I wskażniki

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

Wiem, jaki rodzaj treści można
tworzyć w różnych mediach
społecznościowych
Wiem, jak zdefiniować mix treści
dla moich działań edukacyjnych i
jestem w stanie opracować treść
dla każdego z mediów, z których
korzystam
Wiem, jak organizować i zarządzać
swoimi wpisami
Wiem, jak korzystać z automatycznych
narzędzi do publikowania i jak
publikować na wielu mediach.

Komponent3:
Rodzaje wiedzy wobec
umiejętności

Znać typ treści, które
można tworzyć w różnych
mediach
społecznościowych
o Umiejętność
definiowania własnego
miksu treści i rozwijania
treści dla jednej konkretnej
działalności szkoleniowej
o Umiejętność
organizowania i planowania
treści dla każdej z platform
mediów
społecznościowych, z
których się korzysta
o Umiejętność
korzystania z
automatycznych narzędzi
do publikowania

Komponent4:
Zajęcia / materiały
dydaktyczne
Wykład: Wprowadzenie do
tworzenia treści - rodzaj
treści, które można tworzyć
na platformach
społecznościowych.
Wykład: Definiowanie
różnej treści: osiągnięcie
równowagi między różnymi
typami postów.
Warsztat: definiowanie
składu treści i tworzenie
treści dla własnych działań
szkoleniowych w zakresie
mediów społecznościowych:
tworzenie ogłoszeń o
wydarzeniach /
ogłoszeniach, nauczanie /
szkolenia / informacyjne
stanowiska tworzenia
interaktywnych postów
Wykład: Zarządzanie
treścią: organizowanie i
planowanie treści dla każdej
platformy.
Warsztat: korzystanie z
automatyzacji,
harmonogramowania i
publikowania wielu
multimediów.

zwiększenie efektów uczenia się poprzez uczenie się oparte na doświadczeniu.

Komponent 5:
Oceny i testy
Warsztat oceniający:
definiowanie i
tworzenie treści
Warsztat oceniający:
Automatyzacja i
publikowanie wielu
multimediów`

TEMAT 4: Śledzenie mediów społecznościowych i ich analiza
Końcowy temat koncentruje się na działaniach następczych, które zwiększą umiejętności techniczne uczestników, aby uwzględnić analitykę, 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.
Temat 4: Śledzenie mediów społecznościowych i ich analiza
Komponent1:
Główny cel i poziom
odniesienia

Aby móc śledzić,
śledzić, analizować i
poprawiać wydajność

Komponent 2:
Poziomy I wskażniki
Wiem, jak identyfikować kluczowe
wskaźniki skuteczności i mierzyć
wyniki moich działań szkoleniowych w
zakresie mediów społecznościowych
Wiem, jak śledzić posty
Wiem, jak radzić sobie z pozytywnymi i
negatywnymi reakcjami zwrotnymi i
stosować moderację
Wiem, jak zbierać i analizować opinie,
aby zastosować zmiany

Komponent3:
Rodzaje wiedzy wobec
umiejętności







Umiem określić
kluczowe wskaźniki
wydajności i mierzyć
wyniki
Umiem monitorować
treści i śledzić
wiadomości
Umiem moderować
treści
Umiem zbierać i
analizować opinii w
celu zastosowania
zmian / ulepszeń
treści / strategii

Komponent4:
Zajęcia / materiały
dydaktyczne
Wykład: Wyniki
pomiarów: jak określić
kluczowe wskaźniki
wydajności w celu
pomiaru wyników.
Warsztaty: Śledzenie
wpisów, śledzenie treści
Warsztaty: Moderowanie:
radzenie sobie z
pozytywnymi i negatywnymi
reakcjami zwrotnymi
Wykład: Zbieranie i
analizowanie informacji
zwrotnych, stosowanie zmian
Warsztaty: Podsumowanie:
sfinalizowanie własnego
nauczania / szkolenia /
nauczania w zakresie
mediów społecznościowych

Komponent 5:
Oceny i testy
Test/Quiz: kluczowe
wskaźniki wydajności,
analityka i moderacja
Warsztat ocenianiejacy:
śledzenie i moderowanie
Ocenione materiały
dydaktyczne /
szkoleniowe
opracowane w
mediach
społecznościowych

KOMPETENCJE CYFROWE 3: SYSTEM ZARZĄDZANIA NAUCZANIEM
Temat 1: Pierwsze kroki (LMS Moodle kompetencje)
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.
Cele tego tematu są następujące:

mieć podstawową wiedzę na temat LMS (Learning Management Systems), a zwłaszcza na temat Moodle dla nauczycieli edukacji dorosłych

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

Komponent 1:
Główny cel I poziom
odniesienia
Posiadanie
podstawowej
wiedzy na temat systemów
zarządzania nauczaniem i
nauczycieli
Moodle
dla
dorosłych

Aby zrozumieć, w jaki
sposób Moodle jest
podzielona, a pierwsza w
różnych blokach

TEMAT 1: WPROWADZENIE DO SYSTEMU ZARZĄDZANIA NAUCZANIEM
Komponent 2:
Komponent 3:
Komponent 4:
Poziomy I wskazniki
Rodzaje
wiedzy
wobec Zajęcia/Materiały dydaktyczne
umiejętności
Wykład:
Rozumiem::
Umiem :
Wprowadzenie do Platformy
 Czym jest LMS
1. Szukaj w internetowych
Moodle
 Co może zrobić nauczyciel w dokumentach Moodle
Moodle
2.Różne wersje Moodle
Warsztat:
 Co
może zrobić uczeń w
Wyszukiwanie
dokumentów
Moodle
3.Wyjaśnij różnicę w stosunku do
Moodle w Internecie
Moodle dla uczniów i Moodle dla
nauczycieli

Rozumiem:
 Jaki jest blok administracyjny
 Co można zrobić z blokiem
ludzi
 Co to jest blok aktywności
 Co to jest blok kursu

Umiem :
1. Praca z blokami
administracyjnymi
2.Nawigacja przez bloki z ludzmi
3.Wyszukiwanie bloku z kursami

Wykład:
Jak pracować z blokami
Warsztat:
Zarządzanie blokami

Komponent 5:
Oceny I testy
Ocenianie:
Test / Quiz na temat
podstawowych
definicji
Ocenianie
–
warsztat:
znajdź
trzy
definicje
z
dokumentacji
Moodle
Ocenianie:
Test / Quiz
blocks

on

Ocenianie
–
workshop on block
management

Zrozumienie
systemów
zarządzania
blokami
i
zapewnienie dostępu do
różnych części platformy
Moodle.

