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Wszelkie zmiany, aktualizacja lub uaktualnienie oryginalnego materiału są możliwe
wyłącznie przez osobę lub osoby odpowiedzialne za tę samą modyfikację, aktualizację lub
modernizację.

Curriculum alfabetyzacji cyfrowej użytkownika

Podstawa programowa projektu
Nowe technologie mają coraz silniejszy wpływ na codzienne życie wszystkich obywateli
Europy i dlatego alfabetyzacja cyfrowa ma coraz większe znaczenia dla zapewnienia
spójności społecznej, aktywności obywatelskiej i samorealizacji potencjalnych użytkowników.
Ci, którzy nie mają dostępu do komputerów lub brak im umiejętności, niezbędnych do
korzystania z Internetu należą do osób szczególnie pokrzywdzonych z ograniczonym
dostępem do wiedzy i informacji.
Projekt DLit2.0 jest finansowany ze środków programu Uczenie się przez Całe Życie Unii
Europejskiej. Projekt ma na celu rozwinięcie i udoskonalenie programu szkoleń dla
pracowników, wolontariuszy i osób dorosłych, wykluczonych cyfrowo w formalnych i
nieformalnych środowiskach kształcenia w całej Unii Europejskiej, w tym w bibliotekach
publicznych, organizacjach społecznych, mieszkaniowych i ośrodkach opieki. Projekt
umożliwia osobom społecznie wykluczonym rozwijanie umiejętności i wiedzy potrzebnych do
pełnego i bezpiecznego korzystania z sieci World Wide Web, poprawia ich motywację do
uczenia się i daje im szansę pełnego uczestnictwa w społeczeństwie cyfrowym.
Curriculum projektu DLit2.0
Curriculum zostało opracowane przez Aga Khan Foundation (Portugalia), w bliskiej
współpracy z National Institute of Adult Continuing Education (NIACE) (Wielka Brytania)
w imieniu konsorcjum, kierowanego przez Stiftung Digitale Chancen (Niemcy). Curriculum
obejmuje dwustopniowy proces.
Stopień 1: Program jest wykorzystywany jako podstawa szkolenia pracowników /
wolontariuszy, pracujących w nieformalnych środowiskach kształcenia, dając im możliwość
doskonalenia umiejętności potrzebnych do nauczania osób edukacyjnie i społecznie
wykluczonych w zakresie korzystania z sieci Web 2.0.
Stopień 2: Tematy opracowane w curriculum zostały wybrane ze względu na ich
użyteczność dla osób dorosłych, dokształcających się w nieformalnych środowiskach
kształcenia. Mogą one być również wykorzystywane w internetowych sesjach edukacyjnych,
które zwiększą kompetencje osób dorosłych do uczestniczenia w społeczeństwie cyfrowym.
Curriculum zostało przetestowane przez partnerów projektu DLit2.0 – Bibnet (Belgia),
Bibliotekę Miasta Kolonii (Niemcy), Bibliotekę Publiczną "Pencho Slaveykov" w Warnie
(Bułgaria), Bibliotekę Publiczną im W.J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
(Polska), Bibliotekę Publiczną i Centrum Informacji (Francja).
Curriculum jest tak skonstruowane, że można je dostosować do potrzeb każdej europejskiej
organizacji, która chce wspierać rozwój umiejętności dorosłych w korzystaniu z Web 2.0.
Autorzy
• Cesar Moreira
• Sandra Almeida
• Pascal Paulus
• Susan Easton
• Jutta Croll
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Wprowadzenie
Wprowadzenie zawiera informacje dla koordynatorów programu, w jaki sposób korzystać
z curriculum, przygotowane przez program DLit2.0 w celu nauczania pracowników
i uczestników kursów.
Struktura programu nauczania
Program nauczania składa się z szeregu elementów składowych, które mogą być
wykorzystane do skonstruowania własnych programów szkolenia personelu oraz grup osób
uczących się.
Główne kategorie (główne bloki)
Tematy są zawarte w pięciu kategoriach:
• Kategoria 1: E-Obywatelstwo
• Kategoria 2: Współpraca
• Kategoria 3: Portale społecznościowe
• Kategoria 4: Komunikacja
• Kategoria 5: Podstawowe umiejętności
Podgrupy tematyczne (sub-bloki)
Każda kategoria jest podzielona na podgrupy tematyczne:
Kategoria 1: E-Obywatelstwo
1a) E-Demokracja
1b) E-Handel
1c) E-Urząd
Kategoria 2: Współpraca
2a) Wspólne pisanie
2b) Dzielenie się informacjami
Kategoria 3: Sieć społeczna
3a) Zatrudnienie
3b) Kontakt z innymi
Kategoria 4: Komunikacja
Kategoria 5: Podstawowe umiejętności
5a) Sprzęt komputerowy i oprogramowanie
5b) Umiejętności korzystania z Internetu

Zajęcia dla uczestników kursów
Każda podgrupa tematyczna zawiera sugerowane dla osób uczących się narzędzia Web 2.0.
Ze względu na szybki rozwój Web 2.0, curriculum nie wymaga korzystania z pojedynczej
platformy lub narzędzia. Proponowane narzędzia mogą być zastąpione innymi narzędziami,
bardziej odpowiednimi dla danej grupy. Przyjmuje się, że każdy uczeń rejestruje swój
indywidualny proces uczenia się, informując o swoich postępach w nauce.
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Uwagi metodyczne
Uwagi metodyczne mają na celu wspomóc instruktorów w wyborze
odpowiedniej strategii działania, w szczególności w kontekście różnych
umiejętności i wykształcenia osób, biorących udział w kursie.
Zawierają podstawowe informacje, które mogą być przydatne podczas organizowania sesji
szkoleniowych, opartych na nauce indywidualnej, nauce w parach lub nauce zespołowej.
Słownik i bibliografia
Słownik jako załącznik do curriculum zawiera definicje zagadnień merytorycznych i zwrotów
technicznych.
Bibliografia obejmuje literaturę profesjonalną, zgromadzoną przez partnerów projektu
DLit2.0, na którą mogą powoływać się instruktorzy kursów.
Baza narzędzi ICT
Na stronie internetowej www.digital-literacy2020.eu/icttools znajduje sie dostępna dla
prowadzących kursy baza narzędzi ICT, w której za pomocą wyszukiwarki można wyszukać
odpowiednie narzędzia, które mogą być wykorzystane podczas warsztatów dla różnych grup
docelowych.

Uwagi dotyczące wykorzystania materiału DLit2.0 jako Otwartych Zasobów
Edukacyjnych
(1) Materiał został oryginalnie opracowany w ramach projektu Digital Literacy 2.0, który
został publicznie finansowany w ramach programu unijnego Uczenie się Przez Całe
Życie i tę oryginalną wersję można uzyskać bezpłatnie na stronie internetowej
projektu (www.digital-literacy2020.eu)
(2) Osoby / instytucje, które chcą wykorzystać materiał mogą zwrócić się do konsorcjum
DLit2.0 o potwierdzenie i wówczas nowa wersja materiału powinna zawierać zdanie:
"Z zalecenia konsorcjum DLit2.0"
(3) Autorzy życzą sobie, by zgłaszać zmiany, jakie zostały wprowadzone i informować, w
jaki sposób materiał został wykorzystany. Patrz: www.digital-literacy2020.eu
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Partnerzy projektu Dlit2.0

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska
nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.
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Wprowadzenie
Który punkt pakietu jest omawiany?

Wprowadzenie
Bloki curriculum – przegląd
Bloki curriculum – karty dla uczestników kursów
Bloki curriculum – uwagi dla instruktorów
Uwagi metodyczne
Słownik i bibliografia

Informacje ogólne
Cele:
Ukierunkowanie, w jaki sposób korzystać z curriculum DLit2.0.
Dostarczenie praktycznych wskazówek zastosowania curriculum
w praktyce.
Dla kogo:
Dla wszystkich instytucji, które realizują program alfabetyzacji cyfrowej
w środowisku edukacji formalnej, nieformalnej, publicznej i prywatnej.
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Po co kolejne curriculum alfabetyzacji cyfrowej?
Ograniczenia budżetu oraz niewystarczająca liczba wykwalifikowanych instruktorów
uniemożliwiają utrudniają instytucjom wszystkich krajów UE organizację alfabetyzacji cyfrowej
dla osób wykluczonych społecznie.
Projekt DLit2.0 oferuje pakiet, który zawiera profesjonalne materiały dla instruktorów i
wolontariuszy, dzięki któremu można wypełnić lukę w edukacji dorosłych wykluczonych
społecznie w zakresie aplikacji Web 2.0, dzięki czemu mogą oni w pełni uczestniczyć w
społeczeństwie cyfrowym i doskonalić swoje umiejętności.
Dotychczasowe doświadczenia i badania, prowadzone przez fundację AKF z Portugalii i
NIACE z Wielkiej Brytanii wskazują na korzyści, wynikające z konstruktywistycznego podejścia
przy wspieraniu edukacji dorosłych wykluczonych społecznie, opartego na motywowaniu i
rozwijaniu zainteresowań a nie na oferowaniu kursów typu "uniwersalny rozmiar dla
wszystkich".
Pakiet projektu DLit2.0 został opracowany zgodnie z powyższym podejściem. Zawarte w nim
uwagi metodyczne uszczegóławiają postępowanie instruktora i ukierunkowują jest działania
edukacyjne..
W "Bloki curriculum – uwagi dla instruktorów" znajdują się praktyczne przykłady ćwiczeń,
które mogą być przydatne dla instruktorów - nieprofesjonalistów. Jednakże, ważne jest, że
curriculum opracowane w ramach projektu DLit2.0 nie jest traktowane jako zbiór receptur, które
należy przekazać uczestnikowi kursu, ale stanowi raczej j menu, z którego uczący się może
wybrać to, co dla niego najlepsze. Takie podejście wymaga od instruktora postępowania jako
moderator lub koordynator a nie ekspert. Innymi słowy, instruktor nie musi wiedzieć
wszystkiego i wykładać wiedzę uczestnikom kursu, ale ukierunkowuje ich i wspiera w ich
osobistej drodze doskonalenia umiejętności.
Nauczanie w kontekście
Określenie "curriculum" jest na ogół związane z formalnym nauczaniem i zdefiniowaniem celów
uczenia się, które uczniowie muszą osiągnąć, aby uzyskać certyfikat.
Curriculum opracowane w ramach projektu DLit2.0 opiera się na szerszej definicji, wynikającej
z idei Deweya, który docenia wartość nauki poprzez odkrycia i wspieranie uczniów do
samodzielnego myślenia. Dlatego curriculum DLit2.0 nie jest podręcznikiem z lekcjami lub
materiałem szkoleniowym - to raczej zbiór treści, które uczestnicy kursów i instruktorzy
akceptują jako materiał do wspólnej pracy.
Zaproponowana struktura uwzględnia doświadczenia szkoleniowe fundacji AKF z Portugalii
oraz jej partnerów z miejskiego programu rozwoju społeczności - organizacji, które prowadziły
szkolenia dorosłych wykluczonych cyfrowo, a także doświadczenie NIACE z Wielkiej Brytanii w
edukacji poza formalnej i doświadczenie Stiftung Digitale Chancen z Niemiec w rozwoju i
organizacji kampanii szkoleniowych pracowników.
Curriculum opracowane w ramach projektu DLit2.0 składa się z krótkich bloków programowych,
które mogą być ułożone i uporządkowane dowolnie odnośnie specyficznych potrzeb
poszczególnych uczestników kursów lub całych grup dorosłych, doskonalących się w
środowisku edukacji nieformalnej.
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Uwaga
Zgodnie z otwartym podejściem, ukierunkowanym na uczącego się pakiet nie ma określonego
porządku i nie ma potrzeby realizowania wszystkich etapów.
Odnośnie bloków curriculum - pakiet zawiera pomocne informacje zarówno dla profesjonalnych,
jak i nieprofesjonalnych instruktorów lub samouków.
Curriculum - praktyczne wskazówki
Bloki curriculum, przeznaczone dla uczestników kursów składają się z różnych modułów
nauczania. Każdy blok zawiera szereg proponowanych ćwiczeń, zawierających wskazówki
dotyczące różnych narzędzi Web 2.0. Ćwiczenia obejmują przykładowo: uzyskanie on-line karty
obywatela, wypełnienie formularza podatkowego on-line, płacenie podatków on-line,
publikowanie online własnego CV lub profilu zatrudnienia, zarządzanie budżetami rodzinnymi,
publikowanie krótkich treści (np. blogi). Innymi słowy, kwestie, które są istotne i ważne dla
codziennego życia w społeczeństwie cyfrowym.
Ćwiczenia te umożliwiają rozwój kompetencji cyfrowych, istotnych dla członków grup
docelowych, pozwalających im radzić sobie z rzeczywistych problemami.
Pakiet składa się z sześciu rozdziałów, trzy z informacjami ogólnymi (wstęp, uwagi metodyczne,
słowniczek i bibliografia) i trzy z informacjami dotyczącymi nauczania (przegląd bloków
curriculum, bloki curriculum – karty dla uczestników kursów, bloki curriculum – uwagi dla
instruktorów).
Pierwsza grupa dokumentów służy zaspokojeniu potrzeb profesjonalnych i nieprofesjonalnych
instruktorów i wolontariuszy:
• Wprowadzenie do materiałów dostarcza informacji dla instruktorów i menedżerów na temat
korzystania z programu nauczania w formalnych lub nieformalnych środowiskach edukacyjnych.
• Uwagi metodyczne służą zaspokojeniu potrzeb instruktorów, którzy chcą pogłębiać swoje
umiejętności pedagogiczne i swoją wiedzę. Przedstawiają one również propozycje dotyczące
sposobu nauczania w kontekście wcześniejszych negatywnych doświadczeń edukacyjnych
uczestników kursów.
• Słowniczek i bibliografia służą lepszemu zrozumieniu pojęć, związanych z aplikacjami Web
2.0.
Druga grupa dokumentów służy zaspokojeniu potrzeb uczestników kursów:
• Przegląd curriculum to rozdział informujący, jakie są cele programu nauczania i jest
przeznaczony dla instruktorów i wolontariuszy.
• Bloki curriculum - arkusze uczestnika kursu przedstawiają sugerowane ćwiczenia
edukacyjne, odpowiednie dla wykluczonych cyfrowo osób dorosłych.
• Bloki curriculum - notatki instruktora zawierają więcej szczegółów na temat ćwiczeń i
źródeł nauczania.
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Stosowanie pakietu
Każdy dokument zawiera tabelę, która wskazuje użytkownikowi, w którym rozdziale pakietu
znajduje się w danej chwili.

Wprowadzenie
Bloki curriculum – przegląd
Bloki curriculum – karty dla uczestników kursów
Bloki curriculum – uwagi dla instruktorów
Uwagi metodyczne
Słownik i bibliografia

Poniżej znajduje się informacja, dotycząca celów rozdziału i docelowego odbiorcy.

Ogólne informacje
Cel:
Dla kogo:

Bloki curriculum – karty dla uczestników kursów zawierają bardziej szczegółowe informacje
dotyczące trudności (poziomu), początkowych wymogów (kryteriów wyjściowych), metod
nauczania i ewaluacji.

