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RAPORT Z PRZEPROWADZONEJ LEKCJI/SZKOLENIA  
Z WYKORZYSTANIEM MATERIAŁÓW ZAMIESZCZONYCH NA PLATFORMIE MOODLE 

 
 

Nazwa i adres 
szkoły/placówki 
oświatowej 

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 
im. Marii Skłodowskiej - Curie w Łomży  
ul. Zielona 21; 18 - 400 Łomża 

Krótka 
charakterystyka 
grupy docelowej 
uczestniczącej w 
lekcji/szkoleniu 

Uczniowie klasy II i III kształcący się w zawodzie technik 
budownictwa, hotelarstwa, technik żywienia i usług 
gastronomicznych. 
Uczniowie nie mieli kontaktu z kształceniem z wykorzystaniem 
e-learningu. 

Nazwa kursu, który 
był upowszechniany 

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) 

Podsumowanie, 
wypracowane efekty 

Kurs prowadzony był w obecności zewnętrznego ewaluatora, 
który dokonywał bieżącej obserwacji grupy, jej odbioru w 
zakresie upowszechnianego kursu. Po zajęciach, ewaluator 
(p.Grzegorz Orłowski) spotkał się z grupą w trakcie wywiadu 
zogniskowanego, w trakcie, którego zebrał opinie i 
spostrzeżenia uczestników. Na tej podstawie zgromadzono 
następujące wnioski: 

o uczestnicy podkreślali zalety kursu takie jak: zawartość 
merytoryczna przekazywanej wiedzy połączona z 
ciekawą formą prowadzenia zajęć, wymagane 
minimalne umiejętności ICT oraz dostępność 
prezentowanego przez prowadzącego materiału,  

o platforma jest atrakcyjna w odbiorze, co zapewnia 
prostota graficzna, intuicyjność obsługi, 

o uczestnicy mogą korzystać z platformy o każdej porze 
dnia i miejscu, za pośrednictwem komputera, tableta czy 
telefonu,  

o pozytywną stroną kursu jest również to, iż każdy 
uczestnik korzystający z platformy może kontaktować 
się z prowadzącym zajęcia w różnej formie:chat,forum 
itp. 

o uczestnicy zauważyli, iż korzystając z takiego sposobu 
nauki muszą mieć stały, stabilne łącze internetowe – tę 
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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+. 

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

 
 
Załączniki: 
Dokumentacja zdjęciowa 
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