Rozumiem:
 Akcje zarządzania blokami
 Zapewnienie dostepu do kursu
 Dostep do chatu
 Jak zmienić limity wysyłania

Umiem :
1. Zarządzaj działaniami
blokowymi
2. Give students access to
courses
3. Zarządzanie dostepem do
chatu
4. Ustaw limity wysyłania plików

Wykład:
Wprowadzenie do Moodle
Access
Warsztat:
Zarządzanie
dostępem
czatów

do

Ocenianie:
Test / Quiz
sprawie
podstawowych
definicji
Ocenianie
warsztat on
management

w

–
chat

Temat 2: Zarzadzanie zasobami MOODLE
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.
Cele tego tematu są następujące:




mieć 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

Komponent 1:
Główny cel I poziom
odniesienia
Posiadanie podstawowej
wiedzy
na
temat
zarządzania
zasobami
na platformie Moodle

Posiadanie podstawowej
wiedzy o zarządzaniu
plikami w Moodle

Zapoznanie się z quizami
i
ich
praktycznym
użyciem

TEMMAT 2: Zarzadzanie zasobami MOODLE
Komponent 3:
Komponent 4:
Rodzaje
wiedzy
wobec Zajęcia/Materiały
umiejętności
dydaktyczne
Wykład:
Rozumiem:
Umiem:
Jak dodać zasoby w Moodle
 Podstawowe
umiejętności 1. Dodaj menu zasobów
2. Utwórz stronę tekstową
zarządzania
Warsztaty:
 Znaczenie dodawania menu 3. Utwórz stronę Internetową
Skomponuj stronę internetową
zasobów
 Jakie są kroki ab skomponować
tekst – strona Internetowa
Wykład:
Rozumiem:
Umiem:
1. Link poczodzący z mojego
Praca z plikami
 Znaczenie połączenia plików
laptopa
 Sposoby
poprawnego
Warsztat:
linkowania
do
strony 2. Link do pliku lub strony
Dodawanie zdjęć
Internetowej z Internetu
Internetowej
3. Pracuj z katalogami I
 Rola katalogów I etykiet
etykietami
Wykład:
Rozumiem:
Umiem:
Stwórz quizy
 Rola zarządzania quizami w 1. Dodaj quiz
2. Utwórz kwestionariusz
Moodle
Warsztat:
 Znaczenie budowania dobrych 3. Twórz pytania wielokrotnego
Ułóż quiz
wyboru i losowe
quizów
 Rózne rodzaje kwestionariuszy
Komponent 2:
Poziomy I wskażniki

Komponent 5:
Oceny I testy
Ocenianie:
Test / Quiz zarządzanie
zasobami
Ocenianie – warsztaty nt.
hyperlinków
Ocenianie:
Test / Quiz zarządzanie
zasobami
Ocenianie
–
warsztaty
dotyczące
edycji
i
przesyłania zdjęć
Ocenianie:
Test w sprawie realizacji
quizów
Ocenianie – warsztaty z
quizu wielokrotnego wyboru

Temat 3: Zarządzanie działalnością Moodle
W tym temacie omówiono niektóre praktyczne aspekty Learning Management System. Zostało podzielone na trzy główne komponenty, takie jak: ogólne
wykorzystanie funkcji działań Moodle, a następnie skupiamy się na działaniach opartych na współpracy i multimediach.
Cele tego tematu są następujące:




mieć podstawową wiedzę na temat korzystania z funkcji działań Moodle
mieć podstawową wiedzę na temat wykorzystania działań współpracy Moodle
mieć podstawową wiedzę na temat korzystania z działań multimedialnych Moodle

Komponent 1:
Główny cel i poziom
odniesienia
Posiadanie podstawowej
wiedzy o korzystaniu z
funkcji działań Moodle'a.

Posiadanie podstawowej
wiedzy
na
temat
wykorzystania
działań
współpracy Moodle

Posiadanie podstawowej
wiedzy
na
temat
korzystania z działań
multimedialnych Moodle

TEMAT 3: ZARZĄDZANIE DZIAŁALNOŚCIĄ MOODLE
Komponent 3:
Komponent 4:
Rodzaje
wiedzy
wobec Zajęcia/Materiały
umiejętności
dydaktyczne
Wykład:
Rozumiem
Umiem:
1.Twórz zadania
Jak dodawać zadania i pule do

Jak dodać zadanie do
2.Utwórz dziennik
kursu Moodle
grupy
Warsztat:
3.Pracuj z pulami i

Rola dziennika w Moodle
glosariuszami w grupie
Skomponuj glosariusz

sposoby
tworzenia
paczek i glosariuszy
Komponent 2:
Poziomy I wskażniki

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

Komponent 5:
Oceny I testy
Ocenianie:
Test / Quiz w zadaniach i
pulach
Ocenianie
dotyczące
glosariuszy

–

warsztaty
budowy

Umiem:
1.Skorzystaj z dyskusji na
żywo i w czasie
rzeczywistym
2.Twórz listy punktowane
lub dyskusyjne
3.Publikuj wiadomości
związane z twoją klasą

Wykład:
Narzędzia do współpracy w
MoodleWarsztat:
Utwórz forum

Ocenianie Test / Quiz o
narzędziach współpracy w
Moodle

Umiem:
1.Przesyłaj filmy wideo na
kurs Moodle
2.Link do filmów w
Internecie
3.Użyj dźwięku w kursach

Wykład:
Narzędzia multimedialne
Warsztat:
Link do audio i wideo

Ocenianie:
Test / Quiz na temat
narzędzi multimedialnych w
Moodle

Ocenianie – warsztaty na
temat budowania forum

Ocenianie
–
warsztaty
dotyczące
przesyłania
materiałów
audiowizualnych na kursy

Temat 4: Ewaluacja sytemu zarządzania Moodle
W tym temacie omówiono niektóre praktyczne aspekty Learning Management System. Zostało podzielone na dwa główne
komponenty, takie jak: śledzenie postępu i odznaki Moodle
Cele tego tematu są następujące:




mieć podstawową wiedzę na temat śledzenia postępu
mieć podstawową wiedzę o znaczkach Moodle

TEMAT4: EWALUACJA SYTEMU ZARZĄDZANIA MOODLE
Komponent 1:
Główny cel I poziom
odniesienia
Posiadanie
podstawowej
wiedzy o postępie śledzenia.