Blok:
Sub-bloki:

Poziom nauczania
Kryteria wyjściowe:
Metody nauczania:
Ewaluacja:
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Ewaluacja
Wersje elektroniczne arkuszy uczestnika kursu powinny być udostępnione na urządzeniach
treningowych (komputerach, laptopach, tabletach, smartfonach itp.), jak również w formie
papierowej.
Pozwoli to uczestnikom na swobodny dostęp do wymienionych stron internetowych, umożliwi
tworzenie własnych notatek i rejestracji ich procesu uczenia się.
Ocena jest zawsze ukierunkowana na uczestnika kursu. Celem jest dokonanie oceny, czy
uczestnik osiągnął to, co miał wykonać, czy wyniki są pozytywne, czy potrzebne są dalsze
ćwiczenia, a jeśli tak, to jakiego rodzaju wsparcia wymaga uczestnik.
Udana oceny wymaga udziału zarówno ze strony uczniów, jak i instruktorów, aby określić i
uzgodnić dalsze strategie uczenia się. Ocena nie polega na przyznaniu określonej ilości
punktów uczestnikowi kursu przez instruktora lub vice versa. Jej zadaniem jest dostarczenie
informacji czy zastosowana metoda nauczania była skuteczna i ewentualnie jakie dalsze kroki
należałoby podjąć w celu poprawienia wyników końcowych.
Mini quiz online
Oprócz samooceny na początku każdego bloku od uczestników oczekuje się wypełnienie mini
quizu online. Ten anonimowy quiz zawiera pytania dotyczące przydatności sesji oraz aplikacji,
które uczestnicy kursu mają zamiar stosować w codziennym życiu. Quiz może być użyty na
końcu sesji, ponieważ służy nie tylko jako mini sonda, ale także jako metoda badawcza
nabytych umiejętności.
Quiz jest dostępny na stronie: quiz.digital-literacy2020.eu
Dziennik refleksji jako metoda samooceny dla instruktorów (do wykorzystania
w opcji)
W celu wspomożenia instruktorów w samoocenie własnych umiejętności pedagogicznych i
doświadczeń stworzono formularz online w formie dziennika refleksji. Znajduje się on na stronie
projektu DLit2.0 (każdy, kto uczestniczył w sesji szkoleniowej dla instruktorów powinien
otrzymać logowania za pośrednictwem poczty e-mail):
reflective-diary.digital-literacy2020.eu
Poniżej znajduje się kilka wskazówek, dotyczących wypełnienia dziennika refleksji
Dlaczego należy prowadzić dziennik refleksji?
Celem prowadzenia dziennika refleksji jest śledzenie przebiegu nauczania, które pozwala na:
• wyciągnięcie wniosków z doświadczeń,
• zastanowienie się nad własnymi zdobyczami wiedzy,
• powiązanie nowo nabytej wiedzy z dotychczasową w celu zrozumienia szerszej teorii
pedagogicznej,
• zastanowienie się, jak nabyta wiedza może być wykorzystana w praktyce i w jaki sposób może
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przyczynić się do dalszego profesjonalnego (i osobistego) rozwoju,
• prześledzenie zmian, zachodzących we własnych umiejętnościach praktycznych i ich pozytywnego
wpływu na ucznia,
• stworzenie mapy postępu w nauce
• przeanalizowanie mniej formalnych metod edukacyjnych, na przykład rozmowy z innymi
instruktorami, przeczytania artykułu w profesjonalnym czasopiśmie, udziału w konferencji lub
warsztatach.
Istotne jest, aby zapisane refleksje łączyły ze sobą elementy pedagogiki, osobistych
doświadczeń i praktyki. Dziennik powinien zawierać informacje dotyczące całego procesu
uczenia się zilustrowane przykładami. Aby pomóc w gromadzeniu refleksji autorzy curriculum
opracowali szablon, według którego łatwiej jest uporządkować myśli.
Przy pisaniu dziennika można również korzystać z diagramu Cykl uczenia Kolba (1984).

.

Concrete experience – utrwalone doświadczenie
Reflective observation – refleksyjna obserwacja
Abstract conceptualisation – abstrakcyjne myślenie
Active experimentation – aktywne eksperymentowanie
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Co należy uwzględnić w dzienniku refleksji?
Celem projektu DLit2.0 jest umożliwienie instruktorom wiedzy na temat technologii cyfrowych
oraz wsparcie dorosłych uczestników kursu w procesie "korzystania z sieci 2,0 w sposób
samodzielny, pewny siebie i krytyczny". Autorzy proszą o rozważenie możliwości wdrożenia tej
metody wśród uczestników kursów.
Odnośnie dziennika – nie ma określonej ilości słów – można pisać mniej lub więcej wedłe
uznania.

Zatem, w jaki sposób opisywać refleksje?
Wielu naukowców uważa, że praktyka jest metodą nauczania. W zależności od poziomu
formalnego wykształcenia każdy z nas uświadamia sobie posiadaną wiedzę bardziej lub mniej.
Wiadomo, że "teoria w praktyce" jest ważna dla rozwoju zawodowego każdego uczącego się.
Bardzo ważne jest zatem, żeby nasze refleksje odzwierciedlały najlepszą i najbardziej aktualną,
dostępną wiedzę. W ten sposób powstanie zintegrowany zasób „teorii w praktyce”. Proces
gromadzenia refleksji wymaga uzmysłowienia sobie własnych doświadczeń zawodowych i
wykorzystania tej wiedzy w celu ciągłego rozwoju praktyki. Każdy nowy element wiedzy
ostatecznie zwiększa doświadczenie i zakres specjalizacji w danym temacie.
Brzmi to bardziej skomplikowanie w teorii niż jest w rzeczywistości. Wszystkie refleksje
dotyczące każdego nowego doświadczenia zmieniają odpowiednio naszą praktykę. Następnie
w kontekście (np. podczas lekcji) możemy sprawdzić, czy nabyta wiedza jest przydatna, czy
nie. To może być tak proste, jak rozmowy z kolegą lub współuczestnikiem kursu.
Jak rozpocząć:
Wpatrując się w puste kartki dziennika trudno jest zacząć pisać, szczególnie, jeśli wcześniej nie
prowadziło się takiego rodzaju dziennika. Należy sobie wpierw odpowiedzieć na kilka pytań.
Dziennik ma pomóc kształtować własne przemyślenia i wymaga odpowiedzi na stawiane sobie
pytania. Proszę używać dziennika jako przewodnika do wszystkiego, co nas interesuje, ale
również nie powstrzymywać pisania o szczegółach.

Narzędzia bazy ICT:
Oferujemy w naszej bazie danych listę narzędzi ICT z możliwością wykorzystania wyszukiwarki
na stronie www.digital-literacy2020.eu/icttools. Narzędzia te mogą być wykorzystywane do
wspierania instruktora w organizowaniu warsztatów i są przydatne dla różnych grup
docelowych.
Materiały szkoleniowe
Wszystkie materiały szkoleniowe można pobrać na stronie www.digital-literacy2020.eu/training.
Każdy, kto uczestniczył sesji szkoleniowej dla instruktorów powinien otrzymać login za
pośrednictwem poczty e-mail.
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Partnerzy projektu

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie
ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.
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Bloki curriculum alfabetyzacji cyfrowej
Kategorie:
• Kategoria 1: E-Społeczeństwo
• Kategoria 2: Współpraca
• Kategoria 3: Portale społecznościowe
• Kategoria 4: Komunikacja
• Kategoria 5: Podstawowe umiejętności
Dla kogo: instruktorzy I uczestnicy kursów

1
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Bloki curriculum
To nie jest standaryzowane lub chronologicznie ułożony materiał nauczania. Składa się
on z poszczególnych bloków (kategorii), które mogą być wykorzystane w dowolnej
kolejności do tworzenia indywidualnych programów edukacyjnych dla indywidualnych
uczących się lub poszczególnych grup.
Każdy blok (kategoria) mogą być uznane za Lego © blok, umożliwiający dostosowanie
programu nauczania do potrzeb konkretnych grup docelowych.
Istnieją cztery główne bloki programowe:
1. E-Społeczeństwo
2. Współpraca;
3. Portale społecznościowe;
4. Komunikacja.
Podstawą każdego bloku jest wykorzystanie narzędzi Web 2.0 do wykonania przez
uczestników kursów konkretnych zadań..
Piąty blok dotyczy podstawowych umiejętności korzystania z Internetu. Instruktorzy lub
uczestnicy kursów powinni konieczne rozwijać umiejętności korzystania z narzędzi Web
2.0. Zostały one wymienione w dowolnej kolejności i mogą być włączane do programu w
dowolnej chwili. Na przykład, tematyka bezpieczeństwa Internetu może być zawarta w
sesji dotyczącej forum, podczas wyszukiwania danych lub w sesji dotyczącej
oszczędności.
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Kategoria 1: E-Społeczeństwo
1a) E-Demokracja*
Aplikacja

Cel

Uczestnictwo w
społeczeństwie

Udział w forum społecznościowym

Komentarze

Przesyłanie elektronicznie komentarzy lub skarg

1b) E-Handel*
Aplikacja

Cel

Zakupy online

Bezpieczne zakupy, rezerwacje, zamówienia

Bankowość
domowa

Zarządzanie kontem bankowym online.

Komercyjne
oszustwa

Zakupy online – ryzyko I bezpieczeństwo

Zarządzenie
pieniędzmi

Zarządzanie własnymi pieniędzmi za pomocą Internetu

1c) E-Urząd*
Aplikacja

Cel

Płacenie
podatków

Płacenie podatków przez Internet, składanie wniosków,
wypełnienie formularzy

Cyfrowe usługi
urzędu

Korzystanie z usług cyfrowych urzędów lokalnych i narodowych

Komunikowanie
się z dostawcami
usług

Dostęp do usług energii i wody online.

* Usługi różnią się w różnych krajach. Ważne jest powiązanie informacji z tej strony z
informacjami w innych rozdziałach.
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Kategoria 2: Współpraca
2a) Współpraca w pisaniu
Aplikacja

Cel

Tworzenie
wspólnych
dokumentów

Tworzenie, przechowywanie, dzielenie się, wspólne czytanie lub
pisanie dokumentów.

2b) Dzielenie się
Aplikacja

Cel

Rozmawiaj i pisz

Wymiana i dyskusja nad dokumentami z inna osobą.

Dzielenie sie
plikami

Zachowywanie plików we wspólnych folderach. Udostępnianie
kolegom I innym uczestnikom kursu.

Kategoria 3: Portale społecznościowe
3a) Zatrudnienie
Aplikacja
Zwiększenie
możliwości
zatrudnienia

Cel
Stworzenie profilu dotyczącego zatrudnienia i komunikacja

3b) Komunikacja z innymi
Aplikacja

Cel

Komunikacja z
przyjaciółmi I
innymi członkami
społeczności

Tworzenie pamiętników i sieci. Dostęp do informacji od innych I
przekazywanie wiadomości.

Tożsamość
cyfrowa

Zabezpieczenie własnej tożsamości cyfrowej

Ankiety online

Tworzenie I wypełnianie ankiet online

Recenzje online

Czytanie, tworzenie własnych recenzji online
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Kategoria 4: Komunikowanie się
Aplikacja

Cel

Rozmowy z
przyjaciółmi z
całego świata

Rozmowy z przyjaciółmi z całego świata przez internet (komputer,
tablet, komórkę z Wi-Fi)

Podcasting

Tworzenie cyfrowych dyskusji, ściąganie muzyki

Publikowanie
własnych tekstów

Publikowanie własnych książek lub artykułów online

Publikowanie
filmów wideo

Publikowanie własnych filmów wideo online

Kategoria 5: Podstawowe umiejętności
5a) Sprzęt komputerowy I programy
Umiejętność

Cel

Posługiwanie się
myszką

Sprawne posługiwanie się myszką lub panelem dotykowym

Posługiwanie sie
klawiaturą

Sprawne posługiwanie się klawiaturą

Posługiwanie się
tabletem/
smartfonem

Używanie tabletu lub smartfona

Zapisywanie i
odnajdywanie
dokumentów

Sprawne zapisywanie i odnajdywanie dokumentów

Zmiana ustawień w
komputerze dla
własnych potrzeb

Dopasowanie jasności obrazu, dźwięku, dostrojenie wideo, itp.
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5b) Umiejętności internetowe
Umiejętność

Cel

Logowanie

Tworzenie nazwy użytkownika i hasła – zasady i wskazówki

Rejestrowanie

Wypełnianie rejestracji online - niezbędne przy tworzeniu poczty
mailowej

Wyszukiwanie
informacji

Zasady, wskazówki dla łatwiejszego wyszukiwania

Poczta mailowa

Tworzenie konta poczty mailowej

Bezpieczeństwo

Jak reagować na informacje, jak pozbywać sie intruzów

Ochrona
antywirusowa

Jak instalować i używać narzędzi antywirusowych

Kradzież
prywatności i
tożsamości

Ryzyko dzielenia się osobistymi informacjami i zasady
zabezpieczania
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Partnerzy projektu:

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub
publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi
odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.
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Blok: E – Społeczeństwo
Sub-bloki:
1a) E-Demokracja
•

Udział w społeczności lokalnej

•

Reportaże

1b) E-Handel
•

Zakupy online

•

Bankowość domowa

•

Komercyjne oszustwa

•

Zarządzanie pieniędzmi

1c) E-Urząd
•

Płacenie podatków

•

Cyfrowe usługi urzędu

•

Komunikowanie się z dostawcami usług

Uwaga: Przy wykorzystywaniu sprzętu prywatnego, należy
upewnić sie, że jest zagwarantowane połączenie wi-fi .
Użytkownicy PC w domu będą potrzebowali łącza internetowego
(stałego lub mobilnego)

1
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Poziom nauczania – średni
Kryteria początkowe:
Umiejętność posługiwania się myszką i klawiaturą, posiadanie osobistego konta
e-mailowego.
Metody nauczania:
Samoszkolenie, samoszkolenie wspomagane, szkolenie grupowe w parach.
Ocena:
Prosimy wypełnić w kolumnie ankiety ewaluacyjnej przerobionego tematu:
(1) wykonane; (2) wykonane ale wymaga przedyskutowania; (3) wymaga więcej
ćwiczeń; (4) nie wiem, jak to zrobić.

Prosimy sprawdzić, czego się Państwo nauczyliście!
Proszę wejść na stronę quiz.digital-literacy2020.eu i wziąć udział w mini quizie online.
Jeśli potrzebna jest pomoc, prosimy zrobić to z instruktorem.
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1a) E-Demokracja: Udział w społeczności lokalnej
Uwaga: Do wykonania większości ćwiczeń potrzebne będzie prywatne konto e-mailowe.
Czego się
nauczymy?
Jak wziąć udzial w
dyskusji online i/lub
wpisać swoją opinię

Jak utworzyć temat
postu na forum
online i zachęcić
innych do udziału w
dyskusji

Jakie
będzie
zadanie?

Dotyczy:
Udział w forum
online

Komunikacja

Czego będzie
potrzebne?

Udział w
debacie /
czacie
online

Konto e-mailowe

Stworzenie
nowego
tematu
postu i
poproszeni
e innych o
komentarze

Konto e-mailowe

Ocena

(w opcji)
Dostęp do internetu

(w opcji)
Dostęp do internetu
czat.wp.pl/POD,5,po
moc.html

1a) E-demokracja: reportaże
Uwaga: przy większości ćwiczeń będzie niezbędne konto e-mailowe i hasło do
wymienionych stron internetowych
Czego się
nauczymy?
Jak znaleźć kontakt
online do dostawcy
usługi i nawiązać z
nim łączność

Dotyczy:
Kontakt

Jakie będzie
zadanie?

Czego będzie
potrzebne?

Komunikacja
przez strone
internetową

Konto e-mailowe

Ocena

(w opcji)
Dostęp do internetu
www.konsument.go
v.pl/index.php?page
=handelelektroniczny

Jak wysłać
zażalenie lub skargę
do dostawcy usługi i
wydrukować kopię
e-maila

Wysłanie
zażalenia
lub skargi

Wysłanie
zażalenia lub
skargi I
uzyskanie
potwierdzenia

Konto e-mailowe
(w opcji)
Dostęp do internetu
www.konsument.go
v.pl/index.php?page
=handelelektroniczny
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1b) E-Handel: zakupy online
Uwaga: przy większości ćwiczeń będzie niezbędne konto e-mailowe i karta kredytowa

Czego się
nauczymy?

Dotyczy:

Jakie będzie
zadanie?

