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1. Wprowadzenie 

Ten document zawiera przygotowane przez uczestników projektu opisy mozliwości 
zastosowania portalu SP4CE oparte na zrealizowanych zadaniach. 
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2. Przykład wykorzystania portalu SP4CE – przygotowanie projektu z branży IT 

2.1. Cel studium przypadku 

Technologie teleinformatyczne coraz śmielej wkraczają do różnych sektorów życia i 
działalności człowieka. Z drugiej strony coraz częściej słychać głosy, zarówno studentów, jak 
i przedstawicieli przemysłu, że obecne kształcenie nie jest wystarczająco osadzone w 
praktyce. Jedynym sposobem, by uczelnie mogły właściwie przygotowywać studentów do 
praktycznego wykonywania zawodu, jest aktywne włączenie praktyki w proces edukacji. W 
naszym przypadku posłużymy się przykładem współpracy z firmą T-Systems. T-Systems 
obsługuje systemy teleinformatyczne (ICT), z których korzystają międzynarodowe koncerny i 
instytucje z sektora publicznego. Firma oferuje zintegrowane rozwiązania dla klientów 
korporacyjnych i biznesowych, które przygotowują ich na „przyszłość opartą na sieci” 
[networked future], w której będzie funkcjonował biznes i społeczeństwo. T-Systems 
zapewnia wsparcie dla firm we wszystkich branżach i sektorach rynku. W swojej działalności 
T-Systems kieruje się trzema podstawowymi zasadami – innowacją, prostotą i kompetencją. 
Rozwiązania dla klientów powstają w oparciu o skuteczne i innowacyjne technologie, po 
starannym rozpoznaniu potrzeb klientów.  

Firma aktywnie uczestniczy w procesie kształcenia na naszym wydziale (Wydział Ekonomii, 
TUKE) w formie praktycznych wykładów, ćwiczeń i specjalistycznych seminariów, których 
przedmiotem jest zastosowanie specjalistycznego oprogramowania i procesów firmy, a 
studenci naszej uczelni odbywają praktyki i staże bezpośrednio w firmie, biorą udział w 
konkursach i rekrutacji na różne stanowiska. Współpraca często przybiera formę pracy nad 
rzeczywistymi projektami i rozwiązywaniu różnych problemów, które są przedmiotem prac 
licencjackich i magisterskich. Nie jest łatwo znaleźć studentów gotowych na takie wyzwania. 
Obecnie proces rekrutacji odbywa się następująco: firma przedstawia kierownictwu wydziału 
ofertę współpracy lub pracy nad konkretnym problemem. Kolejnym etapem jest 
wyszukiwanie za pośrednictwem listy mailingowej nauczycieli akademickich 
zainteresowanych danym zagadnieniem. Następnie wybrany nauczyciel wyszukuje 
studentów. Proces jest czasochłonny (trwa kilka tygodni), co rodzi problemy zwłaszcza w 
sytuacji niepewności odnośnie zainteresowania danym projektem / współpracą ze strony 
studentów. W wielu przypadkach firmy rezygnują z propozycji tego typu współpracy, 
pomimo zainteresowania ze strony uczelni.  Pomimo obustronnego zainteresowania 
współpraca często nie dochodzi do skutku, ponieważ potencjalni uczestnicy otrzymują zbyt 
skąpe informacje lub nie otrzymują ich wcale. 

2.2. Wdrożenie portalu SP4CE 

Portal SP4CE (sp4ce.eu) przedstawia interesujące rozwiązania powyższego problemu. Na 
portalu zamieszczono informacje na temat samego projektu SP4CE, wytyczne dla 
poszczególnych grup docelowych (trenerów, mentorów, studentów), interesujące materiały 
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szkoleniowe i opracowania z różnych konferencji. Ponadto portal zawiera część specjalną, 
będącą rozwiązaniem powyższego problemu – tzw. wyzwanie / zaproszenie: „Zapraszamy do 
przesyłania propozycji własnych projektów”. Każdy może skorzystać z tej możliwości i 
znaleźć pomoc. Jest to narzędzie, które służy do wyszukiwania osób zainteresowanych 
rozwiązywaniem różnych problemów lub wyszukiwaniem partnerów do przyszłej 
współpracy, którzy specjalizując się w różnych dziedzinach. Jeżeli uczestnicy wyzwania 
odnajdą się nawzajem, administrator tworzy tzw. pokój nauki [Learning Room], czyli miejsce 
specjalistycznej współpracy zarejestrowanych użytkowników systemu. Opisywany proces 
„wyzwania” działa na zasadzie opracowanej w ramach projektu EACEA “OpenInn2.0: A 
Knowledge Generating House and e-Assessment Model”, w którym platformę o nazwie 
Knowledge Generating House wykorzystywano do tworzenia grup badaczy, pracujących nad 
innowacyjnymi rozwiązaniami konkretnych problemów. 