Posiadanie
podstawowej
wiedzy o znaczkach Moodle.

Komponent 2:
Poziomy I wskazniki
Rozumiem:

Rola
systemów
śledzenia ukończenia

Możliwe
metody
stosowania śledzenia
ukończenia

Znaczenie śledzenia
ukończenia
monitorowania

Rozumiem:

Co to za odznaka

Znaczenie kryteriów
identyfikatora
ustawień

Przetwórz,
jak
zarządzać i edytować
plakietkę

Komponent 3:
Rozdzaje wiedzy wobec
umiejętności
Umiem :
1.Zastosuj śledzenie
ukończenia do zasobów i
działań
2.Zastosuj monitorowanie
ukończenia do nowych
zasobów
3.Zastosuj monitorowanie
ukończenia do nowych
działań
4.Monitorowanie
ukończenia
Umiem:
1. Dodaj identyfikator
2. Przyznanie identyikatora
manualnie
3. Zarządzanie
identyfikatorem na
kursach

Komponent 4:
Zajęcia/Materiały
dydaktyczne
Wykład:
Monitorowanie postępów
Warsztat:
Ustawianie ocen pozytywnych
i negatywnych dla działań

Komponent 5:
Oceny I tety

Wykład:
Monitorowanie postępów i
działań
Warsztat:
Stwórz identyfikator

Ocenianie: Test /
Quiz
omonitorowaniu postępów

Ocenianie:
Test / Quiz na narzędziach
do monitorowania
Ocenianie: – warsztaty z
ustalania ocen pozytywnych

Ocenianie: – warsztaty nt.
wdrażania identyfikatorów

KOMPETENCJE CYFROWE 4: PROJEKTOWANIE GRAFICZNE
TEMAT 1: 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 graficznie zaprojektowanych pomysłów oraz konkretną wiedzę praktyczną i umiejętności dotyczące
podstawowych / zaawansowanych nowoczesnych narzędzi ICT i korzystania z podstawowych / zaawansowane oprogramowanie i oprogramowanie do
projektowania graficznego.

Topic 1:
Komponent 1:
Komponent 2:
Główny cel I poziom Poziomy I wskażniki
odniesienia

Posiadanie
podstawowej
wiedzy o
sprzęcie i
oprogramowaniu
do projektowania
graficznego

Komponent 3:
Rodzaje wiedzy wobec umiejętności

Rozumiem,
jakie
są
umiejętności TIK (ogólna i
podstawowa
specyfika
projektowanie graficzne).



Rozumiem
podstawowy
sprzęt i oprogramowanie w
projektowaniu graficznym.



Rozumiem,
jak
używać
podstawowego
oprogramowania
do
projektowania graficznego.
Rozumiem,
jak
używać
jednego z zaawansowanych
programów do projektowania
graficznego.

Sprzęt i oprogramowanie do projektowania graficznego








Umieć rozpoznać różnicę między
nowoczesnymi narzędziami ICT:
Sprzęt
komputerowy
(komponenty komputerowe);
Oprogramowanie komputerowe
(system operacyjny, programy
itp.);
Umiejętności
techniczne
(przestrzenie kolorów itp.)
Inne umiejętności ICT z zakresu
projektowania graficznego.

Umiejętność wykorzystania
umiejętności z zakresu ICT w
codziennej pracy.
Umieć rozpoznać różnicę między
oprogramowaniem
komputerowym do projektowania
graficznego:
 Grafika
wektorowa:
InDesign, Adobe Illustrator,
CorelDraw, Inscape

Komponent 4:
Activities / Teaching material

Komponent 5:
Oceny I testy



















Grafika rastrowa: Photoshop,
Gimp, Paint, itp.) I jej
umiejętności
w zakresie
projektowania graficznego.
Umie korzystać z podstawowego
oprogramowania
do
projektowania graficznego, na
przykład
Inscape,
Gimp
i
Microsoft Publisher.
Umie rozpoznać podstawową
terminologię
projektowania
graficznego.
Umie rozpoznawać podstawowe
parametry
technologiczne
mediów cyfrowych w wizualnych i
interaktywnych
aplikacjach
i
usługach
Umie rozpoznać podstawowe opcje
techniczne do realizacji graficznie
zaprojektowanych pomysłów
Umie
zidentyfikować
podstawy
wizualizacji
zaprojektowanych
pomysłów graficznych .
Umieć
identyfikować
złożone
technologiczne
opcje
realizacji
graficznie
zaprojektowanych
pomysłów
Zdobyć nową wiedzę w zakresie
projektowania graficznego
Umieć korzystać z jednego z
zaawansowanych programów do
projektowania graficznego 2D i 3D /
animacji na przykład Gimp i Google
Sketchup
(animacja
2D
lub

projektowanie 3D)

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 identyfikacji wizualnej od zewnętrznego eksperta, rozsądne stosowanie
instrukcji użytkowania identyfikacji wizualnej, projektowanie logo i szablonów identyfikacji wizualnej oraz przeprojektowanie identyfikacji wizualnej).