Czego będzie
potrzebne?
sklep.moodo.pl/

Jak odnaleźć
product online

Przeszukiw
anie stron
internetowy
ch

Wyszukiwanie
produktu, jaki
chcemy kupić

Jak zarejestrować
się na stronie sklepu

Bezpieczna
rejestracja
na stronie
sklepu

Zarejestrowanie się Sub-blok rejestracja
na stronie sklepu

Jak logować się na
stronie

Login

Logowanie się na
stronie z użyciem
własnych danych
osobowych

Sub-blok login

Jak bezpiecznie
płacić online

mbnet

Kupowanie
produktu z użyciem
mbnet

Konto mbnet

Ocena

i inne strony
internetowe sklepów

e-mail mbnet
https://poczta.mbnet.
pl/

Jak bezpiecznie
płacić online

Pay Pal

Rezerwacja
podróży przez
paypal

Konto Paypal
E-mail
forum.dobreprogramy
.pl

Jak bezpiecznie
płacić online

Kupowanie
z kartą
kredytową

Płacenie kartą
kredytową

Dostępna karta
kredytowa
Konto mailowe

Jak korzystac z
koszyka online

Koszyk
zakupów
online

Logowanie sie na
stronie sklepu.
Dodawanie
produktów do
koszyka i usuwanie
produktów z
koszyka.

Strony internetowe
sklepów
Konto e-mailowe
forum.dobreprogramy
.pl
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1b) E-Handel: Bankowość domowa
Uwaga: do ćwiczeń będzie niezbędne konto e-mailowe
Czego się
nauczymy?

Dotyczy:

Jakie będzie
zadanie?

Czego będzie
potrzebne?

Jak stworzyć login I
hasło w celu
zarządzania
własnym kontem
bankowym online

Bankowość
online

Rejestrowanie do
bankowości online

Sub-blok rejestracja

Jak zarejestrować
się do konta
bankowego online

Login

Bezpieczny dostęp
do konta online

Sub-blok login

Jak zarządzać
strona bankowości
domowej online

Zarządzani
e kontem i
dokonywani
e płatności
przelewem

Zarządzanie
kontem i
dokonywanie
płatności
przelewem

Konto banku
domowego

Jak wypełnić druk
przelewu I dokonać
płatności

Program Pdf
www.mojportalfinans
owy.com

Jak ściągnąć pdf z
informacją o
przelewie
Aktywowanie usługi
karty kredytowej
mbnet.

Ocena

mbnet

Karta kredytowa
mbnet

Konto mbnet
Konto e-mailowe
https://poczta.mbnet.
pl/

Jak korzystać ze
wskazówek przed
dokonaniem
płatności

Płatność

Nauczenie się, jak
obsługiwać
bankowość online

Bankowość
online

Dokonywanie
płatności online

Konto banku
domowego
Menu pomocowe na
koncie banku
domowego

Wykorzystanie
symulatora do
nauczenia się
obsługiwania
bankowości online

Dostęp do internetu

www.mojportalfin
ansowy.com
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1b) E-Handel: Komercyjne oszustwa
Czego się
nauczymy?

Dotyczy:

Jak kupować na
bezpiecznych
stronach

Strony
bezpieczny
ch zakupów

Jakie będzie
zadanie?

Czego będzie
potrzebne?

Wejście na stronę

Dostęp do internetu

Ocena

https://www.payp
al.com/pl/webapp
s/mpp/security/bu
y-index
Przedyskutuj z
instruktorem i
współuczestnikami
kursu

Jak kupować
bezpiecznie online z
kartą kredytową

Bezpieczne
używanie
karty
kredytowej
online

Wejście na stronę

Dostęp do internetu

zrozumfinanse.pl/
poland/portal/wsz
ystko_o/karty_430
.htm
Przedyskutuj z
instruktorem i
współuczestnikami
kursu

Jak zabezpieczyć
się przed
oszustwami kart
kredytowych

Zabezpiecz
enie przed
oszustwami
kart
kredytowyc
h

Wejście na stronę

Dostęp do internetu

office.microsoft.c
om/.../jak-pakietoffice-pomagazabezpieczyc-siePrzedyskutuj z
instruktorem i
współuczestnikami
kursu

Jak być
bezpiecznym online

Wejście na stronę

Dostęp do internetu

www.szkolabezpi
ecznegointernetu.
pl/
Przedyskutuj z
instruktorem i
współuczestnikami
kursu
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1b) E-Handel: Zarządzanie pieniędzmi
Czego się
nauczymy?
Jak przeprowadzić
kontrolę osobistej
kondycji finansowej

Dotyczy:
Finanse
prywatne

Jakie będzie
zadanie?
Strony zarządzania
pieniędzmi

Czego będzie
potrzebne?
Dostęp do internetu

Ocena

www.egospodark
a.pl › Tematy
i kontroli osobistej
kondycji finansowej
Oszczędzanie
pieniędzy:
Wyszukiwanie
produktów tańszych
I z drugiej ręki
Jak porównywać
ceny online

Oszczędza
nie
pieniędzy

Porównywa
nie cen

Wyszukiwanie
produktów
tańszych I z drugiej
ręki
Strony internetowe
do porównywania
cen, np.:

Dostęp do internetu

Dostęp do internetu

www.ceneo.pl/
Zarządzanie długiem

Uzyskiwani
e pomocy i
rady w
przypadku
długu

Zarządzanie
długiem

www.money.pl ›
Forum

www.money.pl ›
Forum
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1c) E- Urząd: płacenie podatków
Uwaga: do większości ćwiczeń będzie niezbędne konto e-mailowe i hasło do serwisu
podatków
Czego się
nauczymy?

Jakie będzie
zadanie?

Czego będzie
potrzebne?

Rejestracja

Rejestracja w
serwisie podatków

Sub-blok rejestrowanie

Jak utworzyć
bezpośrednie łącze
pomiędzy serwisem
a użytkownikiem

Logowanie

Wpisz ID
użytkownika i hasło

Sub-blok logowanie

Jak opłacić opłaty
samochodowe

Opłaty za
samochód

Roczne opłaty za
samochód

Konto centralnego
serwisu podatków

Jak uzyskać
informację z serwisu
podatków.

Dotyczy:

Ocena

Tworzenie
unikalnego ID
użytkownika

Konto e-mailowe

Jak skonsultować
się w ramach usług
informacyjnych
właścicieli
samochodów

Strony usług
publicznych
z informacją
oferta2.youcandrive.p
l

Jak wizualizować i
ściągnąć warunki
płatności
Wydruk
potwierdzenia
Urząd Skarbowy
Jak wypełnić PIT

Urząd
Skarbowy

Wejście na stronę
www.urzadskarbowy.pl

Konto centralnego
serwisu podatków
Konto e-mailowe
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1c) E-Urząd: Usługi cyfrowe urzędu
Uwaga: do większości ćwiczeń będzie niezbędne konto e-mailowe i hasło do serwisu
podatków
Czego się
nauczymy?
Poznanie usług
urzędu online

Dotyczy:
Usługi
urzędu
online

Jakie będzie
zadanie?

Czego będzie
potrzebne?

Wejście na stronę
urzędu

eurzad.um.pl

Ocena

Dostęp do internetu
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1c) E- government: communication with public services
Uwaga: do większości ćwiczeń będzie niezbędne konto e-mailowe, login i hasło
Czego się
nauczymy?

Dotyczy:

Jakie będzie
zadanie?

Czego będzie
potrzebne?

Jak stworzyć
unikalne ID
użytkownika

Rejestracja

Rejestracja w
usługach
publicznych

Sub-blok rejestracja

Jak utworzyć
bezpośrednie
połączenie
pomiędzy usługą a
użytkownikiem

logowanie

Wprowadzenie ID
użytkownika i hasła

Sub-blok logowanie

Przeglądanie w celu
wyszukania
odpowiedniego
formularza do
wypełnienia w celu
zamówienia usługi.

Złożenie
formularza

Znalezienie usługi
online i złożenie
formularza

Sub-blok wyszukiwanie
informacji

Wyszukiwa
nie

Wyszukanie
dokumentu na
stronie i
ściągnięcie go

Dostęp do internetu

Wysyłanie i
otrzymywanie
pytań

Dostęp do internetu

Ocena

Wypełnienie
formularza
zamówienia online
Znalezienie obszaru,
z którego można
ściągnąć dokument
Jak korzystać z
podpowiedzi i
komentarzy na
stronie lub złożyć
zapytanie;

Komunikat

Konto e-mailowe
(w opcji)

Konto e-mailowe
(w opcji)

Jak wykorzystać email do przesłania
odpowiedzi na
zapytania o
dodatkową
informację
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Który punkt pakietu jest omawiany?

Wprowadzenie
Bloki curriculum – przegląd
Bloki curriculum – karty dla uczestników kursów
Bloki curriculum – uwagi dla instruktorów
Uwagi metodyczne
Słownik i bibliografia

Blok 2: Współpraca

Sub-blok:
2a) Wspólne pisanie
•

Wspólne opracowywanie dokumentów.

2b) Udostępnianie
•

Wspólne pliki

•

Rozmowa i pisanie

Poziom nauczania – średniozaawansowany
Kryteria wstępne: Umiejętność posługiwania się myszką i klawiaturą, dostęp do
osobistego konta e-mailowego. Mogą być jakieś dodatkowe wymogi.
Metody pracy:
Samoszkolenie, samoszkolenie wspierane przez instruktora
Ocena:
Proszę wypełnić w kolumnie oceny przy wykonanych zadaniach:
(1) wykonane; (2) wykonane ale wymaga przedyskutowania; (3) wymaga więcej
ćwiczeń; (4) nie wiem, jak to zrobić
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Prosimy sprawdzić, czego się Państwo nauczyliście!
Proszę wejść na stronę quiz.digital-literacy2020.eu i wziąć udział w mini quizie online.
Jeśli potrzebna jest pomoc, prosimy zrobić to z instruktorem.
2a) Wspólne pisanie: dokumenty w Google
Uwaga:
Czego się
nauczymy?

będzie niezbędne konto e-mailowe Gmail
Dotyczy:

Jakie będzie
zadanie?

Czego będzie
potrzebne?

Jak wejść do
przewodnika google
i stworzyć dokument
w wordzie lub w
excelu

Tworzenie
dokumentów
w Google

Tworzenie
dokumentu online

Konto Gmail

Ściągnięcie
dokumentu i
udostępnienie go
innym

Sharing a
document in
Google
Docs

Ściągnięcie
dokumentu i
udostępnienie go
innym

Konto Gmail

Kierowanie
uczestnikami kursu
jako współtwórcami
dokumentów lub ich
użytkownikami

Dzielenie
się
informacją

Udostepnianie
dokumentów
Google innym
użytkownikom

Konto Gmail

Ocena

Dostęp do internetu
www.google.com/goo
gle-ds/intl/pl/tour1.html
Dostęp do internetu
support.google.com/a
ccounts/bin/answer

Dostęp do internetu
Inni użytkownicy muszą
posiadać konta Gmail
support.google.com/a
ccounts/bin/answer

Jak skasować
document online

Wykasowan
ie
dokumentu
online

Usunięcie
dokumentu Google

Konto Gmail
Dostęp do internetu
Dokument Google do
wykasowania
support.google.com/a
ccounts/bin/answer
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2b) Udostępnianie: Udostępnianie plików poprzez Dropbox
Uwaga:
Czego się
nauczymy?
Jak zarejestrować
się w Dropboxie

Będzie niezbędne konto e-mailowe
Dotyczy:
Nauczenie
obsługi
Dropboxu

Jakie będzie
zadanie?

Co będzie potrzebne?

Rejestracja

Sub-blok rejestracja

Ocena

https://www.dropbox.
com/

Jak wejść na konto
w Dropboxie

Logowanie

Sub-blok logowanie

Jak dostać się do
folderu w DropBoxie

Dostęp

Konto Gmail
Dostęp do internetu
https://www.dropbox.
com/help

Dodawanie lub
usuwanie plików w
folderze Dropboxu

Nauka
obsługi
plików w
Dropboxie

Dodawanie lub
usuwanie

Konto Gmail
Dostęp do internetu
Plik do wprowadzenia
https://www.dropbox.
com/help

Jak dostać się do
plików w Dropboxie

Nauka
obsługi
plików w
Dropboxie

Dostęp online

Konto Dropbox
Dostęp do internetu
https://www.dropbox.
com/help
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2b) Dzielenie się informacją: Używanie Mów i Pisz
Uwaga:

do większości ćwiczeń będzie niezbędne konto e-mailowe.

.

W celu korzystania z program Mów i Pisz To niezbędne będzie również konto na
Skype

Czego się
nauczymy?
Jak korzystać z
tablicy

Dotyczy:

Jakie będzie
zadanie?

Co będzie potrzebne?

Korzystanie
z tablicy i
czatowanie
za pomocą
Skype

Rozmowa z innymi
za pomocą Skype

Tworzenie nazwy
użytkownika i hasła

Rejestracja
w Mów i
Pisz

Rejestracja na
stronie i tworzenie
aktywacji online

Tworzenie
połączenia w
obszarze prywatnym

Logowanie
do konta
Mów i Pisz

Dostęp do konta na Sub-blok logowanie
stronie

Tworzenie
dokumentu online i
udostępnianie w
celu nawiązania
współpracy.
Wprowadzanie
zmian do dokumentu

Tworzenie
tablicy
online

Tworzenie
dokumentu i
współpracy online

Używanie Mów i
Pisz z tablicą
online

Ocena

Skype
Mów i Pisz
http://www.talkandwri
te.com/en/products/ta
wforskype/
Sub-blok rejestracja

Konto Mów i Pisz
Konta innych
użytkowników
Dostęp do internetu
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Który punkt pakietu jest omawiany?

Wprowadzenie
Bloki curriculum – przegląd
Bloki curriculum – karty dla uczestników kursów
Bloki curriculum – uwagi dla instruktorów
Uwagi metodyczne
Słownik i bibliografia

Blok: 3. Portale społecznościowe
Sub-bloki:
3a) Zatrudnienie
Zwiększanie możliwości zatrudnienia

•

3b) Łączenie się z innymi
•
•
•
•
•

Łączenie się z przyjaciółmi i przedstawicielami szerszej społeczności
Tożsamość cyfrowa
Społeczności online
Polls online
Przeglądy online

Uwaga: Wszyscy uczestnicy kursu muszą mieć dostęp do internetu

Poziom nauczania – średniozaawansowany
Kryteria wstępne: Umiejętność posługiwania się myszką i klawiaturą, dostęp do
internetu.
Metody pracy:
Samoszkolenie, samoszkolenie wspierane przez instruktora, szkolenie grupowe
Ocena:
Proszę wypełnić w kolumnie oceny przy wykonanych zadaniach:
(2) wykonane; (2) wykonane ale wymaga przedyskutowania; (3) wymaga więcej
ćwiczeń; (4) nie wiem, jak to zrobić
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Prosimy sprawdzić, czego się Państwo nauczyliście!
Proszę wejść na stronę quiz.digital-literacy2020.eu i wziąć udział w mini quizie online.
Jeśli potrzebna jest pomoc, prosimy zrobić to z instruktorem.
3a) Zatrudnienie: LinkedIn
Czego się
nauczymy?
Jak zarejestrować
się do LinkedIn

Dotyczy:
Tworzenie
konta Linkedln

Jakie będzie
zadanie?

Co będzie
potrzebne?

Idź do strony
www.linkedin.c
om/polski

Dostęp do
internetu

Ocena

Zarejestruj się
do darmowego
konta
Jak tworzyć profil
zatrudnienia online

Zastosowanie
LinkedIn w celu
stworzenia
własnego profilu

Dostęp do
internetu

Jak stworzyć
profesjonalną sieć
online w celu
zwiększenia dostępu
do możliwości
zatrudnienia

Zaproszenie
innych do
łączenia się za
pomocą
LinkedIn

Dostęp do
internetu

Jak napisać CV
online

Użycie kreatora
CV

Dostęp do
internetu

Zwiększenie
własnych
możliwości
zatrudnienia

www.poradyko
mputerowe.pl ›
Porady › Excel i
aplikacje
biurowe
w celu napisania
własnego CV
online
Zapisanie własnego
CV na stronach
pośredników pracy

Stworzenie
elektronicznego
CV i zapisanie
na stronie ofert
pracy, np.
www.poradyko
mputerowe.pl ›
Porady › Excel i
aplikacje
biurowe

Dostęp do
internetu
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3b) Komunikacja z innymi: Facebook https://www.facebook.com/
Uwaga: Niezbędne będzie własne konto e-mailowe.
Czego się
nauczymy?

