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ZAŁOŻENIA GŁÓWNE PROGRAMU: 

1. Program powstaje w oparciu o założenia ORE dostępne na stronie ore.edu.pl – musi je 
spełniać w zakresie celów i treści . 

2. Program będzie miał charakter blokowy/modułowy. 
3. Program musi uwzględniać w różnych modułach: 

a. indywidualizację nauczania w KK, 
b.  pracę z grupą,  
c. elementy. polityk horyzontalnych,  
d. opcjonalnie wyrównywanie wiedzy – np. przez wymianę doświadczeń, w zależności 

od zdiagnozowanych potrzeb.  
4. Wszystkie formy i metody  będą miały charakter aktywizujący. 

 
 
TYTUŁ  
 
 

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w procesie nauczania-uczenia się (II etap edukacyjny) 
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LEAD 

 
Adresatem szkolenia Wykorzystanie nowoczesnych technologii w procesie nauczania-uczenia się (II 
etap edukacyjny) są pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych, 
ośrodków doskonalenia nauczycieli oraz trenerzy oświatowi. Kurs składa się z 70 h zajęć 
stacjonarnych i 20 h zajęć e-learningowych. 
Celem szkolenia stacjonarnego jest przygotowanie trenerów do kompleksowego wspomagania szkół 
w procesie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem 
wykorzystywania nowoczesnych technologii w procesie nauczania/uczenia się na II etapie 
edukacyjnym. 
Szkolenie stacjonarne doskonali umiejętności trenerów wspomagania (TW) w zakresie: 

1. przeprowadzenia procesu kompleksowego wspomagania w szkołach, przedszkolach, 
placówkach oświatowych, które będzie polegało na: 

▪ zdiagnozowaniu małego obszaru konkretnej zmiany związanej z jedną kompetencji 
kluczowych, 

▪ przygotowaniu do pracy z radą pedagogiczną na rzecz osiągnięcia celu przyjętego w wyniku 
diagnozy, 

▪ wprowadzeniu w szkole, przedszkolu, placówce oświatowej zmian, które przyczynią się do 
poprawy jakości jej działania i doskonalenia kompetencji pracujących w niej osób; 

2. wykorzystywania nowoczesnych technologii w procesie nauczania/uczenia się na II etapie 
edukacyjnym poprzez: 

▪ doskonalenie umiejętności pracy z radami pedagogicznymi w zakresie rozwijania 
kompetencji informatycznych uczniów na II etapie edukacyjnym, 

▪ wykorzystywanie TIK w budowaniu środowiska sprzyjającego nauczaniu/uczeniu się, 
▪ aktywizowanie współpracy i komunikacji z wykorzystaniem TIK. 

 
Program szkolenia stacjonarnego będzie miał charakter modułowy. Większość stosowanych na 
zajęciach form i metod pracy będzie miała charakter aktywizujący. W szczególności zajęcia 
stacjonarne będą polegały na samodzielnej lub grupowej pracy z komputerem podłączonym do 
Internetu, z wykorzystaniem darmowych i ogólnodostępnych programów i aplikacji. W koniecznych i 
uzasadnionych sytuacjach dydaktycznych metody i formy pracy zostaną uzupełnione o miniwykłady 
trenerów prowadzących zajęcia . 
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Cel ogólny 
Przygotowanie do kompleksowego wspomagania szkół w procesie kształcenia kompetencji 
kluczowych uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystywania nowoczesnych technologii 
w procesie nauczania/uczenia się. 
 
Cele szczegółowe 
Uczestnik szkolenia: 

▪ charakteryzuje kompetencje kluczowe, rozumie ich rolę i znaczenie w procesie uczenia się 

przez całe życie oraz w przygotowaniu uczniów do życia społecznego i funkcjonowania w 

dorosłości; 

▪ rozumie i wyjaśnia założenia kompleksowego wspomagania szkół i zadania instytucji 

systemu wspomagania;  

▪ rozumie i wyjaśnia, na czym polega proces uczenia się oraz charakteryzuje jego 

uwarunkowania; 

▪ uzasadnia potrzebę rozwoju kompetencji informatycznych i rozumie wpływ procesu uczenia 

się/nauczania na II etapie edukacyjnym na ich kształtowanie; 

▪ wskazuje metody i techniki uczenia się/nauczania służące rozwijaniu kompetencji 

informatycznych i określa warunki służące ich realizacji na II etapie edukacyjnym; 