TEMAT 2:
Component 1:
Main Objective and
Benchmark

Komponent 2:
Poziomy I wskażniki

Komponent 3:
Rodzaje wiedzy wobec umiejętności



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

jak


Rozumiem,
jak
projektować
podstawowe szablony 
za pomocą identyfikacji
wizualnej.Rozumiem,
kiedy
należy
przeprojektować

tożsamość wizualną.
Rozumiem,
zaprojektować
logo.
Rozumiem,
projektować

Identyfikacja wizualna i logo

jak 
proste

jak

Umiejętność rozpoznawania podstawowych
elementów tożsamości wizualnej:
- Logo: kształt i kolor logo, wybór koloru;
 Wybór czcionki (podstawowa wiedza na temat
typografii i jej wykorzystania);
 umie wyrazić treść poprzez identyfikację
wizualną itp .;
 szablony wyjść (ulotka, plakat, prezentacja, list,
zaproszenie, wizytówka, broszura itp.).
Potrafi rozpoznać podstawowe zasady dotyczące
implementacji logo w innych wyjściach graficznych
(banery, ulotki, plakaty ...).
Zdawać sobie sprawę, dlaczego tożsamość wizualna
jest ważna dla organizacji (jej wartość dodana,
widoczność, reputacja, wyrażanie wizji, strategii, misji
itp.).
Potrafić zamówić identyfikację wizualną zgodnie z
celem i własnymi oczekiwaniami i treścią.
Umieć przedstawiać podwykonawcy propozycje logo
i identyfikacji wizualnej (kształt, kolor, czcionka,
tekst ...).
Umieć np. Implementować elementy identyfikacji
wizualnej: implementacja predefiniowanego banera
w kwestionariuszu, stworzyć list za pomocą

Komponent 4:
Zajęcia / materiały
dydaktyczne
Wprowadzenie zachęty:
wiadomości wizualne
Studium przypadku:
dobre i złe wiadomości
wizualne
Teoria: definicja
tożsamości wizualnej
(nazwa marki) i elementy
Studium przypadku:
Znaczenie identyfikacji
wizualnej dla organizacji
Teoria/ Studium
przypadku: zasady i
elementy - czym jest logo,
jakie są elementy logo
(zdjęcia, typografia )

Komponent 5:
Oceny I testy

Quiz: Znaczenie
identyfikacji wizualnej dla
organizacji
Quiz: jakie są elementy
logo (zdjęcia, typografia)
Quiz: wykorzystanie
modeli kolorystycznych,
rodzajów kolorów,
kompozycji,
przygotowania do projektu
logo, wykorzystania
wektora, grafiki rastrowej
Quiz: przeprojektowanie
tożsamości wizualnej
Ćwiczenia
praktyczne:
projektowanie logo

podstawowe szablony
za pomocą identyfikacji 
wizualnej






predefiniowanego szablonu itp.
Być w stanie rozważyć i postępować zgodnie z
instrukcjami korzystania z identyfikacji wizualnej w
praktyczny sposób.
Umieć zaprojektować szkic (szkic) prostego logo na
papierze (kształt, kolor, tekst itp.).
Umieć zaprojektować proste logo za pomocą
jednego
z
podstawowych
programów
do
projektowania graficznego.
Umieć
projektować
podstawowe
szablony
dokumentów (list, zaproszenie, okładki książek,
prezentacji itp.) Zgodnie z tożsamością wizualną.
Być w stanie poprawić istniejącą tożsamość
wizualną i zaproponować zmiany w identyfikacji
wizualnej, aby usprawnić sposób promocji.

Teoria/ przykłady: r
zasady i elementy logo:
kolor, porządek artystyczny,
jak stworzyć logo, techniki,
Konwersja rysunku na
grafikę wektorową,
Stosowanie logo do innych
elementów - podstawowe
zasady (przestrzeń logo,
spójność), Implementacja
elementów tożsamości
wizualnej (wizytówka,
papier korespondencyjny),
montaż identyfikatorów
wizualnych, Podaruj
podwykonawcom logo i
identyfikacji wizualnej
(kształt, kolor, czcionka,
tekst ...), Identyfikacja
wizualna Przeprojektowanie
(kiedy i jak)

TEMAT 3: Projektowanie wizualnego produktu/wyniki
Obszar ten obejmuje niektóre aspekty teoretyczne 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. Obszar ten obejmuje również wybrane 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 3: Projektowanie wizualnego produktu/wyniki
Komponent 1:
Główny cel
odniesienia

Komponent 2:
i poziom Poziomy I wskażniki

Rozumiem, jak przekazać ten
pomysł przez odpowiednie użycie
słów i obrazów.
Rozumiem,
jakie
rodzaje
podstawowych mediów istnieją
(publikacje
internetowe,
ulotki,
broszury, książki itp.) Oraz jakie
media wykorzystać w określonym
kontekście.

Aby zaprojektować
atrakcyjny wizualny
produkt / wynik

Rozumiem, jak zamawiać usługi
graficzne
mające
na
celu
stworzenie wizualnie wykonanych i
oryginalnych
produktów
/
rezultatów wiadomości.
Rozumiem,
jak
zaprojektować
prosty / zaawansowany produkt.
Rozumiem,
jak
zarządzać
złożonymi
projektami,
które
obejmują projektowanie graficzne.

Rozumiem, jak komunikować się z

Komponent 3:
Rodzaje wiedzy wobec umiejętności



Potrafi zidentyfikować różnicę między
rodzajem mediów (oficjalne dokumenty,
materiały reklamowe i dokumenty
elektroniczne itp.) A podstawowymi
zasadami dotyczącymi projektowania
graficznego na różnych typach mediów.

Być w stanie zrozumieć korelację
między technologią i projektem.

Potrafi
zidentyfikować
różnicę,
jakiego
rodzaju
narzędzie
/
oprogramowanie jest używane do
projektowania
graficznego
w
różnych wynikach.

Zwracać
uwagę
na
funkcjonalność i estetykę przy
zamawianiu
produktów
graficznych.

Umiejętność rozpoznawania
właściwości grafiki i innych
materiałów
wykorzystywanych
w
projektowaniu i wytwarzaniu
produktów graficznych.