Dotyczy:

Jakie będzie
zadanie?

Co to są portale
społecznościowe i
ich rodzaje?

Portal
społecznoś
ciowy

Wprowadzenie do
Dostep do internetu
portal
społecznościowego

Tworzenie
podstawowego
profilu na facebooku

Rejestracja

Tworzenie profile z
podstawowymi
danymi

Sub-blok rejestracja

Dostęp do
prywatnego obszaru,
określanie
prywatności i
zarządzanie kontem

Logowanie

Dostep do strony i
zarządzanie
profilem

Sub-blok logowanie

Odnajdywanie
przyjaciół lub grup

Istota
facebooka

Tworzenie
własnego konta na
facebooku

Sub-blok “rejestracja”,
sub-blok “logowanie”

Tworzenie grup

Co będzie potrzebne?

Ocena

Spróbuj „Przewodnika
po Facebooku” w
przeglądarce
internetowej w celu
nauczenia się
https://www.facebook.
com/

Dodawanie zdjęć na
facebooku

Współdziałanie ze
światem poprzez
Facebook

Aktualizacja
informacji I dzielenie
się nią

Konto na Facebooku
Dostep do internetu
https://www.facebook.
com/

Tworzenie stron
Ustawienie
zabezpieczeń
Blokowanie profilów

Bezpieczeń
stwo
Facebooka

Publiczne
współdziałanie i
rozpoznawanie
zagrożeń

Sub-blok
bezpieczeństwo
Konto na Facebooku
Dostęp do internetu
https://www.facebook.
com/
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3b): Komunikacja z innymi: Ning www.ning.com
Uwaga: niezbędne jest konto e-mailowe.
Czego się
nauczymy?

Dotyczy:

Jakie będzie
zadanie?

Jak zarejestrować
się i stworzyć portal
społecznościowy na
Ning

Rejestrowa
nie

Tworzenie ID
użytkownika i hasła

Sub-blok rejestrowanie

Jak uzyskać dostęp
do obszaru
prywatności i
obszaru
bezpieczeństwa w
Ning

Logowanie

Dostęp do
administrowania
portalem

Sub-blok logowanie

Jak zarządzać
użytkownikami,
informacjami i
zdjęciami na portalu

Zarządzani
e

Dodawanie
użytkowników,
zdjęć, linków i
zarządzanie
portalem

Konto Ning

Co będzie potrzebne?

Ocena

Dostęp do internetu

www.ning.com

3b) Komunikacja z innymi: Orkut www.orkut.com
Uwaga:

Niezbędne będzie konto e-mailowe
Jakie będzie
zadanie?

Czego się uczymy?

Dotyczy:

Co będzie potrzebne?

Jak stworzyć profil
podstawowy i
rozpocząć
komunikowanie się
w Orkut

Rejestrowa
nie

Tworzenie profile z
podstawowymi
danymi

Sub-blok rejestrowanie

Jak uzyskać dostęp
do obszaru
prywatności i
ustawień konta

Logowanie

Dostęp do strony i
zarządzanie
profilem

Sub-blok logowanie

Jak zarządzać
profilem, tworzyć
informacje,
znajdywać przyjaciół
i udostępniać zdjęcia

Zarządzani
e

Dodawanie
przyjaciół, zdjęć i
zarządzanie
profilem

Konto Orkut

Ocena

Dostęp do internetu

www.orkut.com
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3b) Łączenie się z innymi: MySpace pl.myspace.com/
Uwaga: niezbędne jest konto e-milowe
Jakie będzie
zadanie?

Czego się uczymy?

Dotyczy:

Co będzie potrzebne?

Jak stworzyć
podstawowy profil i
rozpocząć
komunikowanie się

Rejestrowa
nie

Tworzenie profile z
podstawowymi
danymi

Sub-blok rejestracja

Jak uzyskać dostęp
do prywatnego
obszaru w celu
założenia konta

logowanie

Dostęp do strony i
zarządzanie
profilem

Sub-blok logowanie

Jak zarządzać
profilem, tworzyć
informacje,
odnajdywać
przyjaciół i dzielić się
zdjęciami

Zarządzani
e

Dodawanie
przyjaciół, zdjęć i
zarządzanie
profilem.

Konto Myspace

Ocena

Dostęp do internetu
pl.myspace.com/

Tworzenie kanału.

3b) Łączenie się z innymi: Twitter https://twitter.com/twitter_pl
Uwaga: niezbędne jest konto e-mailowe
Jakie będzie
zadanie?

Co będzie
potrzebne?

Register

Create a hashtag
(#)

Sub-block register

Jak uzyskać dostęp
do swojego konta i
zarządzać swoimi
rozmowami

logowanie

Dostęp do Twittera

Sub-blok logowanie

Jak zacząć rozmowę
i komunikować się

Post

Post a tweet and
retweet

Konto Twitter

Czego się uczymy?

Dotyczy:

Jak stworzyć profil i
odpowiednią
etykietkę w Twitterze

Ocena

Twitter followers
Dostęp do internetu

https://twitter.co
m/twitter_pl
Znajdowanie
ciekawych tweets od
innych
użytkowników

Follow

Subscribe for other
tweet-accounts

Konto Twitter
Twitter followers
Dostęp do internetu

https://twitter.co
m/twitter_pl
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3b) Komunikowanie się z innymi: Badoo: badoo.com/pl/
Uwaga: niezbędne jest konto e-mailowe
Jakie będzie
zadanie?

Czego się uczymy?

Dotyczy:

Co będzie potrzebne?

Jak stworzyć
podstawowy profil
dla Badoo i
rozpocząć
komunikowanie się

Rejestrowa
nie

Tworzenie profile z
podstawowymi
danymi

Sub-blok rejestrowanie

Jak uzyskać dostęp
do konta Badoo

logowanie

Dostep do strony i
zarządzanie
profilem

Sub-blok logowanie

Jak zarządzać
profilem Badoo,
tworzyć informacje,
znajdywać przyjaciół
i udostępniać zdjęcia

Zarządzani
e

Dodawanie
przyjaciół, zdjęć i
zarządzanie
profilem

Konto Badoo

Ocena

Dostęp do internetu
badoo.com/pl/

Tworzenie kanału

3b) Komunikowanie się z innymi: FlickR

www.flickr.com/

Uwaga: niezbędne jest konto e-mailowe
Jakie będzie
zadanie?

Czego się uczymy?

Dotyczy:

Co będzie potrzebne?

Jak zarejestrować
się do FlickR i
stworzyć konto

Rejestrowa
nie

Stworzenie profile
z podstawowymi
danymi

Sub-blok rejestrowanie

Jak uzyskać dostęp
do konta FlickR

logowanie

Dostęp do strony
zarządzanie
profilem

Sub-blok logowanie

Jak zarządzać
kontem, dodawać
zdjęcia i udostępniać
album. Rozumienie
prywatności
ustawień.

Zarządzani
e

Dodawanie zdjęć i
albumów

Konto FlickR

Ocena

Zdjęcia do wstawienia
Dostęp do internetu
www.flickr.com/
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3b) Komunikowanie się z innymi: Cyfrowa tożsamość
Jakie będzie
zadanie?

Czego się uczymy?

Dotyczy:

Co będzie potrzebne?

Ryzyko
otrzymywania
informacji cyfrowej

Osobista
informacja

Znalezienie
potrzebnej
informacji

Dostęp do internetu

Jak uzyskać
gwarancję
bezpieczeństwa

Bezpieczeń
stwo

Gwarancja
bezpieczeństwa

Dostęp do internetu

Informacja
online

Kanał przepływu
informacji

Dostęp do internetu

Ocena

www.szkolabezpieczn
egointernetu.pl/

www.szkolabezpieczn
egointernetu.pl/

Tworzenie różnych
poziomów haseł
Jak informacja krąży
po internecie
Rozumienie ryzyka
dzielenia się
informacją

www.szkolabezpieczn
egointernetu.pl/
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3b) Komunikowanie się z innymi: Ankiety online
Czego się uczymy?

Dotyczy:

Jak tworzyć i
wypełniać ankiety
online

Zbieranie
opinii

Jakie będzie
zadanie?
Rejestrowanie do
Survey Monkey

Co będzie
potrzebne?

Ocena

Dostęp do internetu
Konto rejestracji

webhosting.pl/Sur
veyMonkey.test.kr
eatora.
Wstawienie ankiety
online,
zgromadzenie
opinii członków
danej grupy, np,
ulubione jedzenie,
środowisko,
informacje lokalne

Ustalenie daty i
czasu spotkania

Zorganizow
anie
spotkania w
czasie,
odpowiadaj
ącym
wszystkim
członkom
danej grupy

Przejdź do strony
Doodle:

Dostęp do internetu

https://doodle.com
Utworzenie ankiety
w celu ustalenia
najbardziej
odpowiedniego
czasu spotkania /
dyskusji
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3b) Komunikowanie się z innymi: Przeglądanie online
Czego się uczymy?

Dotyczy:

Jak zarejestrować
się na stronie
przeglądania

Przeglądani
e online

Jakie będzie
zadanie?

Co będzie
potrzebne?

Rejestracja na:

Dostęp do
internetu

Doradca
wycieczkowy

Ocena

Konto e-mailowe

www.ideatur.pl
lub
inna strona

Jak odczytywać I
komentować

Jak tworzyć własną
przeglądarkę

Przeglądani
e online

Przeglądani
e online

Przeglądanie na
stronie

Dostęp do
internetu

Tworzenie
komentarzy

Konto e-mailowe

Tworzenie własnej
przeglądarki

Dostęp do
internetu
Konto e-mailowe
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Który punkt pakietu jest omawiany?

Wprowadzenie
Bloki curriculum – przegląd
Bloki curriculum – karty dla uczestników kursów
Bloki curriculum – uwagi dla instruktorów
Uwagi metodyczne
Słownik i bibliografia

Blok 4: Komunikowanie się
Sub-bloki:
•

Rozmowa z przyjaciółmi I rodziną przez Skype’a

•

Podcasting: Zuchwałość

•

Publikowanie własnych tekstów: Wiki; Blog; Scribd

•

Publikowanie filmów video: YouTube

Notes: Niektóre ćwiczenia wymagają dłuższego dostępu do internetu. Niektóre z
ćwiczeń łatwiej będzie uczestnikowi kursu wykonać, jeśli będzie posiadał własny
sprzęt, np. kamerę video.

Poziom nauczania – średniozaawansowany
Kryteria wstępne: Umiejętność posługiwania się myszką i klawiaturą, dostęp do
internetu.
Metody pracy:
Samoszkolenie, samoszkolenie wspierane przez instruktora, szkolenie grupowe
Ocena:
Proszę wypełnić w kolumnie oceny przy wykonanych zadaniach:
(3) wykonane; (2) wykonane ale wymaga przedyskutowania; (3) wymaga więcej
ćwiczeń; (4) nie wiem, jak to zrobić
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Prosimy sprawdzić, czego się Państwo nauczyliście!
Proszę wejść na stronę quiz.digital-literacy2020.eu i wziąć udział w mini quizie online.
Jeśli potrzebna jest pomoc, prosimy zrobić to z instruktorem

4. Rozmowa z przyjaciółmi lub członkami rodziny przez Skype’a
Uwaga: niezbędne jest konto e-mailowe

Czego się uczymy?

Dotyczy:

Przygotowanie
Skype’a do użytku

Skonfiguro
wanie

Jakie będzie
zadanie?

Co będzie potrzebne?

Zainstaluj Skype’a

Program Skype

Ocena

www.skype.com/pl/

Skype’a

Spersonalizowanie
profile Skype’a

Profilowanie

Konto Skype
Dostęp do internetu
www.skype.com/pl/

Wyszukiwanie
kontaktów
Dostosowanie
ustawień ekranu
podczas rozmowy

Dzwonienie
przez
Skype’a

Ustawienia
i końcowe
dzwonienie

Inne konta Skype’a
Dostęp do internetu
www.skype.com/pl/

Jak zorganizować
konferencję grupową
(windows i linux)

Ustawienie rozmów Konto Skype
konferencyjnych
Inne konta Skype’a
Dostęp do internetu
www.skype.com/pl/

Jak poprzez usługi
płatności zapewnić
kredyt na koncie
Skype’a

Dzwonienie
przez
Skype’a na
telefon

Doładowanie konta
Skype’a

Konto płatności

Dostęp do internetu
Wprowadzenie
www.skype.com/pl/
numerów telefonów
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4. Podcasting
Uwaga: niezbędne będzie konto e-mailowe
Czego się uczymy?

Dotyczy:

Co to jest
podcasting?

Tworzenie
własnych
programów
i podcastów

Historia podcastingu

Jakie będzie
zadanie?
Dowiedzenie sie o
podcastingu

Co będzie potrzebne?

Ocena

Dostęp do internetu
polskipodcasting.com
/

Kanały podcastu
Strony podcastu
Podcasting - Blog
Jak można używać
podcast?

Jak używać
podcast
Jak tworzyć
podcasty

Dostęp do internetu
Mikrofon
polskipodcasting.com
/

Jak podłączać
podcasty
Jak wyświetlać
podcasty
Jakie
oprogramowanie
można zastosować

Zrozumienie
oprogramowania
podcastingu

Dostęp do internetu
polskipodcasting.com
/
Mikrofon

Więcej technicznych
informacji o
podcastingu

Podcast Validators
Grafika podcastu
Podcasting - Wikis

Dostęp do internetu

polskipodcasting.co
m/

Podcasting
Directories
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4. Publikowanie własnych tekstów: Wiki
Uwaga: niezbędne będzie konto e-mailowe
Czego się uczymy?

Dotyczy:

Jakie będzie
zadanie?

Jak wykorzystać wiki
do publikowania
własnych tekstów

Pisanie na
wiki

Stworzenie konta
na wiki

Jak utworzyć konto
wiki

Rejestrowa
nie

Stworzenie nazwy
użytkownika i hasła

Sub-blok rejestrowanie

Jak dostać się do
własnego konta wiki

Logowanie

Dostęp do strony
i do tematu

Sub-blok logowanie

Jak dodawać
informację na wiki i
jak dodawać nową
stronę

Dodawanie

Tworzenie strony
i dodawanie
informacji

Konto Wiki

Co będzie potrzebne?

Ocena

Zarejestrowanie konta

pl.wikipedia.org/w
iki/Konto_Google

Dostęp do internetu
pl.wikipedia.org/wiki/K
onto_Google
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4. Publikowanie własnych tekstów: Blog
Uwaga: niezbędne będzie konto e-mailowe
Czego się uczymy?

Dotyczy:

Jak wybrać usługę
blogu, która spełni
własne potrzeby
(warunki, przestrzeń,
potrzebne linki)

Usługa
blogu

Jakie będzie
zadanie?

Co będzie potrzebne?

Wybierz
odpowiednią
usługę blogu

Sub-blok
“Wyszukiwanie
informacji”

Wizyta

www.blog.pl/

Ocena

www.blog.pl/
Zakładanie konta na
blogu

Istota blogu

Rozpoczęcie blogu

Pierwszy post
Ustalanie profilu

Używanie tablicy
rozdzielczej

Dodawanie nowego
postu

Sub-blok
“rejestrowanie” i subblok “logowanie”
Dostęp do internetu
Konto na blogu
www.blog.pl/

Dodawanie strony
Usuwanie strony
Jak skonfigurować
strone i dolne
widgety
Jak dzielić się
własnymi
informacjami
i postami

Rozwijanie
blogu

Użycie
zaawansowanej
tablicy rozdzielczej

Dostęp do internetu
Konto na blogu
www.blog.pl/
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4. Publikowanie własnych tekstów: Scribd pl.scribd.com/
Uwaga: niezbędne będzie konto e-mailowe
Jakie będzie
zadanie?