▪ wykorzystuje nowoczesne technologie w procesie nauczania/uczenia się – narzędzia na II 

etapie edukacyjnym; 

▪ określa swój potencjał zawodowy i planuje dalszy rozwój w roli osoby prowadzącej 

wspomaganie szkół; 

▪ planuje i prowadzi wspomaganie szkół w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych 

uczniów, wykorzystując wiedzę na temat metod i technik uczenia się/nauczania, w tym 

wspomaga organizację pracy zespołowej nauczycieli w celu kształtowania kompetencji 

kluczowych uczniów. 

 

 
 
MODUŁ I 
TEMAT: 

Integracja grupy i wyrównywanie wiedzy 

 
CELE SZCZEGÓŁOWE (EFEKTY) 

Uczestnik szkolenia: 

▪ integruje się z innymi członkami grupy; 
▪ uświadamia sobie poziom własnych kompetencji w związku z procesowym 

wspomaganiem szkoły i placówki oświatowej w kontekście rozwijania kompetencji 
kluczowych. 
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TREŚCI 

▪ integracja grupy; 
▪ opracowanie kontraktu grupowego; 
▪ refleksja na temat własnych kompetencji w kontekście procesowego wspomagania pracy 

szkoły oraz rozwijania kompetencji kluczowych. 

 
MODUŁ II 
TEMAT: 

Rozwój kompetencji kluczowych w procesie edukacyjnym 

 
CELE SZCZEGÓŁOWE (EFEKTY) 

Uczestnik szkolenia: 

▪ definiuje pojęcie kompetencji; 
▪ charakteryzuje kompetencje kluczowe zgodnie z Zaleceniem Parlamentu Europejskiego i 

Rady w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie; 
▪ wykazuje znaczenie kompetencji kluczowych dla przygotowania dzieci i młodzieży do 

dorosłego życia i funkcjonowania na rynku pracy; 
▪ analizuje zapisy prawa oświatowego, które regulują kwestie związane z rozwijaniem 

kompetencji kluczowych uczniów; 
▪ dowodzi ponadprzedmiotowego i interdyscyplinarnego charakteru kompetencji 

kluczowych; 
▪ opisuje rolę szkoły w kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów. 

 
TREŚCI 

▪ Kompetencje rozumiane jako wiedza, umiejętności i postawy. 
▪ Kompetencje kluczowe w Zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady – definicje. 
▪ Społeczne i cywilizacyjne przyczyny ustanowienia kompetencji kluczowych jako istotnych 

w procesie uczenia się przez całe życie. 
▪ Kompetencje kluczowe a rozwój intelektualny i psychomotoryczny dziecka. 
▪ Wpływ kompetencji kluczowych na sprawne funkcjonowanie dzieci w dorosłym życiu i na 

rynku pracy. 
▪ Kompetencje kluczowe w zapisach podstawy programowej oraz wymaganiach państwa 

wobec szkół i placówek. 
▪ Ponadprzedmiotowy charakter kompetencji kluczowych. 
▪ Rola różnych podmiotów środowiska szkolnego w kształtowaniu kompetencji kluczowych 

dzieci i młodzieży. 
▪ Zadania osoby wspomagającej szkołę w procesie kształtowania kompetencji kluczowych 

uczniów. 
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MODUŁ III 
TEMAT: 

Procesowe wspomaganie pracy szkoły 

 
CELE SZCZEGÓŁOWE (EFEKTY) 

Uczestnik szkolenia: 

▪ analizuje założenia kompleksowego wspomagania szkół i zadania instytucji systemu 
oświaty odpowiedzialnych za wspieranie szkół; 

▪ wymienia główne zadania osób zaangażowanych w proces wspomagania szkoły: 
specjalisty do spraw wspomagania, ekspertów, dyrektora szkoły i nauczycieli; 

▪ planuje wykonanie zadania polegającego na organizacji i prowadzeniu wspomagania 
trzech szkół w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów; 

▪ określa rolę i zakres działania osoby wspomagającej szkołę w zakresie kształtowania 
kompetencji informatycznych; 

▪ wspiera szkołę w przeprowadzeniu diagnozy jej pracy pod kątem rozwoju kompetencji 
informatycznych uczniów; 