Potrafi rozpoznawać podstawowe
elementy typograficzne, czcionki,
podstawy
projektowania
w
typografii i może mieć kluczowe

Komponent 4:
Komponent 5:
Zajęcia / materiały Oceny I testy
dydaktyczne

przełożonymi, współpracownikami i
podwykonawcami,
zapewniając
podstawową jakość wyników w
projektowaniu graficznym.

















znaczenie
przy
ocenie
ostatecznego produktu.
Umie rozpoznawać podstawowe
zasady wykorzystania kolorów w
projektowaniu
graficznym
i
kreatywnie je wykorzystywać
Potrafi
rozpoznać
podstawy
przetwarzania
obrazu
i
ich
wykorzystanie w projektowaniu
graficznym
Umieć
projektować
proste
dokumenty: ulotki, plakat, broszurę
w programie Word i przenieść do
formatu PDF itp.
Umieć
zaprojektować
prostą
wizytówkę
(na
przykład
w
wydawcy).
Umieć projektować podstawowe
dokumenty tekstowe, przesyłać je
do pdf i tworzyć flipbook za
pomocą aplikacji internetowej np.
ISSUU.
Umieć przygotować na papierze
prostą koncepcję graficzną (szkic)
produktu.
Możliwość modyfikowania eankiet lub innych podobnych
formularzy
(przy
użyciu
doodle, formularzy google
itp.) - dodawanie logo,
zmiana
motywów
lub
używanie własnych motywów
itp.
Umieć projektować proste
reklamy (broszury, ulotki,
plakaty ...) za pomocą
jednego z programów do
projektowania graficznego.
Umiejętność
projektowania
dokumentów
(edycja
książek:
wygląd, edycja tekstu, wykorzystanie

zdjęć) za pomocą jednego z
narzędzi
do
projektowania
graficznego.






Umiejętność
projektowania
wszelkiego rodzaju oznaczeń i
znaków prowadzących za pomocą
jednego z miękkich elementów
graficznych.
Umiejętność
opracowania
/
zaprojektowania produktu w jednym
z zaawansowanych programów do
projektowania
graficznego
w
projektowaniu i animacji 2D i 3D, na
przykład Gimp i Google Sketchup
(animacja 2D lub narzędzia do
projektowania 3D).
Umieć
przedstawić
propozycje
reorganizacji treści i wyglądu
gotowego produktu

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 pras i możliwości drukowania opcji materiałów. W ramach tego tematu nauczyciele dorośli zyskają również 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.
TEMAT 4: Przygotowanie dokumentu do
druku
Komponent 1:
Główny cel
odniesienia

Komponent 2:
i poziom Poziomy I wskażniki

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

Rozumiem podstawowe
zasady drukowania
ostatecznego wyniku.
Rozumiem, jak złożyć
zamówienie na drukowanie,
aby produkt był przydatny.

Komponent 3:
Rodzaje wiedzy wobec umiejętności





Rozumiem, jak rozwiązywać
podstawowe problemy
środowiskowe w ramach
projektowania grafiki i
zdolność generowania
nowych pomysłów w tym
kontekście.
Rozumiem, w jaki sposób
brać udział w implikowaniu
odpowiedzialności za
środowisko w politykę jakości
w instytucji, pod względem
promocji i projektowania
graficznego.



Potrafi zidentyfikować różnicę pomiędzy
rodzajami druku (druk cyfrowy, flex,
sitodruk i druk offsetowy ...):
Świadomi zalet i wad różnych technik
drukowania (pod względem przydatności
produktu końcowego);
- Znajomość różnych specyfikacji
drukowania (wymiary, materiał, waga
w gramach, kolor, końcowa
produkcja);
- Potrafi przewidzieć, jaki będzie
końcowy produkt, w zależności od
podanych cech;
- Potrafi wybrać rodzaj druku w
odniesieniu do liczby kopii,
zastosowania i celu oczekiwanych
wyników i kosztów.
Umieć zrozumieć możliwe opcje
drukowania materiałów - wybór kolorów
w zależności od wymaganego wyniku
(kolory CMYK (druk czterokolorowy),
kolory dodatkowe (Pantone)

Komponent 4:
Zajęcia / materiały
dydaktyczne

Komponent 5:
Oceny I testy

Teoria/ przykłady:

Czym jest
drukowanie?
Różne rodzaje druku
(druk cyfrowy, flex,
sitodruk i offset) ...
Teoria/ przykłady:
Podstawowe zasady
drukowania
końcowego wyniku
Teoria/ przykłady:
Zalety i wady różnych
technik drukowania

Teoria/ przykłady:
Ochrona środowiska:
wpływ procesów

Indywidualne zadanie:
przygotowanie
dokumentu do druku
Quiz: Podstawowe
zasady drukowania
końcowego wyniku,
użycie techniki
drukowania, rodzaj
papieru do druku

Quiz: Problemy
środowiskowe i
rozwiązania w
poszczególnych
technikach drukowania,
przyjazne dla
środowiska materiały
graficzne, przepisy i
normy środowiskowe















Możliwość przygotowania produkcji
(wybierz odpowiedni typ pliku zgodnie z
wybranymi danymi wyjściowymi (pdf,
jpeg, png ...), opcje krwawienia,
przycinanie, opcje ślimaków itp.).
Potrafi rozpoznać możliwe możliwości
drukowania materiałów - wybór kolorów
w zależności od wymaganego wyniku
(kolory CMYK (druk czterokolorowy),
kolory dodatkowe (Pantone).
Umie rozpoznać podstawy ochrony
środowiska w branży graficznej.
Umieć zidentyfikować zagrożenie dla
zanieczyszczenia środowiska i
odpowiednio rozwiązać problem w
praktyce.
Podczas zamawiania materiałów można
używać materiałów ekologicznych
(papieru z recyklingu).
Podczas zamawiania materiałów można
stosować mniej szkodliwe dla
środowiska techniki i kolory druku.
Być w stanie podejmować inicjatywy na
rzecz ulepszeń w tej dziedzinie.
Być w stanie podejmować inicjatywy w
zakresie kształtowania polityki jakości w
organizacji, w zakresie promocji i
projektowania graficznego.

graficznych, odpadów
i produktów na
środowisko
Teoria/ przykłady:
Problemy
środowiskowe i
rozwiązania w
poszczególnych
technikach
drukowania, przyjazne
dla środowiska
materiały graficzne,
przepisy i normy
środowiskowe
Teoria/ przykłady:
Podejmowanie
inicjatyw mających na
celu poprawę w tej
dziedzinie
Teoria/ przykłady:
Podejmowanie
inicjatyw w zakresie
kształtowania polityki
jakości w organizacji,
w zakresie promocji i
projektowania
graficznego