Czego się uczymy?

Dotyczy:

Co będzie potrzebne?

Stworzenie nazwy
użytkownika i hasła

Rejestrowa
nie

Stworzenie nazwy
użytkownika
i hasła

Sub-blok rejestrowanie

Jak uzyskać dostęp
do konta w celu
ładowania

Logowanie

Dostęp do konta I
prywatnego
obszaru

Sub-blok logowanie

Jak załadować lub
ściągnąć ze strony
dokument

Zarządzani
e

Ładowanie lub
ściąganie
dokumentu

Konto scribd

Ocena

Dostęp do internetu
Zasób plików
pl.scribd.com/

4. Publikowanie własnych filmów video: YouTube http://www.youtube.com/
Uwaga: niezbędne będzie konto e-mailowe
Czego się uczymy?

Dotyczy:

Jakie będzie
zadanie?

Stworzenie nazwy
użytkownika i hasła

Rejestrowa
nie

Stworzenie nazwy
użytkownika i hasła

Sub-blok rejestrowanie

Jak uzyskać dostęp
do konta w celu
załadowania pliku i
ochrony filmu video

Logowanie

Dostęp do konta z
nazwą użytkownika
i hasła

Sub-blok logowanie

Jak załadować filmy
video i udostępnić
link

Publikowani
eładowanie

Załadowanie filmu
video i
udostępnienie linku

Co będzie potrzebne?

Ocena

www.youtube.com

www.youtube.com/my
_videos?hl=pl&gl=PL
Konto Youtube
Dostęp do internetu
Video w celu
opublikowania
www.youtube.com/my
_videos?hl=pl&gl=PL
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Który punkt pakietu jest omawiany?

Wprowadzenie
Bloki curriculum – przegląd
Bloki curriculum – karty dla uczestników kursów
Bloki curriculum – uwagi dla instruktorów
Uwagi metodyczne
Słownik i bibliografia

Blok 5: Podstawowe umiejętności

Sub-bloki:
5a) Sprzęt komputerowy i oprogramowanie
•

Myszka/ Panel dotykowy

•

Klawiatura

•

Tablet / Smartfon

•

Używanie programów operacyjnych

Uwaga: w miarę możliwości uczestnicy powinni korzystać z własnego sprzętu

Poziom nauczania - początkowy
Kryteria wstępne:

żadne

Metody pracy:
Samoszkolenie, samoszkolenie wspierane przez instruktora, szkolenie grupowe
Ocena:
Proszę wypełnić w kolumnie oceny przy wykonanych zadaniach:
(4) wykonane; (2) wykonane ale wymaga przedyskutowania; (3) wymaga więcej
ćwiczeń; (4) nie wiem, jak to zrobić
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Prosimy sprawdzić, czego się Państwo nauczyliście!
Proszę wejść na stronę quiz.digital-literacy2020.eu i wziąć udział w mini quizie online.
Jeśli potrzebna jest pomoc, prosimy zrobić to z instruktorem

5a) Podstawowe umiejętności: Myszka / panel dotykowy
Jakie będzie
zadanie?

Czego się uczymy?

Dotyczy:

Co będzie potrzebne?

Jak używać myszki
i ustawić rękę.
Wyczucie
przycisków

Myszka

Rodzaje przycisków
I ich funkcje

Rodzaje
przycisków

Użyj przycisku na
myszce i otwórz
folder na ekranie
komputera

Myszka podłączona do
komputera

Jak pracuje panel
dotykowy

Panel
dotykowy

Umieść palec na
panelu dotykowym.
Śledź kursor na
ekranie

Laptop lub notebook

Ocena

Przesuń myszką
Myszka podłączona do
i śledź ruch kursora komputera
windows.microsoft.co
m/pl-pl/windowsvista/using-yourmouse

windows.microsoft.co
m/pl-pl/using-laptop

5a) Podstawowe umiejętności: klawiatura
Czego się uczymy?

Dotyczy:

Jak używać
klawiatury do pisania

Pisanie

Zrozumienie
przycisków: shift,
enter, delete, back
Wstawianie znaków
interpunkcyjnych
Jak używać
specjalnych klawiszy
(shift, F.., alt ctrl)

Specjalne
klawisze

Jakie będzie
zadanie?

Co będzie potrzebne?

Otwórz dokument
i napisz list za
pomocą klawiatury.
Obserwuj na
ekranie
pojawiające się
wyrazy.

Klawiatura podłączona
do komputera

Nauczenie się
funkcjonowania
specjalnych
klawiszy na
klawiaturze

Klawiatura podłączona
do komputera

Ocena

windows.microsoft.co
m/pl-pl/usingkeyboard

windows.microsoft.co
m/pl-pl/usingkeyboard

31

Bloki curriculum – karty dla uczestników kursu

Jak używać klawiszy
przewijania tekstu

Specjalne
funkcje

Poznanie
specjalnych funkcji

Klawiatura podłączona
do komputera
windows.microsoft.co
m/pl-pl/usingkeyboard
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5a) Podstawowe umiejętności: Tablet and Smartphone
Czego się uczymy?

Dotyczy:

Jak używać tablet

Tablety

Dodawanie i
usuwanie aplikacji

Jak używać tablet

Ipad

Dodawanie i
usuwanie aplikacji

Jak kupować

Płatność i
refundacja

Jakie będzie
zadanie?

Co będzie potrzebne?

Poznanie tabletu,
wykorzystywanie
jego funkcji

Tablet lub Smartphone

Zarządzanie
aplikacjami i
wyszukiwanie
nowych w celu
udoskonalenia
użytkowania
urządzenia

Tablet lub Smartphone

Poznanie tabletu,
wykorzystywanie
jego funkcji

Tablet lub Smartphone

Zarządzanie
aplikacjami i
wyszukiwanie
nowych w celu
udoskonalenia
użytkowania
urządzenia

Tablet lub Smartphone
podłączone do
internetu

Ocena

www.benchmark.pl ›
wybieramy tablet start

www.benchmark.pl ›
wybieramy tablet start

Zrozumienie
Tablet lub Smartphone
procedur płatności i
www.benchmark.pl ›
refundacji
wybieramy tablet start
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5a) Podstawowe umiejętności: Stosowanie systemu operacyjnego
Czego się uczymy?

Dotyczy:

Jakie będzie
zadanie?

Uruchomienie
komputera

Uruchamian
ie i
wyłączanie
komputera

Uruchamianie
komputera I
poznawanie
komputera

Wyszukiwanie
programu

Co będzie potrzebne?
Komputer
www.benchmark.pl ›
wybieramy komputer
start

Wyłączanie
komputera i
zamykanie
programów

Wyłączanie
komputera

Zarządzanie
systemem windows

Dostęp do
windows

Jak znaleźć i
otworzyć wybrany
program

Komputer

Zrozumienie jak
zachowywać i
odnajdywać pliki i
foldery

Pliki i
foldery

Zarządzanie
plikami i folderami

Komputer

Zarządzanie
pulpitem i paskiem
zadań.

Pulpit

Zarządzanie
pulpitem i paskiem
zadań

Komputer

Zmiana tapety i
zrozumienie ikonek

Ocena

www.benchmark.pl ›
wybieramy komputer
start

www.benchmark.pl ›
wybieramy komputer
start

www.benchmark.pl ›
wybieramy komputer
start
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Który punkt pakietu jest omawiany?

Wprowadzenie
Bloki curriculum – przegląd
Bloki curriculum – karty dla uczestników kursów
Bloki curriculum – uwagi dla instruktorów
Uwagi metodyczne
Słownik i bibliografia

Blok 5: Podstawowe umiejętności korzystania z internetu
Sub-bloki:
5b) Umiejętności korzystania z internetu
•

Umiejętności korzystania z internetu

•

Logowanie

•

Rejestrowanie

•

Wyszukiwanie informacji

•

Konto e-mailowe

•

Aktywowanie zabezpieczeń

•

Ochrona przeciwwirusowa

•

Ochrona prywatności / kradzież tożsamości

Poziom nauczania – początkowy
Kryteria wstępne:

Podstawowa obsługa sprzętu

Metody pracy:
Samoszkolenie, samoszkolenie wspierane przez instruktora, szkolenie grupowe
Ocena:
Proszę wypełnić w kolumnie oceny przy wykonanych zadaniach:
(5) wykonane; (2) wykonane ale wymaga przedyskutowania; (3) wymaga więcej
ćwiczeń; (4) nie wiem, jak to zrobić
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Prosimy sprawdzić, czego się Państwo nauczyliście!
Proszę wejść na stronę quiz.digital-literacy2020.eu i wziąć udział w mini quizie online.
Jeśli potrzebna jest pomoc, prosimy zrobić to z instruktorem
5b) Umiejętności korzystania z internetu: rejestrowanie na pierwszej stronie
Uwaga: niezbędne konto e-mailowe

Czego się uczymy?

Dotyczy:

Jak zarejestrować
się na pierwszej
stronie

Tworzenie
osobistego
konta na
stronie.

Jak utworzyć nazwę
użytkownika
Jak utworzyć hasło
Jak wejść na adres
e-mailowy
Jak wstawić dalsze
informacje, np:, jeśli
wymagany jest
numer NIP lub
PESEL

Przykładowo:
• Forum
dyskusyjne
• Strony z
wymianą
informacji

Jakie będzie
zadanie?
Wybierz hasło i
sprawdź jego
poprawność
poczta.wp.pl/i
nfo-pomoczakladanie.ht
mlUtwórz
konto z
poprawnym
hasłem

Co będzie potrzebne?

Ocena

Konto e-mailowe
Dostęp do internetu
Informacje personalne,
np: numer NIP lub
PESEL
poczta.wp.pl/infopomoczakladanie.html

• Strony
sklepów
• Strony
urzędów
• Blogi

Jak wypełnić
fomularz online
Jak przesłać
Formularz online

Formularze
online

Praca z
formularzem
online

Konto e-mailowe
Dostęp do internetu

Jak wyslac prośbę
mailem
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5b) Umiejętności korzystania z internetu: rejestrowanie na stronie

Niezbędna przygotowana nazwa użytkownika i hasło
Czego się uczymy?

Dotyczy:

Jak zalogować się
na stronie

Zalogowani
e się na
indywidualn
ym koncie
na stronie

Jakie będzie
zadanie?
Wpisanie swojego
loginu w celu
uzyskania dostępu
do konta

Co będzie potrzebne?

Ocena

Dostęp do internetu
Strona do zalogowania
Konto z nazwą
użytkownika i hasłem
poczta.wp.pl/infopomoczakladanie.html

Jak użyć swojej
nazwy użytkownika i
hasła, narzuconego
przez system
podczas rejestracja
lub wybranego
osobiście

Nazwa
użytkownika i hasło

Prawidłowe
wprowadzanie haseł
w celu zalogowania
do konta

Praca z
narzuconymi lub
wybranymi hasłami

Dostęp do internetu
Strona do zalogowania
Konto z nazwą
użytkownika i hasłem

Dostęp do internetu
Strona do zalogowania
Konto z nazwą
użytkownika i hasłem
poczta.wp.pl/infopomoczakladanie.html
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5b) Umiejętności korzystania z internetu: Wyszukiwanie informacji
Czego się uczymy?

Dotyczy:

Jakie będzie
zadanie?

Jak znaleźć
informację za
pomocą różnych
wyszukiwarek

Rodzaje
wyszukiwar
ek

Wyszukiwanie
informacji w
Google

Co będzie potrzebne?

Ocena

Dostęp do internetu
Wyszukiwanie witryny
(altavista, bing, yahoo)
www.komputerswiat.p
l › Poradniki › Internet
› Google

Wskazówki do
wyszukiwania w
Google

Wykorzystywanie
ulubionych
przeglądarek

Wykorzysta
nie Google
do
wyszukiwan
ia
podstawow
ego i
zaawansow
anego

Wybór elementów
w wyszukiwaniu
podstawowym

Przeglądark
a

Wykorzystywanie
pasków narzędzi

Ustalenie kryteriów
dla wyszukiwania
zaawansowanego

Dostęp do internetu
Strona Google
www.komputerswiat.p
l › Poradniki › Internet
› Google

Wykorzystanie
Google do
wyszukiwania
obrazów
Dostęp do internetu
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5b) Umiejętności korzystania z internetu: Stworzenie konta e-mailowego
Czego się uczymy?

Dotyczy:

Wybór dowolnego
dostawcę poczty
e-mailowej

Podstawow
e dane
dotyczące
e-maila

Utworzenie konta
e-mailowego

Jakie będzie
zadanie?
Wybór dowolnego
dostawcę poczty
e-mailowej
Utworzenie konta
e-mailowego
Przeszukanie:

Co będzie potrzebne?

Ocena

Dostęp do internetu
Dostawca poczty emailowej
www.komputerswiat.p
l › Poradniki › Internet
› Google

Gmail
https://accounts.g
oogle.pl
Yahoo mail
https://login.yaho
o.pl
Windows Live
Hotmail
www.hotmail.pl
Utworzenie konta
e-mailowego,
spersonalizowanie
adresu e-mailowego

Dostawcy poczty
e-mailowej dla
użytkowników
internetu

Dostęp do internetu
Dostawca poczty emailowej
www.komputerswiat.p
l › Poradniki › Internet

Jak wysyłać i
odbierać e-maile
Jak zarządzać
folderami na poczcie
e-mailowej
Konfigurowanie
ustawień

Zaawansow
anie
użytkowani
e poczty
e-mailowej

Używanie poczty
e-mailowej

Konto e-mailowe

Zarządzanie
kontem emailowym

Konto e-mailowe

Dostęp do internetu

Dostęp do internetu
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5b) Umiejętności korzystania z internetu: Aktywne bezpieczeństwo
Czego się uczymy?

Dotyczy:

Jak zapewnić
bezpieczne
używanie internetu

Środki
zapobiegawc
ze

Jak chronić się
przed np. Koniem
Trojańskim

Wskazówki
użyteczne w
nawigacji po
internecie

Jakie będzie
zadanie?

Co będzie potrzebne?

Wejście na stronę

Dostęp do internetu

pl.wikipedia.org/
wiki/Środki_zapo
biegawcze

pl.wikipedia.org/wiki/
Środki_zapobiegawcz
e

Ocena

W celu
zainstalowania
darmowego
programu
antywirusowego
pod nazwą
Windows Security
Essentials
Dostęp do
bezpiecznyc
h stron

Zapewnienie
bezpiecznego
przeglądania
pl.wikipedia.org/
wiki/Środki_zapo
biegawcze

Dostęp do internetu
pl.wikipedia.org/wiki/
Środki_zapobiegawcz
e

Dyskusja w grupie
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5b) Umiejętności korzystania z internetu: Ochrona antywirusowa
Niezbędne jest posiadanie konta e-mailowego
Czego się uczymy?

Dotyczy:

Jakie będzie
zadanie?

Co będzie potrzebne?

Zrozumienie
konieczności
ochrony komputera
za pomocą
programu
antywirusowego

Wirusy

Obejrzenie filmu

Dostęp do internetu

Wybór programu
antywirusowego

Program
antywiruso
wy

Ocena

https://pl.wikipedi
a.org/wiki/Wirus_
komputerowy
Dyskusja w grupie
Zainstalowanie
programu
antywirusowego na
komputerze

Program antiwirusowy
Try
www.dobreprogramy.
pl/Programyantywirusowe
www.dobreprogramy.
pl/Programyantywirusowe

Ściągnięcie i
zainstalowanie
darmowego
programu
antywirusowego

Dostęp do internetu
Wykorzystanie Google

5b) Umiejętności korzystania z internetu: Prywatność / kradzież tożsamości
Czego się uczymy?