▪ stosuje metody i narzędzia służące diagnozie, dostosowując je do obszarów związanych z 
rozwojem kompetencji informatycznych uczniów oraz specyfiki szkoły; 

▪ wyznacza cele i tworzy rozwiązania służące rozwojowi kompetencji informatycznych 
uczniów; 

▪ współpracuje z nauczycielami oraz dyrektorem szkoły przy tworzeniu i realizacji planu 
wspomagania szkoły; 

▪ zapewnia sprawną organizację form doskonalenia nauczycieli, w tym dobór 
kompetentnych ekspertów; 

▪ monitoruje i ocenia działania wspierające nauczycieli w rozwoju kompetencji 
informatycznych uczniów; 

▪ stosuje wybrane narzędzia TIK na poszczególnych etapach procesu wspomagania oraz w 
prowadzeniu sieci współpracy i samokształcenia, w tym platformy e-learningowe; 

▪ wskazuje przykłady dobrych praktyk kompleksowego wspomagania szkół i placówek z 
wykorzystaniem TIK. 
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TREŚCI 

▪ Założenia kompleksowego wspomagania szkół. 
▪ Etapy procesu wspomagania szkół: diagnoza pracy szkoły, planowanie i realizacja działań 

służących poprawie jakości pracy szkoły, ocena procesu i efektów wspomagania. 
▪ Zasady działania sieci współpracy i samokształcenia. 
▪ Zadania placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych i 

bibliotek pedagogicznych w zakresie wspomagania szkół. 
▪ Wymagania państwa wobec szkół i placówek oświatowych jako kierunek doskonalenia 

pracy szkoły w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów. 
▪ Znaczenie ewaluacji pracy szkoły (zewnętrznej i wewnętrznej) w diagnozie jej pracy. 
▪ Zadania osób zaangażowanych w proces wspomagania: specjalisty ds. wspomagania, 

eksperta, dyrektora szkoły, nauczycieli oraz innych pracowników szkoły. 
▪ Charakterystyka zadania dla uczestników szkolenia, polegającego na wspomaganiu trzech 

szkół w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów. 
▪ Rola i zadania osoby wspomagającej pracę szkoły w rozwoju kompetencji 

informatycznych. 
▪ Diagnoza pracy szkoły w obszarze kształtowania kompetencji informatycznych uczniów 

na II etapie edukacyjnym: 

− etapy diagnozy pracy szkoły; 

− źródła informacji na temat szkoły; 

− narzędzia diagnostyczne służące identyfikacji potrzeb szkoły; 

− warsztat diagnostyczno-rozwojowy służący określeniu kierunków działań pracy szkoły. 
▪ Planowanie działań służących poprawie jakości pracy szkoły w obszarze kształtowania 

kompetencji informatycznych uczniów: 

− metody formułowania celów procesu wspomagania; 

− metody planowania procesu wspomagania. 
▪ Planowanie działań szkoły, których celem jest rozwijanie kompetencji informatycznych na 

II etapie edukacyjnym: 

− formy doskonalenia nauczycieli; 

− sposoby wspierania nauczycieli we wdrażaniu zmian w pracy szkoły; 

− kryteria wyboru ekspertów z zakresu rozwoju kompetencji informatycznych uczniów. 
▪ Monitorowanie i ewaluacja procesu wspomagania – narzędzia służące do oceny działań i 

ich efektów. 
▪ Zmiana jako element rozwoju szkoły. 
▪ Organizowanie i prowadzenie sieci współpracy oraz samokształcenia w obszarze 

wykorzystania nowoczesnych technologii w procesie nauczania/uczenia się. 
▪ TIK jako narzędzie wspomagania – warsztat pracy osoby wspomagającej szkołę w 

procesie kształtowania kompetencji informatycznych uczniów. 
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MODUŁ IV 
TEMAT: 

Proces uczenia się i jego uwarunkowania 

 
CELE SZCZEGÓŁOWE (EFEKTY) 

Uczestnik szkolenia: 

• opisuje przebieg procesu uczenia się; 

• określa czynniki wpływające na efektywność procesu uczenia się, które wynikają z najnowszej 

wiedzy i badań; 

• omawia znaczenie relacji między uczniem a nauczycielem w procesie uczenia się; 

• identyfikuje czynniki związane z pracą szkoły, które sprzyjają procesom uczenia się; 

• wskazuje związek procesu uczenia się z kształtowaniem kompetencji kluczowych uczniów; 

• łączy wiedzę na temat uczenia się z wiedzą dotyczącą procesowego wspomagania szkół.  