KOMPETENCJE CYFROWE 5: PROJEKTOWANIE STRON WEB
TEMAT 1: Stosowanie Zasad Wstępnych – PROJEKTOWANIE STRON WEB . Podstawowe Terminy Projektowania
i Projektowania Stron Internetowych.
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. Ponadto 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.
Topic 1: Stosowanie zasad wstępnych- PROJEKTOWANIE STRON WEB (kompetencje cyfrowe)
Komponent 1:
Główny cel
i
poziom odniesienia

Posiadanie
podstawowej
wiedzy na temat
projektowania stron
internetowych

Komponent 2:
Poziomy I wskażniki

Rozumiem pojęcia związane z projektami
internetowymi
Rozumiem zasoby internetowe
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

Komponent 3:
Rodzaje wiedzy wobec umiejętności







Potrafię
definiować
terminy
związane
z
projektami
internetowymi
Jestem w stanie znaleźć misje
internetowe,
zasoby
on-line,
bezpłatne strony do pobrania
Potrafię wykorzystać koncepcje ecommerce do efektywnych stron
internetowych
Jestem
w
stanie
rozpoznać
platformę i mogę korzystać z kilku
istniejących przeglądarek
Mogę zmienić rozdzielczość i jej
pomiar

Komponent 4:
Zajęcia
materiały
dydaktyczne

/

Wykład: Terminy
internetowe,
zasoby powiązane
z siecią, platformy
i
przeglądarki,
rozdzielczość
Warsztaty:
Szablon strony z
jedną stroną.

Komponent 5:
Oceny I testy

Test/quiz:
Co to jest nagłówek,
pasek
nawigacyjny,
przyciski,
Znajdź
bezpłatny
szablon
Znajdź dobry przykład
strony
internetowej
przyjaznej
dla
użytkownika
ecommerce
Wymień kilka różnych
przeglądarek
i
platform oraz główne
cechy
Zmień
rozdzielczość obrazu
zgodnie z zasadami
projektowania
stron
internetowych

TEMAT 2: Zaprojektuj skuteczną witrynę w sieci – PROJEKTOWANIE STRON WEB (kompetencje cyfrowe)
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
odniesieniu do jej charakterystyki. Treść jest ściśle powiązana z celem strony internetowej. Będą wiedzieli, jak prezentować treść z odpowiednimi elementami
projektu dotyczącymi 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 bardzo ważna jest dostępność stron internetowych, dlatego AdEd powinien zostać
wprowadzony do narzędzi ułatwień dostępu i jak poprawić dostępność ich strony internetowej.

Temat 2: Zaprojektuj skuteczną witrynę w sieci- PROJEKTOWANIE STRON WEB (KOMPETENCJE CYFROWE)
Komponent 1:
Główny
cel
i
poziom
odniesienia

Posiadanie
podstawowej
wiedzy na temat
projektowania
stron
internetowych

Komponent 2:
Poziomy I wskażniki

Komponent 3:
Rodzaje wiedzy wobec umiejętności

Rozumiem zasady i elementy projektu
strony internetowej
Rozumiem elementy i zasady
projektowania witryn sieci Web na
podstawie
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, jakie są standardy
dostępności sieci













Rozróżniam różne elementy projektu strony
internetowej
Jestem w stanie dopasować, wybrać kolor,
Jestem w stanie korzystać z nawigacji i
uzyskać opinie użytkowników
Jestem w stanie rozpoznać cel strony
internetowej
Jestem w stanie wziąć pod uwagę grupę
docelową strony 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 edycji
Potrafię korzystać z korekt internetowych i
standardów dostępności

Komponent
4:
Zajęcia
/
materiały
dydaktyczne
Wykłady:
Podstawowa
lekcja
projektowania
stron
internetowych:
zasady
i
elementy, cel i
zawartość
strony
internetowej,
grupa
docelowa,
struktura
nawigacyjna,
kolory,
czcionki,
edycja
i
dostępność.
Warsztaty:
Szablon strony
pojedyńczej.

Komponent 5:
Oceny I testy

Test/ quiz: Wymień kilka zasad
projektowania i elementów za
pomocą krótkich opisów
Użyj
odpowiedniego
wyrównania, koloru dla celów
strony internetowej
Opisz cel misji internetowej
Opisz cechy, wiek, płeć, zawód
itd. Grupy docelowej
Przygotuj wersję roboczą swoich
treści dla witryny
Zrób przykład układu strony
Opisz strukturę nawigacyjną
strony
Wybierz bezpieczne dla sieci
kolory i czcionki dla strony
Zademonstrować
techniki
korekty i edycji w tekście
Jak chcesz, aby Twoja strona
była wyświetlana na pierwszej
stronie wyszukiwarki Google

TEMAT 3: Manipulacja Obrazem i Umiejętność Tworzenia Strony – PROJEKTOWANIE STRON WEB (kompetencje
cyfrowe)
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).użyje zaawansowanych technik tworzenia strony internetowej z podstawowym kodem HTML Mogą
kontrolować elementy strony za pomocą WordPressa i zawierać wtyczki przeglądarki. Wreszcie będą testować wrażenia użytkownika.

Temat 3: Tworzenie/Manipulacja Obrazem i Umiejetność Tworzenia Strony- PROJEKTOWANIE STRON WEB (digital competence)
Komponent 1:
Główny cel
poziom
odniesienia

Posiadanie
podstawowej
wiedzy na temat
projektowania
stron
internetowych

i

Komponent 2:
Poziomy I wskażniki

Komponent 3:
Rodzaje
wiedzy
umiejętności

Rozumiem, jakie są
różne typy obrazów i
ich rozszerzenia
Rozumiem, jak
wykorzystywać obrazy
z różnych źródeł
Rozumiem, czym jest
program do edycji
obrazów i oryginalne
obrazy rastrowe
Rozumiem, jakie są
narzędzia w
programach do edycji
obrazów
Rozumiem techniki
nakładania warstw w
programie do edycji
grafiki, aby lepiej
zarządzać obrazami
Rozumiem, jak
dostosowywać i
przekształcać obrazy
za pomocą programu
do edycji obrazów