Dotyczy:

Zrozumienie
konieczności
ochrony własnych
danych przed
kradzieżą
tożsamości

Ochrona
siebie
online

Jakie będzie
zadanie?
Aktywowanie
mechanizmów
zabezpieczających
w swojej
przeglądarce

Co będzie potrzebne?

Ocena

Dostęp do internetu

Postępowanie
zgodnie z
instrukcją
www.softonic.pl/s
/ochrona:online
Wykorzystanie
programu w celu
zabezpieczenia
przed ryzykiem
dostępu do danych
osobowych dla
osób
niepowołanych
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Partnerzy projektu
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Bloki curriculum – uwagi dla instruktorów

Który punkt pakietu jest omawiany?

Wprowadzenie
Bloki curriculum – przegląd
Bloki curriculum – karty dla uczestników kursów
Bloki curriculum – uwagi dla instruktorów
Uwagi metodyczne
Słownik i bibliografia

Nauczanie w kontekście
Aby zachęcić ludzi dorosłych do nauki, ważne jest powiązanie przekazywanego materiał z
ich zainteresowaniami i potrzebami. Należy proces nauczania osadzić w odpowiednim
kontekście. Przykładowo zamiast nauczać teoretycznie o Skype’ie, należy umożliwić
uczestnikom kursu komunikowanie się przez Skype’a z innymi uczestnikami lub przyjaciółmi
zagranicą.
Inne bloki curriculum projektu DLit2.0 zostały wymienione według kategorii, np. Współpraca
Ale użyteczne będzie uzgodnienie odpowiednich zadań dla każdego z ćwiczeń.
W poniższym dziale wymienione są przykłady wykorzystania sieci Web 2.0 do
zmotywowania różnych grup dorosłych do włączenia się w proces uczenia się.
Lista przykładów nie jest zamknięta, stanowi listę wyjściową dla instruktorów w celu
określenia odpowiedniego kontekstu nauczania.

Blok: E – Społeczeństwo
Sub-bloki:
1a) E-Demokracja
•

Udział w społeczności lokalnej

•

Reportaże

1b) E-Handel
•

Zakupy online

•

Bankowość domowa

•

Komercyjne oszustwa

•

Zarządzanie pieniędzmi
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1c) E-Urząd
• Płacenie podatków
Uwaga: Uczestnicy kursu, używający własny sprzęt komputerowy powinni zapewnić
zabezpieczenie połączenia wi-fi

Poziom nauczania – średniozaawansowany
Kryteria początkowe:
Umiejętność posługiwania się myszką i klawiaturą, posiadanie osobistego konta
e-mailowego.
Metody nauczania:
Samoszkolenie, samoszkolenie wspomagane, szkolenie grupowe w parach.
Ocena:
Prosimy wypełnić w kolumnie ankiety ewaluacyjnej przerobionego tematu:
(1) wykonane; (2) wykonane ale wymaga przedyskutowania; (3) wymaga więcej
ćwiczeń; (4) nie wiem, jak to zrobić.
Uwaga: Do wszystkich zagadnień są dostępne uwagi metodyczne.
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1a) E-Demokracja
Ćwiczenia:
• Jedno ze świateł przy bloku nie świeci już przez dłuższy czas. Napisz zażalenie do
administracji
• Nie wiesz, kiedy odbędą się następne wybory do władz lokalnych. Znajdź informację
na stronie
• Wyślij swoją opinię na temat artykułu do redakcji gazety.
Wskazówki:
•
•
•
•
•
•

Wyślij petycję online
Ustal dyskusję za pomocą Google
Utwórz forum
Zaproś pozostałych do udziału w forum
Przejrzyj strony władz lokalnych
Znajdź różne opinie na wybrany temat

1b) E-Handel
Ćwiczenia:
• Chcesz kupić nową pralkę, lecz nie wiesz, jaki model wybrać
• Nie masz wystarczającej ilosci pieniędzy na zakup mebli, poszukaj możliwości
pożyczki.
• Kup prezent online dla przyjaciela
Wskazówki:
• Zrób listę produktów
• Zarejestruj się na wskazanej stronie
• Znajdź możliwości otrzymania karty kredytowej
• Potwierdź informację otrzymaną na maila
• Wypełnij kartę zakupu.
1c) E-Urząd
Ćwiczenia:
• Złóż skargę na kolejki w urzędzie.
• Znajdź informacje bieżące na stronie władz lokalnych
Wskazówki:
• Wykorzystaj metodę pokazu
• Wykorzystaj symulację sytuacji
• Znajdź odpowiednie dokumenty na stronach
• Znajdź kontakty do usług.
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Który punkt pakietu jest omawiany?

Wprowadzenie
Bloki curriculum – przegląd
Bloki curriculum – karty dla uczestników kursów
Bloki curriculum – uwagi dla instruktorów
Uwagi metodyczne
Słownik i bibliografia

Block 2: Współpraca
Sub-bloki:
2a) Wspólne pisanie
• Wspólne tworzenie dokumentów: Google Docs.
2b) Dzielenie się
• Udostępnianie dokumentów: Dropbox, FlickR
• Dyskutowanie i pisanie
Notes: All learners need regular access to devices with internet connection.

Poziom nauczania – średniozaawansowany
Kryteria początkowe:
Umiejętność posługiwania się myszką i klawiaturą, posiadanie osobistego konta
e-mailowego.
Metody nauczania:
Samoszkolenie, samoszkolenie wspomagane, szkolenie grupowe w parach.
Ocena:
Prosimy wypełnić w kolumnie ankiety ewaluacyjnej przerobionego tematu:
(2) wykonane; (2) wykonane ale wymaga przedyskutowania; (3) wymaga więcej
ćwiczeń; (4) nie wiem, jak to zrobić.
Uwaga: Do wszystkich zagadnień są dostępne uwagi metodyczne
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2a) Wspólne pisanie
Ćwiczenia:
• Napisz historię w Google
• Rodzice / dziadkowie pizza reportaż z wycieczki
• Komitet pisze sprawozdanie z zebrania
Wskazówki:
• Należy rozważyć utworzenie jednego lub dwóch kont Google do celów szkoleniowych i
przywilejów akcji między nimi, dzięki czemu można symulować w prawdziwym
kontekście usług Google Drive.
• Podczas prac na urządzeniu szkoleniowym, należy rozważyć niektóre dokumenty
gotowe do wysłania. Warto rozważyć utworzenie w trybie offline dokumentu, w treningu i
przesłać.
• Rozważ stosowanie kont Google stworzonych do celów szkoleniowych.
• Upewnij się, że użytkownik może odzyskać usunięty dokument.
2b) Dzielenie się

Wskazówki:
• grupa rodziców używa Dropbox do udostępniania informacji w szkole i zasobów, aby
pomóc swoim dzieciom.
• grupa przyjaciół używa Dropbox do udostępniania zdjęć.
Porady:
• Zastanów się nad pracą dwójkową w czasie zadań.
• Podczas szkolenia można zastosować wielozadaniowość, gdzie różni uczestnicy wykonują
różne zadania.
• To jest temat, który może być łatwo wykonane przez jednego aplikanta
• Tworzenie dokumentu jako przykład współpracy.
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Który punkt pakietu jest omawiany?

Wprowadzenie
Bloki curriculum – przegląd
Bloki curriculum – karty dla uczestników kursów
Bloki curriculum – uwagi dla instruktorów
Uwagi metodyczne
Słownik i bibliografia

Blok 3: Portale społecznościowe
Sub-bloki:
3a) Zatrudnienie: LinkedIn, Monster
3b) Łączenie się z innymi: Facebook, Ning, Orkut, Myspace, Twitter, Badoo, Survey
Monkey, PollDaddy, DoodlePoll, Trip Advisor, Amazon
Notes: możliwe do realizacji, jeśli wszyscy uczestnicy mają dostęp do internetu

Poziom nauczania – średniozaawansowany
Kryteria początkowe:
Umiejętność posługiwania się myszką i klawiaturą, posiadanie osobistego konta
e-mailowego.
Metody nauczania:
Samoszkolenie, samoszkolenie wspomagane, szkolenie grupowe w parach.
Ocena:
Prosimy wypełnić w kolumnie ankiety ewaluacyjnej przerobionego tematu:
(3) wykonane; (2) wykonane ale wymaga przedyskutowania; (3) wymaga więcej
ćwiczeń; (4) nie wiem, jak to zrobić.
Uwaga: Do wszystkich zagadnień są dostępne uwagi metodyczne
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3a) Zatrudnienie
Ćwiczenia:
• Wyszukiwanie społeczności online według zawodu, biznesu.
• Dołączenie do społeczności online, aby znaleźć kontakty w dziedzinie zawodowej.
• Wyszukiwanie ofert pracy i kontaktów w profesjonalnych sieciach społecznościowych.
Porady:
• Rozważenie odnosząc się do pewnych sytuacji, w publicznej ekspozycji, która może
być trudna. Ważne jest, że ludzie rozumieją, nie ma nic anonymous na witrynach
społecznościowych oraz że istnieją różne sposoby uzyskania dostępu do informacji
osobistych.
3b) Łączenie się z innymi
Ćwiczenia:
• Wyszukiwarka społeczności online za szkolnych przyjaciół lub członków rodziny, którzy nie
są w kontakcie z.
• Dołącz do społeczności online, aby zapytać o swoim hobby (np. zbieranie znaczków lub
ogrodnictwo). Zadawaj pytania i nawiązać kontakt.
• Obserwuj swój ulubiony film lub pop gwiazdy na Twitterze. Przeczytaj ich tweety i retweet
do kontaktów.
• grupy biorą udział w twarz na treningu twarzy. Tworzą własną grupę na Facebooku, aby
mogli się wzajemnie wspierać.
• Ludzie z byłych kolonii stworzyć własną sieć społeczną w Ning, do akcji historie, zdjęcia i
dyskusje na temat ich miejsca urodzenia.
• Utwórz konto Flickr udostępniać zdjęcia rodzinie i znajomym.
Porady:
• Rozważmy kilka wcześniej wybranych wyjaśnień, które można znaleźć w Internecie.
• Zastanów się nad wykorzystaniem samouczek Facebook dla peer to peer szkolenia
między stażystów, tak, że można obejść pomaga uczestnicy rozwiązywać drobne problemy.
• Porozmawiaj stażystów o ryzyku zdjęć udostępniania. Wyjaśnić opcje, które mogą
zobaczyć zdjęcia.
• Rozważenie odnosząc się do pewnych sytuacji, w publicznej ekspozycji, która może być
trudna. Ważne jest, że ludzie rozumieją, nie ma nic anonymous na portalach
społecznościowych i że istnieją różne sposoby uzyskania dostępu do informacji osobistych.
• Wyjaśnij różnicę między (innych) sieci społecznych i Myspace.
• Zastanów się podając informacje o tym, jak ciasteczka pracy.
• Zastanów się jakiś materiał zewnętrzny Informacje o wymianę danych między firmami w
Internecie.
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• Twitter:
Lista uczestników szkolenia, jak zwolennicy mogą uzyskać dostęp i odpowiadanie na tweet.
Pokaż Twitter osoby publicznej.
• Tożsamość:
Wypełnij tylko informacje, które są wymagane (*).
Analiza witryny na temat wagi operatora przed zarejestrowaniem. Zarejestruj się tylko wtedy,
gdy jest to konieczne. Uważaj, o dzielenie swój adres e-mail-adres. Nigdy nie używaj tego
samego hasła. Tworzenie silnych haseł, dodawanie liczb i liter. Skupić się na odznaczone
lub zaznaczone pola wyboru i wyjaśnić znaczenie zezwoleń (np. otrzymania biuletynu,
udostępniania danych do celów oceny, udostępniania danych z partnerami
biznesowymiWhere am I in the package?
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Który punkt pakietu jest omawiany?

Wprowadzenie
Bloki curriculum – przegląd
Bloki curriculum – karty dla uczestników kursów
Bloki curriculum – uwagi dla instruktorów
Uwagi metodyczne
Słownik i bibliografia

Blok 4: Komunikacja
Sub-bloki:
• Darmowe rozmowy z przyjaciółmi i rodziną: Skype
• Podcasting: Audacity
• Publikuj swoje własne teksty: wiki, blogi, Scribd.
• Publikuj własne filmy: Youtube.
Uwagi: Niektóre działania wymagają długie okresy dostępu do Internetu, aby
zakończyć. Niektóre działania są łatwiejsze do wykonania, jeśli uczeń posiada własne
urządzenie, np. z dostępu do internetu tworzenie video.

Poziom nauczania – średniozaawansowany
Kryteria początkowe:
Umiejętność posługiwania się myszką i klawiaturą, posiadanie osobistego konta
e-mailowego.
Metody nauczania:
Samoszkolenie, samoszkolenie wspomagane, szkolenie grupowe w parach.
Ocena:
Prosimy wypełnić w kolumnie ankiety ewaluacyjnej przerobionego tematu:
(4) wykonane; (2) wykonane ale wymaga przedyskutowania; (3) wymaga więcej
ćwiczeń; (4) nie wiem, jak to zrobić.
Uwaga: Do wszystkich zagadnień są dostępne uwagi metodyczne
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Darmowe rozmowy z przyjaciółmi i rodziną: Skype
Ćwiczenia:
• Ustaw przyjaciół i członków rodziny, jak kontaktów Skype. Wideo zadzwonić każdy z nich,
aby utrzymać kontakt za darmo.
• Konfiguracja sieci osób starszych, aby pozostać w kontakcie za pośrednictwem Skype,
wspieranie walki z izolacji i samotności.
Porady:
• Rozważ partnerskie uczenie się lub sytuacji samodzielnego uczenia się, wspomagany
przez trenera, za pomocą skype przewodnik pomocy.
• Dodaj zdjęcie lub zaktualizować informacje.
• Możesz skonfigurować połączenie konferencyjne między dwiema grupami w nauce.
• Rozważ powiązanie tej informacji do bankowości elektronicznej, bezpiecznych usługi
odpłatne i na zakupy online.
Podcasting: Audacity
Ćwiczenia:
• Utwórz serię plików audio (podcasty), które rejestrują swoje różne doświadczenia życiowe.
Zebrać je razem i wyślij do reszty rodziny.
• Słuchanie radia internetowego przez iPlayer
Porady:
• Skorzystaj z funkcji pomocy na miejscu.
• Pokaż / odtwarzanie podcastów audycji radiowych.
Publikuj swoje własne teksty: wiki, blogi, Scribd
Ćwiczenia:
• Tworzenie bloga o swoim hobby lub znaleźć inne tematycznie blogi, które są pisane przez
ludzi, którzy mają podobne zainteresowania.
Wskazówki:
• Wiki:
Rozważ wykorzystanie wiki na platformie nauczania czy pracy w grupie.
Możesz zaproponować, że grupa interakcji podczas konfigurowania strony wiki.
Możecie dyskutować na dokładność stron wiki.
Rozważ udział w istniejącej stronie wiki, która zajmuje się tematem, że stażysta jest
zainteresowany / wie dużo o.
• Blog:
Rozważ w sesji informacyjnej spojrzeć na postaci, a nie treści z blogów.
Rozważ darmowe uwagę warunki przewidziane przez różne służby.
Należy rozważyć dzielenie się własnymi doświadczeniami jako blogger.
Zastanów się w roli ucznia.
Rozważ skorzystanie z samouczka dostawcy blogów.
Szkolenia w grupie zakładania blogów są dobrym przykładem konstruktywizmu pracy
pedagogicznej (patrz uwagi metodyczne).
W takiej sesji każdy uczeń może pracować na własnym projekcie blogów i mieć peer to
pomocy wzajemnej lub trener w razie jakichkolwiek pytań.
Rozważ pokazując stażystów zaawansowane funkcje własnego bloga.
Należy rozważyć utworzenie prywatnych kont w więcej niż jednej usługi do wypróbowania
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różnych dostawców.
Rozważmy nie mając z odpowiedziami nadwozi, ale po to podejście zorientowane na proces
podczas pracy na rzeczywistych projektów blogowych z uczniami.
• Scribd:
Zastanów się, jak ucznia wśród uczniów podczas wykonywania wyszukiwania informacji.
W przypadku pracy w grupie, należy utworzyć grupę, aby przesłać dokument o pewnych
doświadczeń edukacyjnych (IT lub nie), które chcesz udostępnić.
Rozważ partnerską pomoc dla uczniów, którzy chcą przesłać pisemny dokument.
Publikuj własne filmy: Youtube
Inne:
• Znajdź film, który uczy cię czegoś chcesz się uczyć. Na przykład, w jaki sposób naprawić
odkurzacza lub jak pozbyć się plam. Spróbuj YouTube
•
Wskazówki:
• W przypadku pracy z grupą można pracować na rzeczywistym projekcie i zapewnić pomoc
peer to peer lub połączenie samouczki online i pomocy trenera.
• osadzić lub połączyć przesłane wideo w blogu.
• Można połączyć to z wykorzystaniem flickr aby zrobić małe dokumenty.
• Zastanów się kilka edycji wideo z wolnego oprogramowania.
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Który punkt pakietu jest omawiany?