 
TREŚCI 

▪ Przebieg procesu uczenia się: 

− od nieświadomej niekompetencji do nieświadomej kompetencji; 

− rozwój umiejętności prostych i złożonych (np. na podstawie taksonomii celów wg B. 

Blooma) jako warunek skutecznego nauczania. 

▪ Czynniki wpływające na proces uczenia się: 

− podmiotowość ucznia w procesie uczenia się; 

− znajomość metod i technik służących poznaniu własnych strategii uczenia się; 

− łączenie wiedzy (nowej z dotychczas zdobytą, wiedzy z różnych dziedzin), hierarchiczne jej 

porządkowanie; 

− praktyczne wykorzystywanie zdobywanej wiedzy i umiejętności w szkole oraz codziennym 

życiu; 

− wpływ motywacji i emocji na przebieg procesu uczenia się; 

− możliwości i ograniczenia ludzkich zdolności do przyswajania informacji. 

▪ Środowiska edukacyjne sprzyjające uczeniu się: 

− relacje nauczyciel–uczeń; 

− praca zespołowa; 

− metody pracy nauczyciela; 

− indywidualizacja nauczania; 

− organizacja przestrzeni szkolnej. 

▪ Proces uczenia się drogą do kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych uczniów: 

− wiedza o przebiegu procesu uczenia się jako podstawa do budowania skutecznej diagnozy 

pracy szkoły; 

− monitorowanie procesu uczenia się jako istotny element wdrażania zmian służących 

kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów. 
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MODUŁ V  
TEMAT: 

Rozwój kompetencji informatycznych na II etapie edukacyjnym 

 
CELE SZCZEGÓŁOWE (EFEKTY) 

Uczestnik szkolenia: 
▪ charakteryzuje specyfikę rozwojową uczniów na II etapie edukacyjnym w kontekście 

rozwijania kompetencji informatycznych; 

▪ określa wiedzę, umiejętności i postawy ucznia na II etapie edukacyjnym związane z 

kompetencjami informatycznymi; 

▪ wskazuje kompetencje nauczycieli istotne dla kształtowania kompetencji informatycznych 

uczniów; 

▪ identyfikuje uwarunkowania pracy szkoły mające wpływ na kształtowanie kompetencji 

informatycznych uczniów na II etapie edukacyjnym; 

▪ analizuje obowiązującą podstawę programową w kontekście rozwijania kompetencji 

informatycznych na wszystkich przedmiotach, w tym w ramach kształcenia informatycznego 

na II etapie edukacyjnym (jest świadomy zmian wprowadzonych w podstawie w porównaniu 

z poprzednio obowiązującą); 

▪ rozumie znaczenie kompetencji informatycznych w rozwijaniu innych kompetencji 

kluczowych. 

 
TREŚCI 

▪ Kompetencje informatyczne w zapisach nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego 

dla II etapu edukacyjnego.  

▪ Charakterystyka rozwojowa ucznia na II etapie edukacyjnym w kontekście kształtowania 

kompetencji informatycznych. 

▪ Profil kompetencyjny ucznia i nauczyciela jako kierunek rozwoju pracy szkoły w zakresie 

kształtowania kompetencji informatycznych. 

▪ Wewnętrzne uwarunkowania pracy szkoły sprzyjające kształtowaniu kompetencji 

informatycznych uczniów na II etapie edukacyjnym. 

▪ Wpływ kompetencji informatycznych na kształtowanie innych kompetencji kluczowych. 
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MODUŁ VI 
TEMAT: 

TIK w budowaniu środowiska sprzyjającego nauczaniu/uczeniu się 

 
CELE SZCZEGÓŁOWE (EFEKTY) 

Uczestnik szkolenia:  
▪ definiuje poziomy integracji technologii w procesie edukacji na przykładzie modelu SAMR R. 