Rozumiem, co to jest
optymalizacja obrazu i














wobec

Mogę używać różnych typów
obrazów, takich jak gif, jpg, png.
Jestem w stanie uzyskać obrazy
z Internetu, płyty CD, skanera,
aparatu cyfrowego
Jestem w stanie edytować
obraz, tworzyć kolaże, banery,
przyciski
Jestem w stanie przyciąć
zdjęcie lasso, magiczną różdżką
Jestem w stanie tworzyć
warstwy za pomocą programu
do edycji
Potrafię przycinać, obracać,
pochylać, zmieniać kolor,
zmieniać rozmiar wymiaru
obrazu
Jestem w stanie poprawić czas
ładowania
Potrafię przeciąć obraz
Jestem w stanie używać
oprogramowania WordPress do
tworzenia stron internetowych
Jestem w stanie dostosować
szablon w WordPress
Mogę korzystać z najazdu,
pokazu slajdów, obrazu

Komponent 4:
Zajęcia / materiały
dydaktyczne

Komponent 5:
Oceny I testy

Wykład:
Typy obrazów, źródła
obrazów, techniki
warstw
Warsztaty: Tworzenie
kolaży, banerów,
edycji zdjęć, warstw
Wykład: Użycie
WordPress
Wykład: Podstawy
użycia Flash
Wykład: Podstawy
użycia Adobe
Wykład:
Interaktywne elementy
projektu, wtyczki,
WordPress do
kontrolowania
elementów strony,
narzędzi do animacji
Lecture: HTML
Warsztat: Złożona
strona internetowa z
animacją

Test
Jaka jest różnica między różnymi
formatami plików obrazów?
Wyszukaj 5 zdjęć z Internetu
Zrób baner.
Przytnij zdjęcie za pomocą lasso,
magicznej różdżki.
Utwórz 2 warstwy (drugi obraz jest warstwą
tekstu)
Edytuj obraz przy pomocy przycinania,
obracania, pochylania, zmiany koloru i
rozmiaru wymiaru obrazu
Zoptymalizuj obraz
Pokrój obraz
Test:
Dostosuj szablon w WordPress
Test:
Stwórz pokaz slajdów
Nazwij różne wtyczkiProjektowanie
elementów za pomocą
Test:
Użyj HTML do zaprojektowania nagłówka,
tła, tekstu
Wdróż animację na stronie internetowej
Test:
Stwórz złożoną stronę internetową

jak poprawić czas
ładowania
Rozumiem, jak
podzielić obraz na
oddzielne części
Rozumiem, czym jest
oprogramowanie i
szablon WordPress w
WordPress i jak
tworzyć strony
internetowe
Rozumiem, co to są
interaktywne elementy
projektu
Rozumiem, co to są
wtyczki przeglądarki
Rozumiem, co to jest
HTML
Rozumiem, jakie są
znaczniki i atrybuty
HTML do
podstawowego projektu
strony internetowej (np.
Tytuł, metadane,
tabela, linki)
Rozumiem narzędzia i
techniki animacji







wymiany
Mogę korzystać z wtyczek
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

TEMAT 4: Zastosowanie Efektywnej Techniki Zarządzania Stronami Internetowymi – PROJEKTOWANIE STRON
WEB (kompetencje cyfrowe)
W tym obszarze narzędzie AdEd zostanie wprowadzone do technik publikacji internetowych. Będą wiedzieć, czym są hosty internetowe i jak utworzyć konto. Będą
wiedzieli, jak uzyskać nazwę domeny i stworzyć elektroniczny portfel. Będą organizować zawartość w folderze i wdrażać techniki zarządzania czasem. Będą mogli
tworzyć metatagi do wykorzystania przez różne wyszukiwarki.

Temat 4:

Zastosowanie Efektywnej Techniki Zarządzania Stronami Internetowymi – PROJEKTOWANIE STRON WEB (kompetencje cyfrowe)

Komponent 1:
Główny cel
poziom odniesienia

Posiadanie
podstawowej wiedzy
na temat
projektowania stron
internetowych

i

Komponent 2:
Poziomy I wskażniki
Rozumiem różne techniki
publikowania w Internecie.
Rozumiem, jakie są opcje
konta hostingowego
Rozumiem proces
uzyskiwania nazwy domeny
Rozumiem, co to jest
elektroniczne portfolio
Rozumiem, jak uporządkować
wszystkie pliki zawartości w
zarządzanie folderami
Rozumiem, czym są techniki
zarządzania czasem
Rozumiem, czym są metatagi
Rozumiem testowanie
użyteczności.

Komponent 3:
Rodzaje
wiedzy
umiejętności








wobec

I am able to obtaining a domain
name
I am able to compare and
contrast Web hosting account
options
I am able to create an online
portfolio
I am able to organise files
I am able to use time
management techniques
I am able to make meta-tags, to
utilized by a variety of search
engines
I am able to test usability

Komponent 4:
Zajęcia / materiały
dydaktyczne

Komponent 5:
Oceny I testy

Wykład: techniki
publikowania w
Internecie, hosting,
nazwa domeny,
zarządzanie folderami,
metatagi

Test:
Wymień kilka technik
publikowania w Internecie i
opisz kilka ich cech
Wybierz hosting www i
załóż konto i wyjaśnij swoją
decyzję
Jak pozyskać nazwę
domeny?
Utwórz portfolio online
Porządkuj pliki do
zarządzania folderami
Opisz jedną z technik
zarządzania czasem
Utwórz metatag
Testuj użyteczność

Wykład: etyczne
zachowanie, prawa
autorskie
Warsztat:
Electroniczne portfolio

KOMPETENCJE CYFROWE 5: PROJEKTOWANIE STRON

TEMAT 1: PREZENTACJA (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 1: PREZENTACJA
Komponent 1:
Komponent 2:
Główny cel
i Poziomy I wskażniki
poziom odniesienia

Komponent 3:
Rodzaje wiedzy wobec
umiejętności


Posiadanie
podstawowej
wiedzy na temat
IWB i jego
podstawowych
funkcji

Rozumiem:









Główną funkcję IWB
Modele IWB
Jak wykonać prezentację




Umieć skonfigurować
IWB
Umieć
analizować
tekst narracyjny
Umieć pisać i tworzyć
diagramy ręcznie
Bądź
w
stanie
pokazać to, co mówię
Umieć
przekazać
krytyczne informacje
uczniom

Komponent 4:
Zajęcia / materiały
dydaktyczne

Komponent 5:
Oceny I testy

Wykład:
jednostronna
komunikacja

Test/Quiz:
na
temat
podstawowych funkcji IWB

Wykład: Jak
prezentację

Test/Quiz:
na temat
podstaw organizacji zajęć z
IWB

wykonać

Warsztaty: Zapisywanie i
udostępnianie prezentacji

TEMAT 2: ULEPSZANIE PREZENTACJI ( Zajęcia Multimedialne)
The IWB is used mainly by the teacher to 'illustrate' and explain the content of the lesson through multimedia resources (web pages, audio clips, video, simulations,
etc.) that attract the students' attention, facilitate the explanation of processes, the description of situations and environments and the analysis of texts. In brief the
IWB is used to explain, with the help of multimedia, what the teacher is talking about.

