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RAPORT Z PRZEPROWADZONEJ LEKCJI/SZKOLENIA
Z WYKORZYSTANIEM MATERIAŁÓW ZAMIESZCZONYCH NA PLATFORMIE MOODLE
Nazwa i adres
szkoły/placówki
oświatowej
Krótka
charakterystyka
grupy docelowej
uczestniczącej w
lekcji/szkoleniu
Nazwa kursu, który
był upowszechniany

Podsumowanie,
wypracowane efekty

Zespół Szkół Technicznych
18- 500 Kolno
ul. Teofila Kubraka 6
Uczniowie klasy I -IV kształcący się w zawodzie technik
ekonomista i mechanik.
Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie nie mieli kontaktu z
kształceniem z wykorzystaniem e-learningu.
Komunikacja (polska wersja językowa)
Komunikacja (angielska wersja językowa)
Etyka w biznesie (polska wersja językowa)
Etyka w biznesie (angielska wersja językowa)
ICT (polska wersja językowa)
ICT (angielska wersja językowa)
Kurs prowadzony był w obecności zewnętrznego ewaluatora
(p.Grzegorz Orłowski), który dokonywał bieżącej obserwacji
grupy, jej odbioru w zakresie upowszechnianego kursu.
Ewaluator spotkał się z dyrekcją szkoły w trakcie wywiadu, w
trakcie, którego zebrał opinie i spostrzeżenia uczestników. Na tej
podstawie zgromadzono następujące wnioski:
o dyrektor podkreślił zalety kursu takie jak: zawartość
merytoryczna przekazywanej wiedzy połączona z
interesującym sposobem prowadzenia zajęć, możliwość
wykorzystania do zajęć w klasach technik ekonomista
lub mechanik,
o możliwość wykorzystania przez nauczycieli różnych
przedmiotów używając nowych technologii,
o platforma posiada atrakcyjną szatę graficzną, która
może zachęcać uczniów do stosowania,
o uczestnicy mogą się szkolić w praktycznie dowolnym
czasie i miejscu (nawet w przypadku nieobecności w
szkole), za pośrednictwem komputera, tableta czy
telefonu,
o pozytywną stroną kursów jest również to, iż każdy
uczestnik korzysta z platformy zgodnie z własnym
tempem i intensywnością, co daje możliwość pracy
zarówno z uczniem zdolnym jak również z uczniami z
deficytami edukacyjnymi,
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Prowadzący kurs

o Dyrektor zauważył, iż korzystając z takiego sposobu
nauki jego zdaniem jest to narzędzie jedynie wspierające
naukę w tradycyjnej formie – tę uwagę przekazujemy
zespołowi autorów jako rekomendację.
Uczestnicy zostali poinformowani, iż korzystanie z zasobów
platformy i wszystkich wypracowanych w projekcie rezultatów
jest bezpłatne i powstały dzięki finansowaniu w ramach
Programu Erasmus+.
Aneta Brzostek/ Justyna Fidrocka
Cezary Michałowski/ Joanna Michałowska
Anna Krawczuk/ Katarzyna Gagan
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