Puentedury; 

▪ charakteryzuje najnowsze trendy związane z wykorzystywaniem technologii w edukacji;  

▪ wskazuje wybrane narzędzia i zasoby wspomagające proces nauczania/uczenia się na II 

etapie edukacyjnym;  

▪ analizuje przykłady dobrych praktyk wykorzystania TIK w procesie nauczania/uczenia się 

dziecka na II etapie edukacyjnym na przedmiotach nieinformatycznych; 

▪ określa możliwości wykorzystania TIK w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych oraz w indywidualizacji nauczania;  

▪ stosuje wiedzę o trendach i możliwościach wykorzystywania nowoczesnych technologii w 

procesie nauczania/uczenia się we wspomaganiu szkół; 

▪ planuje scenariusze zajęć z radą pedagogiczną i doskonali warsztat trenerski w zakresie 

wykorzystywania nowoczesnych technologii we wspomaganiu szkół. 

 
TREŚCI 

▪ Poziomy integracji technologii w procesie edukacji na przykładzie modelu SAMR (ang. 

Substitution, Augmentation, Modification, Redefinition). 

▪ Serwery i dyski wirtualne, np. dysk Google, Dropbox, OneDrive, iCloud. 

▪ Wykorzystywanie nowoczesnych technologii w procesie nauczania/uczenia się – narzędzia 

na II etapie edukacyjnym: 

✓ wyszukiwanie informacji: słowniki i encyklopedie internetowe; 

✓ powtarzanie i utrwalanie wiedzy, np. LearningApps, Kahoot lub Quizizz, Quizlet, Tools 

for Educators; 

✓ motywowanie do podejmowania twórczych działań, np. StoryJumper, ToonyTool lub 

Make Belife Komix, Photo Story 3 dla Windows, Voki, Tagxedo lub Wordle; 

✓ rozwijanie zainteresowań, np. Padlet; 

✓ gromadzenie i udostępnianie zasobów, integracja wiedzy, np. praca w chmurze, Padlet, 

Fur.ly; 

✓ kodowanie, programowanie, np. Scratch, Baltie, Code.org; 

✓ aplikacje na urządzenia mobilne, np. czytnik kodów QR, Aurasma, PicCollage; 

✓ tablica multimedialna. 

▪ Kompetencje trenerskie w zakresie planowania scenariuszy zajęć z radą pedagogiczną, 

prezentowania i wykorzystywania programów i aplikacji komputerowych. 
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MODUŁ  VII  
TEMAT: 

Współpraca i komunikacja z wykorzystaniem TIK 

 
CELE SZCZEGÓŁOWE (EFEKTY) 

Uczestnik szkolenia: 
▪ określa uwarunkowania efektywnej współpracy i komunikacji z wykorzystaniem nowych 

technologii; 

▪ identyfikuje sytuacje edukacyjne zakładające współpracę i wymianę informacji z 

wykorzystaniem TIK na II etapie edukacyjnym; 

▪ wskazuje wybrane narzędzia TIK wspomagające komunikację i współpracę online uczniów i 

nauczycieli; 

▪ stosuje wybrane narzędzia TIK do współpracy i komunikacji przy realizacji zadań jako osoba 

wspomagająca szkołę w procesie kształtowania kompetencji informatycznych uczniów; 

▪ doskonali warsztat trenerski w zakresie wykorzystywania nowoczesnych technologii w 

procesowym wspomaganiu szkół.  

 
TREŚCI 

▪ Czynniki warunkujące efektywną współpracę i komunikację z wykorzystaniem nowych 

technologii: 

✓ wybór zadania; dobór uczestników grup z uwzględnieniem ról grupowych; wybór 

narzędzia do pracy grupowej; zasady pracy; ewaluacja pracy grupowej. 

▪ Komunikacja i współpraca uczniów na II etapie edukacyjnym z wykorzystaniem TIK. 

▪ Korzyści wynikające ze stosowania nowoczesnych technologii we współpracy i komunikacji 

uczniów – przykłady sytuacji edukacyjnych sprzyjających wykorzystaniu TIK: 

✓ realizacja projektów edukacyjnych, generowanie pomysłów, burza mózgów, 

rozwijanie kreatywności uczniów; wykorzystanie narzędzi TIK wspomagających 

uczenie się we współpracy, np. Google Apps for Education lub Office 365 Education 

(Microsoft), LearningApps, Edmodo, StoryJumper. 