Temat 2:
Komponent 1:
Główny cel
odniesienia

i poziom

Komponent 2:
Poziomy I wskażniki

ULEPSZANIE PREZENTACJI

Komponent 3:
Komponent 4:
Rodzaje wiedzy wobec umiejętności Zajęcia / materiały
dydaktyczne

Komponent 5:
Oceny I testy



Rozumiem:

“ "Ekspozycja
ulepszająca" ma na celu
zilustrowanie i
wyjaśnienie treści lekcji
za pomocą zasobów
multimedialnych, które
przyciągają uwagę
uczniów




materiały multimedialne
na tablicy cyfrowej
czym jest narzędzie do
edycji obrazów i wideo
jak
projektować
strony
internetowe, klipy audio,
wideo, symulacje



Umożliwić
prezentację
multimedialną

Umiejętność rysowania za
pomocą cyfrowego pióra
IWB

Umieć
korzystać
z
fragmentów wideo lub
animacji

Umieć
wspierać
zrozumienie
pojęć,
zamiast używać prostego
schematu

Możliwość powiększania
obrazów
o
wysokiej
rozdzielczości
w
celu
analizy
określonych
szczegółów

Umieć
korzystać
z
podstawowych
narzędzi:Pen tool
 Narzędzie Pióro
 Kopiuj i wklej
Zakreślacz

Wykład:
Multimedialna
ekspozycja
Wykład:
IWB
video pliki

Test/Quiz:
Narzędzia
Multimedialne
i

Warsztaty:
Zaangażowanie
studentów
za
pomocą
multimediów

Warsztat oceniający
na multimedialnych na
wpół-interaktywnych
zajęciach

TEMAT 3: INTERAKCJA (Interaktywne zajęcia)

Temat 3: Interakcja
Komponent 1:
Główny cel
odniesienia

Komponent 2:
i poziom Poziomy I wskażniki

Rozumiem:


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



jak przyjmować różne
metody nauczania
jak dostarczać informacje,
obrazy,
materiały
do
testowania bezpośrednio z
Internetu
jak lepiej spełniać potrzeby
uczniów o różnych stylach
uczenia się

Komponent 3:
Rodzaje wiedzy wobec
umiejętności









Umieć
angażować
uczniów
w
eksplorację
wirtualnych
środowisk
Umiejętność korzystania
z tablicy cyfrowej w
przypadku
czynności
związanych
z
weryfikacją i pytań
Umieć
wyświetlać
interaktywne
quizy
lub obrazy i filmy,
które
mogą
komentować
uczniowie
Umieć proponować
działania,
które
pozwalają uczniom
manipulować
pojęciami
przedstawionymi

Komponent 4:
Zajęcia / materiały
dydaktyczne

Wykład: Dyskusja w klasie
Warsztaty:
jak nauczyć
uczniów posługiwania się
podstawowymi
narzędziami IWB
Wykład:
Zaangażuj
uczniów, aby korzystać z
IWB
Warsztaty:
Sprawia, że
aktywność jest ciekawsza,
przyjemniejsza i bardziej
wciągająca

Komponent 5:
Oceny I testy

Test/Quiz:
IWB

narzędzia

Test/Quiz:
dodatkowa

Definicja

Warsztat
oceniający:
wykorzystanie zasobów
i
materiałów
dostępnych w sieci.

przez nauczyciela

IWB staje się narzędziem do przekazywania zagadnień uczenia się poprzez wiele modalności i wielu języków (werbalnych, wizualnych, kinestetycznych itp.), ale
także poprzez proste interakcje lub ćwiczenia, które angażują uczniów w działania na tablicy interaktywnej, w tym ćwiczenia takie jak sortowanie, grupowanie
przetwarzania formularzy i kształtów oraz korzystanie z funkcji ukrywania i ujawniania.

TEMAT 4: WZMACNIANIE INTERAKCJI (Collaborative Lesson)
Ekran interaktywnej tablicy nie służy jedynie do pokazania 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
(interactive whiteboard).

Temat 4: Wzmacnianie interakcji
Komponent 1:
Główny cel
odniesienia

i poziom

Komponent 2:
Poziomy I wskażniki

Komponent 3:
Rodzaje wiedzy wobec
umiejętności

Komponent 4:
Zajęcia / materiały
dydaktyczne

Komponent 5:
Oceny I testy



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






jak ułatwić działania
ramach współpracy

w

jak stymulować interakcję
między uczniami
jak zwiększyć umiejętności
krytycznego myślenia u
studentów







Umiejętność radzenia
sobie
z
małymi
zajęciami grupowymi
Umieć
poprowadzić
uczniów w prezentacji
prac nad IWB
Możliwość
eksportu
pliku z prezentacji
ucznia w formacie
zgodnym z internetem
Możliwość przesłania
pliku
na
stronie
internetowej
Możliwość surfowania
po
Internecie
bezpośrednio z IWB z
udziałem całej klasy

Wykład:
grupach

Zajęcia w

Warsztaty:
Interaktywna klasa
Wykład: Korzystanie
z Internetu podczas
lekcji
Warsztat:
Laboratorium
dydaktyczne

Test/Quiz: Być Online
Warsztaty
oceniające:
zbierać i prezentować wyniki
znalezione w działaniach
grupowych
Warsztaty
oceniające:
gracze cyber bullyingu

