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Białystok, 26.05.2017r. 
 
 

RAPORT Z PRZEPROWADZONEGO KURSU  
Z WYKORZYSTANIEM MATERIAŁÓW ZAMIESZCZONYCH NA PLATFORMIE MOODLE 

 
 

Nazwa i adres pracodawcy Białostocki Park Naukowo-Technologiczny 
ul. Żurawia 71, 15-540 Białystok 

Krótka charakterystyka 
grupy docelowej 
uczestniczącej w kursie 

Informatycy (stażyści z Włoch: Matteo Greco 
Emanuele Boscari), odpowiedzialny za przygotowanie 
baz danych, informatyczne wsparcie zadań 
wewnętrznych w BPNT 

Nazwa kursu, który był 
upowszechniany 

Komunikacja (angielska wersja językowa) 
Etyka w biznesie (angielska wersja językowa) 
ICT (angielska wersja językowa) 

Podsumowanie, 
wypracowane efekty 

o informatycy podkreślili takie zalety kursów 
jak: łatwą dostępność, tematykę kursów, 
zrozumiała forma, możliwość wykorzystania 
szkoleń w procesach rekrutacyjnych do firm. 

o Kursy opisane w językach obcych, język 
angielski jest językiem roboczym w ich 
środowisku pracy, dlatego kursy będą 
wykorzystywane w tej wersji. 

o platforma jest przejrzysta, niezbyt 
skomplikowana, czasami zawieszała się 
podczas logowań. 

o forma wspierająca proces edukacji  
e-learningowa. 
 

Uczestnicy zostali poinformowani, iż korzystanie z 
zasobów platformy i wszystkich wypracowanych w 
projekcie rezultatów jest bezpłatne i powstały dzięki 
finansowaniu w ramach Programu Erasmus+. 

Prowadzący kurs Aneta Brzostek/ Justyna Fidrocka 
Cezary Michałowski/ Joanna Michałowska 
Anna Krawczuk/Katarzyna Gagan 

 
Załączniki: 
Dokumentacja zdjęciowa 
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