Wprowadzenie
Bloki curriculum – przegląd
Bloki curriculum – karty dla uczestników kursów
Bloki curriculum – uwagi dla instruktorów
Uwagi metodyczne
Słownik i bibliografia

Blok 5: Podstawowe umiejętności (oprogramowanie i sprzęt)
Sub-bloki:
5a) Oprogramowanie i sprzęt
•
•
•
•

Myszka / panel dotykowy
Klawiatura
Tablet / Smartfone
Stosowanie system operacyjnego

Uwaga: dla użytkowników z bardzo niskimi kompetencjami

Poziom nauczania – początkujący
Kryteria początkowe:
Żadne
Metody nauczania:
Samoszkolenie, samoszkolenie wspomagane, szkolenie grupowe w parach.
Ocena:
Prosimy wypełnić w kolumnie ankiety ewaluacyjnej przerobionego tematu:
(5) wykonane; (2) wykonane ale wymaga przedyskutowania; (3) wymaga więcej
ćwiczeń; (4) nie wiem, jak to zrobić.
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Ćwiczenia:
• poprosić uczniów do korzystania z Aplikacji na swoich smartfonów, aby znaleźć ciekawe
miejsca w pobliżu można np. bibliotece lub kawiarni.
• Stosuj tabletki z ludźmi, którym trudno korzystać z myszy. Na przykład użytkownicy
starszych.
Porady:
• Mouse / Touchpad:
Rozważ skorzystanie z zasobów systemu operacyjnego pod warunkiem, gdy uczący się
działa z własnej urządzenia.
Rozważmy każdy z każdym treningu z wbudowanego oprogramowania konfiguracyjnego.
Daj stażystów czasu na praktykę.
• korzystanie z klawiatury:
Rozważ używanie typingweb na lekcje grupowe i indywidualne szkolenia.
Rozważmy niektóre szkolenia kontekstowe. Na przykład, można użyć PrtSc do tworzenia
obrazów w celu włączenia w dokumencie.
• Tablet i Smartphone używać:
Różne tabletki z Androidem mają pewne drobne różnice w zakresie zachowań
oprogramowania.
Zastanów się trochę listę częstszego FAQ.
Rozważ użycie "bezpiecznym" rynek Google Play. Rozważ łącząc to z sub-bloku
wyszukiwania informacji (nawet na urządzenia non-android).
Należy rozważyć użycie wersji testowych.
Rozważ zmianę ustawień, tak aby instalacja bezpośrednio pobranych pakietów aplikacji jest
możliwe.
Rozważ wyjaśniając ryzyko związane z wykorzystaniem aplikacji Android.
Zamknij aplikacje. Tworzenie folderów, aby zmienić te aplikacje. Podłącz do Internetu lub
wifi.
App Store dostęp. Szukaj darmowych aplikacji. Aktualizacja aplikacji i systemu
operacyjnego.
Rozważ dotyczące tego do zakupów i paypal lub mb-net (Portugalia) usług.
• Korzystanie z systemu operacyjnego:
Rozważ pokazano symulację stażystów oprogramowanie dla podstawowego zrozumienia
systemu operacyjnego zainstalowanego.
Rozważ wspomagany czytania instrukcji obsługi, jeśli uczeń pracuje z własnym
urządzeniem.
Zastanów się za pomocą opcji wyszukiwania w danym systemie operacyjnym
zainstalowane.
Rozważyć wprowadzenie pamięci USB lub USB zewnętrznego dysku twardego do
użytkowników bez urządzenia.
Warto utworzyć oddzielną partycję dla dokumentów osobistych z systemem operacyjnym
Windows lub Linux system oparty.
Warto utworzyć skróty do "moje dokumenty" na pulpicie.
Zastanów się nad wykorzystaniem zintegrowanego systemu pomocy podczas pracy w
grupach, co daje peer to peer pomocy lub pomocy indywidualnej.

Page 13

Bloki curriculum – uwagi dla instruktorów

Który punkt pakietu jest omawiany?

Wprowadzenie
Bloki curriculum – przegląd
Bloki curriculum – karty dla uczestników kursów
Bloki curriculum – uwagi dla instruktorów
Uwagi metodyczne
Słownik i bibliografia

Podstawowe umiejętności internetowe
Sub-bloki:
5b) Umiejętności internetowe
•
•
•
•
•
•
•

Logowanie
Rejestrowanie
Wyszukiwanie informacji
Konto E-mailowe
Bezpieczeństwo
Ochrona antywirusowa
Prywatność

Poziom nauczania – początkujący
Kryteria początkowe:
Żadne
Metody nauczania:
Samoszkolenie, samoszkolenie wspomagane, szkolenie grupowe w parach.
Ocena:
Prosimy wypełnić w kolumnie ankiety ewaluacyjnej przerobionego tematu:
(6) wykonane; (2) wykonane ale wymaga przedyskutowania; (3) wymaga więcej
ćwiczeń; (4) nie wiem, jak to zrobić.
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Ćwiczenia:
• Przypomnij stażystów o znaczeniu utrzymania bezpiecznego rejestr swoich
zalogowaniu szczegółów dla każdego z zarejestrowanych witryn.
• grupa pracowników kuchni mieli trening na jak szukać receptur. W rezultacie
stworzyli blog przepis, pozwalając uwagi dotyczące przepisów.

Porady:
• Zaloguj się:
Warto rozważyć utworzenie prawdziwej sytuacji, gdzie wymagana jest rejestracja i
pokazać elementy w różnych powtarzających się procesów rejestracyjnych.
W sesji grupowej można mieć stażyści zarejestrować cokolwiek strony są
interesujące dla nich i mają partnerskiej pomocy. Można zrobić przerwy, tak że każdy
może rzeczywiście zobaczyć powtarzalne i konkretne elementy.
Możecie zaproponować "ułatwiają" podejście do tworzenia nazwy użytkownika (np.
za pomocą poczty e-mail-adres i zawsze przy użyciu tej samej nazwy użytkownika
lub coś podobnego do niego, jeśli nie jest dostępny)
Zaproponuj za pomocą małego zestawu haseł, zamiast używać tego samego hasła w
kółko. Proponuję zawsze jeszcze hasła, jeśli to możliwe.
Zaproponuj za pomocą unikalnego hasła do konta bankowego w domu.
Zaproponuj stosując kompleks, ale pamiętne hasła.
• Zarejestruj się:
Zaproponuj za pomocą małego zestawu haseł, zamiast używać tego samego hasła w
kółko. Proponuję zawsze jeszcze hasła, jeśli to możliwe.
Zaproponuj za pomocą unikalnego hasła do konta bankowego w domu.
Zaproponuj stosując kompleks, ale pamiętne hasła.
Rozważ na prawdziwej postaci (na platformie nauczania jak Moodle lub maszynową
lub coś podobnego).
Rozważmy instrukcję krok po kroku z potwierdzeniem.
• Wyszukiwanie informacji:
Rozważyć zastosowanie różnych wyszukiwarkach i pasków narzędzi
preinstalowanym przełączania pomiędzy silnikami, jeśli są dostępne.
Rozważ pozwalając uczestnicy wypróbować różne metody wyszukiwania i utworzyć
listę wskazówek wyszukiwania Google w sesji grupowej.
Należy rozważyć utworzenie / organizację ulubionych jako praktyczne ćwiczenia w
zarządzaniu folderów i dokumentów.

•

• E-mail konto:
Rozważ Hotmail, Google lub Yahoo lub oficjalnego skrzynki e-mail dla uczniów,
którzy nie są właścicielami urządzeń, aby mogli uzyskać dostęp do poczty w miejscu
publicznym.
Rozważ te dostawców i konfiguracji w trybie offline, gdy uczniowie mają własne
urządzenia, za pomocą darmowego oprogramowania jak thunderbird, na przykład.
Rozważmy wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail w czasie rzeczywistym, w sesji
grupy szkoleniowej.
Rozważ peer to peer lub wspomaganego self-learning. Należy pamiętać, że
konfiguracja ustawień może obejmować dostęp do informacji poufnych
uczącego.Active safety:
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Chroń komputer z anti-virus/anti-malware programu. Planowanie skanowania na
miesiąc.
Użyj funkcji ochrony w czasie rzeczywistym. Aktualizacja przeglądarki i programu
antywirusowego.
Zaproponuj, aby zawsze zwracać uwagę na zawartość i nie otwierać nieznanych
linków.
• Ochrona przed wirusami:
Wyjaśnij różnicę między wirusów i innego złośliwego oprogramowania jak trojana.
Sprawdź, czy program antywirusowy zapewnia ochronę antywirusową tylko.
Dostęp na stronie pomocy programu.
Wyjaśnij znaczenie program firewall.
Pokaż wiadomość z programu antywirusowego, gdy wykrył wirusa.
• Prywatność / kradzieży tożsamości:
Omów ekspozycję prywatnych danych. Użyj danych osobowych dostęp do prywatnej
przestrzeni użytkownika.Partnerzy projektu
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Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub
publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi
odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.
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Który punkt pakietu jest omawiany?

Wprowadzenie
Bloki curriculum – przegląd
Bloki curriculum – karty dla uczestników kursów
Bloki curriculum – uwagi dla instruktorów
Uwagi metodyczne
Słownik i bibliografia

Ogólne informacje metodologiczne
Sub-bloki:
a) Przykłady podejścia metodologicznego
b) Dalsze informacje
Kto to jest na:
Menedżerowie formalnych i nieformalnych miejscach nauki (biblioteki, kawiarenkach
internetowych, domy komunalne, programy szkolenia dla dorosłych, itp.), opiekunów
wolontariuszy, instruktorów i nauczycieli.
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Dlaczego program nauczania w małych blokach?
Wielu dorosłych, np. osób starszych lub osób o niskich umiejętnościach czytania i pisania,
nie są zmotywowani do korzystania z technologii lub boją się przy użyciu technologii. Dla
tych ludzi, konwencjonalny i.t. Szkolenie ma ograniczony sukces. Jednak, czy możemy
znaleźć właściwą "hak", mogą przezwyciężyć strach i stać się bardziej zmotywowani do
nauki.
Na przykład, "Get Digital" program, który został dostarczony do ponad 2.000 osób starszych
stwierdzono, że głównym motywatorem dla osób w podeszłym wieku, aby korzystać z
internetu jest jego potencjał, aby pozostać w kontakcie z ich rodzinami - a ich ulubionym
narzędziem był Skype, które zakładają łatwy w obsłudze.
DLit2.0 program nauczania został opracowany mając to na uwadze. Trenerzy proszeni są o
korzystanie z "haki", które narzędzia Web 2.0 może dać, aby motywować i zachęcać
dorosłych do nauki.
Haki różnić od jednej osoby do drugiej, od jednej grupy do drugiej, ale takie, które są
konsekwentnie popularne to:
•

Utrzymywanie kontaktu z przyjaciółmi i rodziną - Skype, e-mail, fora internetowe, np.
bezpieczne Dokładniejsze Day

•

Hobby i zainteresowania - interaktywne strony internetowe, hobby

•

Aktualności i wydarzenia - np. słuchanie stacji radiowych z kraju
http://www.radio.online.pl pochodzenia lub czytanie gazet w języku ojczystym
http://www.gazety.online.pl

•

Udostępnianie zdjęć - np. używając Flickr czy Picasa, aby udostępnić zdjęcia
rodzinne.

Stwierdzono, że wprowadzenie osób dorosłych do Internetu przez te (i podobne) działalność
ma znacznie wyższy wskaźnik sukcesu, który oferuje bardziej tradycyjny komputer lub IT
szkolenia.
Inne zalety tego rozwiązania są:
•

Może być obsługiwany przez trenerów nieprofesjonalnych i przez wolontariuszy, jak
również przez profesjonalnych trenerów

•

Może być dostarczane przy zastosowaniu różnych modeli, w tym nieformalne grupy
wsparcia, szkolenia, zweryfikowane obsługiwane nauki itp.

•

uczenie się jest bardziej znaczące dla poszczególnych uczniów.

•

Może być monitorowany przez samych uczących się, którzy mogą kierować i
rozwijać swoje własne trasy awansu.

•

Jest to bardzo korzystne dla dostawy w nieformalnych przestrzeni uczenia się, takich
jak biblioteki, kawiarenkach internetowych i innych publicznych punktów dostępu do
Internetu.

DLit2.0 program nauczania nie jest ekskluzywny, ale ma służyć jako punkt wyjścia dla
trenerów nieprofesjonalnych, wspierając je do prowadzenia i doradzać dorosłych w ich
podróży w nauce.
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Program nauczania dla kogo?
Jak już wspomniano, na podstawie naszych doświadczeń z pracy z osób wykluczonych
cyfrowo, dowiedzieliśmy się, że korzystanie z aplikacji Web 2.0 mogą być bardzo
motywujące.
Zaobserwowano na przykład, że osoby o niskim poziomie umiejętności mogą założyć profil
na Facebooku, wziąć udział w sesji czatu i przesyłać zdjęcia bardzo szybko, przy
minimalnym wsparciu oferowanym przez znajomego lub inny użytkownik.
Doszliśmy do wniosku, że wykorzystanie narzędzi Web 2.0 może zainteresować i
zmotywować cyfrowo wykluczonych ludzi - nawet jeśli nie mają jasne wyobrażenie o jego
potencjale. Wierzymy, że będzie to błędne produkować programu dydaktycznego dla
wykluczonych cyfrowo dorosłych.
Ale to też się mylić, aby zakładać, że zaangażowanie bez wytycznych prowadzi
automatycznie do uczenia się, a tym samym do wiedzy.
Dla tego programu wybraliśmy kilka narzędzi Web 2.0, które mogą mieć wpływ na jakość
życia dla użytkowników, więc natychmiastowe zastosowanie było głównym Kryteria wyboru
bloków programowych.
Innym kryterium było istnienie wysokiej jakości linii internetowych samouczków i wskazówek,
albo wyprodukowany przez twórców narzędzi lub przez osoby trzecie.
Chociaż korzystanie z tych narzędzi i zasobów może być bardzo intuicyjne, istnieje wiele
sytuacji, w których uczeń chce polegać na inną osobę w zakresie poradnictwa i wsparcia.
Jak opisano w przypisach metodologicznych, zarówno trener i stażyści są postrzegane jako
uczniów z różnych doświadczeń, umiejętności i różnych poziomach doświadczenia.
Zalecamy, aby każde doświadczenie nauki zaczyna się od rozmowy w celu zidentyfikowania
obszarów, uczących się w mieście. Następnie, przy wsparciu trenera, zgadzają plan
nauczania i uczenia się, które odpowiada ich potrzebom, czy ich nauka jest obsługiwana na
12:59 podstawie lub w grupie.