▪ Komunikacja i współpraca nauczycieli z wykorzystaniem TIK: 

✓ współpraca online, np. Pinterest, Scriblink, Padlet, Realtime Board, ClassBadges, Join 

me; blogi przedmiotowe, np. Wordpress, Blogger, Jimdo, Wikispace Classroom; 

✓ zamknięte grupy zadaniowe na portalach społecznościowych, np. Facebook lub 

Google+; 

✓ komunikatory tekstowe, głosowe i wideo, np. Snapchat, WhatsApp, Skype, Google 

Hangouts lub Messenger FB. 

▪ Kompetencje trenerskie w zakresie prezentowania i wykorzystywania programów i aplikacji 

komputerowych. 
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MODUŁ VIII  
TEMAT: 

Planowanie rozwoju zawodowego uczestników szkolenia w zakresie wspomagania szkół 

 
CELE SZCZEGÓŁOWE (EFEKTY) 

Uczestnik szkolenia: 
▪ charakteryzuje kompetencje, które powinna rozwijać osoba odpowiedzialna za 

wspomaganie szkół; 

▪ określa swoje mocne strony, które wykorzysta, wspomagając szkoły; 

▪ identyfikuje swoje deficyty, które utrudnią prowadzenie wspomagania szkół; 

▪ wyznacza kierunek rozwoju zawodowego i przygotowuje plan działania.  

 
TREŚCI 

▪ Kompetencje potrzebne do prowadzenia procesu wspomagania na czterech etapach: 

✓ pomoc w diagnozowaniu potrzeb szkoły; 

✓ ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb szkoły; 

✓ zaplanowanie form wspomagania i ich realizacja; 

✓ ocena przebiegu procesu wspomagania i jego efektów. 

▪ Analiza własnych zasobów i ograniczeń, które mają wpływ na realizację wspomagania: 

✓ stosunek do wspomagania jako zadania (relacja ja–zadanie); 

✓ stosunek do innych osób zaangażowanych w proces wspomagania (relacja ja–inni); 

✓ postrzeganie siebie jako osoby wspomagającej (relacja ja–ja). 

▪ Zasoby zewnętrzne jako pomoc dla osoby prowadzącej proces wspomagania. 

▪ Indywidualne cele rozwojowe oraz cele rozwojowe własnej instytucji. 

▪ Plan własnego rozwoju w kontekście zadań stojących przed osobą prowadzącą 

wspomaganie szkół. 
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WYPOSAŻENIE TECHNODYDAKTYCZNE 
 

 
Sala szkoleniowa powinna być: 

▪ przestrzenna, z możliwością pracy przy 17samodzielnych  stanowiskach komputerowych, 

wyposażonych w stoły i krzesła, z możliwością podłączenia do gniazdek elektrycznych co 

najmniej 17 komputerów; 

▪ klimatyzowana z dostępem do światła dziennego (z oknami), z możliwością przesłonięcia 

okien żaluzjami (w celu ograniczenia dostępu światła słonecznego), 

▪ wyposażona w rzutnik, ekran, flipchart. 

Wyposażenie stanowisk komputerowych: 

▪ komputery z systemem Windows, wyposażone w mikrofony i kamerki (sugeruje się laptopy 

wyposażone we wbudowane mikrofony oraz kamerki);  

▪ przeglądarki internetowe: Chrome, Mozilla, Firefox, czytnik pdf, program do odtwarzania 

filmów);  

▪ dostęp do Internetu o przepustowości minimum 15 MGB i optymalnie ok. 30-40 MGB dla 17 

osób. 

▪  

 

MATERIAŁY I POMOCE 

Materiały dla uczestnika: 
- prezentacje multimedialne, 
- instrukcje i polecenia w wersji elektronicznej, 
- kserokopie dokumentów, np. podstawy programowej kształcenia ogólnego, kart pracy dla 

uczestnika, 
- kolorowe karteczki tzw. „sklerotki”, 
- flipchart, pisaki, 
- blutag, 
- cenki. 
 
Do przeprowadzenia ćwiczeń z uczestnikami niezbędne są: 
- komputery z systemem operacyjnym Windows, z zainstalowanymi przeglądarkami internetowymi: 

Chrome, Mozilla, Firefox, z czytnikiem pdf, programem do odtwarzania filmów, dźwięku; każdy 

komputer powinien być także wyposażony w mikrofon oraz kamerkę (sugeruje się laptopy 

wyposażone we wbudowane mikrofony oraz kamerki), 

- programy komputerowe i aplikacje, 
- sprzęt mobilny np. tablety. 
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