Komponowanie ucznia przyjętego programu nauczania
Wszystko podejście szkolenie może zacząć bardzo prosty prób i błędów sesji używając
naturalistycznej proces uczenia, który nazywamy fazę 1. Każdy z bloków programowych
może być zastosowany w celu omówienie możliwych dziedzin nauki. Proponujemy
podejście, które używa "główny à la la pâte", Charpak parafrazując, co ludzie ciekawi i chcą
się uczyć.
Kiedy interesy zostały zidentyfikowane, faza 2 planów nauczania podejście oparte na
interakcji z innymi uczniami i / lub trenerów, ewentualnie przy użyciu jakiegoś
oprogramowania symulacyjnego lub Poradniki lub ich kombinację.
Może to być przydatne do korzystania z bardziej usystematyzowanego podejścia, gdzie
każdy uczeń sprawia pisemne zobowiązanie do działań edukacyjnych, na podstawie
określonych blokach programowych. Ważne jest, aby rozpoznać, że nawet w sytuacji grupy,
nie każdy wymaga zbadania tego samego bloku programowej jednocześnie. Na przykład,
jeden uczeń może pracować na strony bloga w tym samym czasie, co inny pracuje na
Facebooku, z innymi uczniami wspierających się nawzajem w rozwoju swoich
podstawowych umiejętności.
Każdy z bloków programowych mogą być monitorowane za pomocą prostego procesu
oceny, zawarte w kartach ucznia, który sprawdza status ucznia z każdego rodzaju
działalności.
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W fazie 1, jest bardzo prawdopodobne, że poszczególni uczestnicy poznaj narzędzia
najbardziej interesujące dla nich, za pomocą samouczki online i szkoleniowców, jak
wsparcie w razie potrzeby.
W fazie 2, modulowane tabela czasu potrzeba, aby każdy w grupie może zaplanować swoją
podróż do nauki. Jako stażysta jest odpowiedzialny za jego / jej proces uczenia się,
uczestnicy mogą monitorować, co zostało osiągnięte, a co nie zostało osiągnięte.
Podejścia metodologiczne
Generalnie zalecamy naturalistycznej podejście learning jako punkt wyjścia. Na przykład,
zalecamy, aby nie tracić czasu na początku użytkowników nauczania, jak włączyć komputer
i podłączyć do sieci, ponieważ może to stanowić barierę i prowadzić do demotywacji.
Zamiast tego, można oddać urządzenie w aplikacji włączona i niech ludzie go wypróbować.
W tej fazie procesu szkoleniowego, uznając, że symulacja nie pozwala prawdziwą interakcję
z narzędzi Web 2.0, może to być pomocne w użyciu symulacji. Pozwala on mniej pewnie
użytkownik powtarzać zadania, przed wykonaniem je za prawdziwe. Podczas korzystania
symulacje, filmy wyjaśniające może zapewnić dodatkowe wsparcie i dalsze zasoby mogą
być zbadane.
Doświadczenie mówi nam, że sesje symulacji powinien być bardzo krótki. Mogą być
wykorzystywane do wspierania procesu uczenia się, ale należy zawsze postępować, aby
umożliwić autonomiczne badań i wykorzystania realnych zastosowań.
Wstępne rozmowy (czy osoba lub grupa), należy określić, czy jest zapotrzebowanie na
podstawową ocenę umiejętności komputerowych.
Zakres potencjalnych beneficjentów jest szeroki, nie tylko w poszczególnych krajach
partnerskich, ale nawet na poziomie każdego z partnerów. To jest nadal powszechnie
akceptowane, że kurs ma być nauczycielem i że skupione relacja hierarchiczna
pedagogiczne nieuniknione. Gdy trenerzy i sumienność zysk menedżerów w Freirian
rozumienia tego terminu, współczynnika ucisku, że każdy hierarchiczne relacje learning
obejmuje, to możemy wprowadzić różne sposoby ułatwiające naukę na każdy temat - w tym
narzędzi Web 2.0 - i pośredniczą procesy uczenia między dorosłymi , unikając "trenerzależność", zwłaszcza u osób dorosłych z niskim poziomem zaufania.

Różne podejścia – ten sam program
Zasadniczo możemy rozważyć trzy podejścia do realizacji programu nauczania:
naturalistyczne podejście pozytywistyczne podejście do nauczania i uczenia się w podejściu
konstruktywistyczna współpracy. Tutaj pod uwagę przydatność każdego podejścia.
Naturalistyczne i pozytywistyczne podejście nie obejmuje interakcji pomiędzy uczestników w
procesie uczenia się.
W pierwszej sytuacji stażysta oddziałuje bezpośrednio z aplikacji lub z jakiegoś interfejsu lub
symulacji sugerowane przez aplikację lub z opiekunem w bibliotece lub innym miejscu. To
może być trudne dla osób z kilku umiejętności IT, ale mile widziane przez niektórych
dorosłych edukacyjnie upośledzonych.
W drugim podejściu jest interakcja pomiędzy trenerem i praktykantów, na podstawie
przekazywania wiedzy, które mogą być docenione przez edukacyjnie upośledzonych
dorosłych z scholastycznej widzenia kształcenia dorosłych.
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Konstruktywistyczne "nauka we współpracy" podejście jest możliwe w sytuacji, gdy jest
jeden trener i jeden stażysta, ale jest przede wszystkim przeznaczony do pracy z grupami,
doceniając motywacje poszczególnych uczestników. Podczas tworzenia programu pracy –
projektu grupy - trener może przedstawić propozycje bloków programowych, które mogą być
różne dla różnych uczestników, dostosowane do ich indywidualnych potrzeb.
W przypadku większych grup i więcej czasu zajmuje, "uczenie się we współpracy" podejście
promuje współpracę pomiędzy uczestników, a nie jeden-do-jednego lub jeden-do-wielu
relacji pomiędzy trenerem, a każdy z uczestników.
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Przykłady innego podejścia
Kolejne dwie tabele prezentują trzy różne podejścia wobec konkretnego bloku
nauczania

Podstawowe umiejętności internetowe: rejestracja sub-bloków
- Czytaj instrukcje
- Odpowiadaj w formularzach on-line
Ćwiczenia
- Uzyskaj dostęp do formularza (jeśli to konieczne)
- Potwierdź prośbę poprzez konto mailowe
Podejście
Trójkąt

Naturalistyczne
Uczenie się

Pozytywistyczne
Nauczanie

Houssaye’a

Konstruktywne
Szkolenie i uczenie się
(szkolenie tylko w razie
potrzeby)

Curriculum

Brak curriculum,
tylko wskazówki

Nakazy

Orientacja modułowa
konstruowanie cegiełek

Narzędzia

Próba i błąd

Symulacja lub
prowadzenie przez
instruktora

Dialog oparty na
konkretnym zadaniu,
ukierunkowany

Uczeń

Jeden uczeń,
interakcja

Uczeń staje się
wolontariuszem podczas
sesji treningowej

Zarówno uczeń jak i
wolontariusz uczestniczą
w procesie nauczania

Wolontariusz

Wolontariusz sam
jest instruktorem

Instruktor

Brak instruktora

Lekcja oparta na jego
doświadczeniu

Instruktor we współpracy z
wolontariuszami łączy
bloki curriculum

Ocena

Instruktor we
współpracy z
wolontariuszami
łączy bloki
curriculum

Ocena nauczyciela krok
po kroku

Ocena w dialogu

Wolontariusz w interakcji z
instruktorem
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Portal społecznościowy: sub-blok Facebook
Tworzenie profile i dodawanie zdjęć
Ćwiczenie
Znajdowanie przyjaciół
Aktualizacja stanu i dzielenie się informacjami
Podejście

Naturalistyczne

Pozytywistyczne

Houssaye’a

Uczenie się

Nauczanie

Curriculum

Brak curriculum, tylko
wskazówki

Nakazy

Orientacja modułowa –
konstruowanie cegiełek

Próba i błąd

Sesja prowadzona przez
instruktora w oparciu o
portal

Dialog oparty na
konkretnym zadaniu,
ukierunkowany

Trójkąt

Szkolenie i uczenie się

Narzędzia

Uczeń

Wolontariusz
Instruktor

Ocena

Konstruktywne

Jeden uczeń,
interakcja
Wolontariusz sam jest
instruktorem
Brak instruktora

Samoocena
(Lista kontrolna –
Jakie zadania
wykonałem, czy
potrzebuję pomocy)

Uczeń staje się
wolontariuszem podczas
sesji treningowej
Lekcja oparta na jego
doświadczeniu

(szkolenie tylko w razie
potrzeby)

Zarówno uczeń jak i
wolontariusz uczestniczą w
procesie nauczania
Wolontariusz w interakcji z
instruktorem
Instruktor we współpracy z
wolontariuszami łączy bloki
curriculum

Ocena nauczyciela krok po Ocena w dialogu, dyskusja
kroku
na facebook pomiędzy
uczestnikami kursu

Trójkąt Houssaye’a
Szkolenia dla dorosłych jest pod silnym wpływem widoku standardowego kształcenia,
opartego na wspólnej formie zachodniej edukacji szkolnej. Oznacza to, że środowisko
nauczania oparte jest na uczniach, którzy patrzą i słuchają nauczyciela. Model ten zwraca
się do trenera, aby korzystać z dydaktycznych artefaktów do przekazywania informacji w
celu stworzenia edukacji bankowej, o której mowa u Paulo Freire. Istnieją okoliczności,
nawet jeśli środowisko jest kuszące, gdzie trenerzy są - tak jak w szkole, nauczyciel jest
przeszkodą w nauce, a nie katalizatorem uczenia się.

Jean Houssaye (2002) uważa, że w trójkącie wiedzy
trener reprezentuje relacje i definiuje pedagogiczne
interakcje. W większości przypadków mamy do
czynienia z silną interakcją pomiędzy trenerami a
7
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wiedzą. W tej relacji nauczania, wolontariusze są przedmiotem relacji i trenerzy są
nadajnikami wiedzy.
W konkretnych szkoleniach, w których obserwuje się przywilej interakcji między
wolontariuszem i instruktorem, mamy relacje szkoleniowe, w których wiedza jest
rzeczywistym przedmiotem pedagogicznej relacji. W grupie ten typ relacji jest nie do
opanowania ze względu na liczbę uczestników wobec jednego trenera.
Dlatego właśnie tak ważne jest, aby promować sytuacje, w których wolontariusz ma
bezpośredni kontakt z wiedzą. Houssaye definiuje taki związek uczenia się, w którym trener
jest przedmiotem działania wolontariuszy, on staje się pośrednikiem, moderatorem, tak że
uczestnicy mogą rozwijać swoje umiejętności i wiedzę, przy użyciu instruktora rozwijane są
umiejętności wspierania dyskusji, wyjaśnienia i dalsze zrozumienie.
Podejście ukierunkowane na współpracy z uczniem jest szczególnie przydatne w sytuacji
wstępnej oceny. Zasada uczenia się we współpracy unika standardowych lekcje nauczania i
inicjuje sytuację, w której zarówno trener jak i uczestnicy uzgadniają umowę uczenia się. To
wymaga nauki mediatorów ze zdolnością do pracy z innymi dorosłymi, ale nie w roli
przetwornika wiedzy, a w ramach partnerstwa, w którym każdy człowiek przyczynia się swoją
wiedzą na równych zasadach do efektów końcowych. Podejście ukierunkowane na
współpracy z uczniem może następnie przejść do podejścia nazywanego jako "samouczenia się we współpracy", w oparciu o nauki konstruktywizmu.
Szkolenia dla dorosłych na podstawie tych zasad jest niezwykle skuteczne, jak zostało
opisane w teorii, najpierw przez Johna Deweya, a ostatnio przez Ivan Illicha i Paulo Freire.
Miejsca, w których istnieje przestrzeń dla kultury, takich jak biblioteki, miejsca spotkań, lub
centra nauki, sprzyjają utworzeniu takich grup edukacyjnych, w których pośredniczy
instruktor.
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Partnerzy projektu

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub
publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi
odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.
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Który punkt pakietu jest omawiany?

Wprowadzenie
Bloki curriculum – przegląd
Bloki curriculum – karty dla uczestników kursów
Bloki curriculum – uwagi dla instruktorów
Uwagi metodyczne
Słownik i bibliografia

Ogólne informacje
Cel: słownik ma pomóc każdemu, kto jest odpowiedzialny za nauczanie bloków
programowych alfabetyzacji cyfrowej
.
Odbiorcy: użytkownicy bibliotek, instruktorzy, nauczyciele, opiekunowie
wolontariuszy. ...

1
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Słownik
Istnieją wyrazy wieloznaczne, których rozumienie odbiega od definicji w świetle pedagogiki.
Poniższy słownik definiuje te wyrazy, tłumacząc ich znaczenie w sposób specyficzny,
stosowany w niniejszym dokumencie.
Konstruktywizm:

trend pedagogiczny, oparty na pracy Dewey, Piaget, Vigotsky, Bruner

et al.
"Uczeń" jest właścicielem procesu uczenia się, a "trener" lub
"nauczyciel" są mediatorami. Wymienione ciekawe trendy
pedagogiczne wywodzą się z konstruktywistycznego podejścia np.
pedagogiki krytycznej Paulo Freire i pedagogiki wyboru Xaviera
UCAR.
Projekt curriculum:

Wspólna sformalizowana propozycja nauczania, uzgodniona na
podstawie wybranego programu nauczania ze wszystkimi
uczestnikami kursów.

Blok Curriculum:

Uzgodniona informacja dotycząca treści nauczania danego tematu.
Bloki programowe są połączone na różne sposoby, co pozwala na
nauczaniu ukierunkowanym na daną grupę odbiorców.

Curriculum:

Według koncepcji Franklina Bobbitta przez curriculum rozumie się opis
treści, w omawianym procesie nauczania będą przekazywane co
najmniej dwóm osobom.

Metoda pedagogiczna Metoda pedagogiczna, oparta na pracy Celestyna Freineta i
Freineta

nowoczesnego ruchu szkolnego, działającego we Francji, który
twierdzi, że najlepszym podejściem do ucznia jest podejście jak do
małych dzieci, bez dydaktycznych artefaktów, atrakcyjne poprzez
naturalistyczny sposób uczenia się.

Uczeń:

W tym kontekście, jest to każda osoba w grupie, niezależnie od jej roli
jako instruktora czy jako uczestnika kursu. Koncepcja opiera się na
założeniu, że proces uczenia się jest procesem wzajemnym.

Metodologia
Moduł

Część curriculum, w nauczaniu dorosłych zazwyczaj związane z
metodycznymi wytycznymi. Podejście modułowe wpływa na to, że
treści zawarte w modułach są zazwyczaj ukierunkowane na
nauczyciela/instruktora i jego klasycznej roli w procesie nauczania.
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Naturalistyczny:

koncepcja wykorzystana przez Rousseau w pracy „Emile”, która
opiera

proces uczenia się

się na zasadzie, że uczone dzieci same są dla siebie
przewodnikami po procesie nauczania, ustanowionego przez
nauczyciela.
Pod koniec XIX wieku, jak również w latach '70 '80 XX wieku
nawiązywano do tej koncepcji.

Pozytywizm:

Zasada wejścia-wyjścia. Dobrze opracowane przez nauczyciela
ćwiczenie przynosi ten sam efekt, zastosowane w odniesieniu do
różnych uczniów.

Forma szkoły:

Spośród wszystkich form stosunków społecznych, środowisko
szkolne charakteryzuje specjalna formuła (formuła szkoły),
odmienna od innych środowisk. Efekty nauczania zależą od
specyficznej interakcji pedagogicznej w zamkniętej przestrzeni i
czasie. Hegemoniczna forma tego środowiska ma model
przekazywania wiedzy odgórnie z uwzględnieniem niewielkich
interakcji między uczniem a nauczycielem.

Wolontariusz:

osoba zaangażowana w proces uczenia się, w oparciu o
standardowy projekt programów nauczania, do którego sam się
zgłosił.
W interaktywnych procesach uczenia się, wolontariusz staje się
również pomocnikiem instruktora.

Instruktor:

Osoba, która organizuje i pośredniczy w procesie uczenia się, w
oparciu o wcześniej opracowany program dla grupy. Instruktor
występuje często w roli mediatora.
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