2.3. Kim są użytkownicy?  

• Coach – menedżer ds. HR pracujący w firmie T-Systems, który definiuje określone 
wyzwanie [challenge] Wyzwanie zawiera informacje o proponowanym projekcie 
[Project], opis [Description], przykładowe zasoby [Example resources], język 
[Language] i termin [Deadline] opracowania rozwiązania / wyników. 

• Mentor – nauczyciel akademicki, odpowiada na wyzwanie, zamieszcza komentarze, 
proponuje harmonogram realizacji i określa grupę chętnych studentów.  

• Studenci – studenci uczelni zainteresowani danym zagadnieniem  

2.4. Możliwości korzystania z portalu 

• Zapoznanie się z ogólnymi informacjami – wszyscy użytkownicy mają dostęp do 
informacji ogólnych (o projekcie SP4CE, różnych instruktaży, materiałów 
szkoleniowych, raportów z konferencji, itp.) 

• Wyszukiwanie partnera wśród placówek edukacyjnych – poprzez link: “Send us your 
project proposal” [ Zapraszamy do przesyłania propozycji własnych projektów] każdy 
może opublikować wyzwanie w poszukiwaniu nowych partnerów, rozwiązań 
problemu. 

2.5. Zasoby 

Korzystanie z portalu sp4ce.eu nie wymaga korzystania z żadnego specjalnego 
oprogramowania. Portal jest dostępny przez dowolną wyszukiwarkę internetową (Google 
Chrome, Mozilla Firefox, IE, etc.). 

2.6. Studium Przypadku 

T-System to globalna firma obsługująca bardzo wielu klientów, co wiąże się z prowadzeniem 
obszernej dokumentacji projektowej. Firma co roku poszukuje nowych pracowników. Zarząd 
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firmy postanowił kształcić przyszłą kadrę w ramach projektu badawczego dotyczącego 
zarządzania projektami. Dział HR musi wyszukać odpowiednich kandydatów do współpracy.  

2.7. Jak przebiega proces? 

• Przedstawiciel działu HR publikuje wyzwanie na portalu sp4ce.eu (Rys. ).  

 

 

Konsultant ds. HR 2016-04-15 o godz. 
06:51 

Propozycja projektu: W jaki sposób 
przygotować dobry projekt IT? 

Opis: T-Systems poszukuje 
zmotywowanych młodych ludzi 
zainteresowanych tematyką 
zarządzania projektami, do udziału w 
opracowywaniu propozycji projektu w 
naszej firmie. Firma udostępnia 
wszystkie materiały niezbędne do 
opracowania propozycji projektu. 

Język: Angielski, słowacki 

Termin: 20.09.2016 r. 

Rys. 1. Zrzut ekranu portalu sp4ce.eu i przykład opublikowanego wyzwania 

• Nauczyciel akademicki przesyła odpowiedź na wyzwanie.  
• Korzystając z narzędzia komunikacyjnego dostępnego na portalu firma przedstawia 

szczegółowe wymagania i omawia je z nauczycielem. 

• Obie strony uzgadniają, że trzeba udostępnić materiały poufne, w związku z tym 
kierownik ds. HR prosi administratora portalu o utworzenie nowego pokoju nauki 
[Learning Room, LR] dla nowo utworzonej grupy.  

2.8. Ustalenia, zalecenia i rekomendacje 

Portal SP4CE to okno do nawiązywania współpracy za pośrednictwem opublikowanego 
zaproszenia. Zamieszczone zaproszenie przekształca się w pokój nauki (LR), w którym 
współpraca odbywa się na kilku poziomach przy wykorzystaniu różnorodnych funkcji 
dostępnych na platformie SP4CE. Niewątpliwą zaletą otwartego portalu SP4CE jest fakt, że 
na jedno zaproszenie mogą odpowiadać różne instytucje, które na dalszym etapie mogą 
współpracować nad realizacją innych projektów w innych dziedzinach. 
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• Największe ryzyko wiąże się z brakiem zainteresowania ze strony użytkowników, tj. 
w przypadku, gdy nikt nie odpowie na zamieszczone zaproszenie, a autor zaproszenia 
będzie zmuszony skorzystać z innych metod nawiązania współpracy. 

• Innym rodzajem ryzyka jest zbyt duże zainteresowanie współpracą, co może utrudniać 
wybór odpowiednich współpracowników. 

• Ograniczenia czasowe – jeżeli autor wyzwania określi termin zamieszczenia 
odpowiedzi lub rozwiązania, może dojść do sytuacji, w której nikt nie zdąży 
zalogować się i odpowiedzieć na wezwanie w wyznaczonym terminie.  

• Należy precyzyjnie określić każde zaproszenie, zamieszczając szczegółowe 
informacje, aby uniknąć nieporozumień. Ogólnie sformułowane zaproszenie może nie 
wzbudzić zainteresowania użytkowników. 
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3. Przykładowy scenariusz wykorzystania pokojów nauki – wsparcie rozwoju 
regionalnego 

3.1. Cel studium przypadku 

Na portalu sp4ce.eu opublikowano zaproszenie do współpracy w zakresie zarządzania 
projektami. Obie strony – T-Systems i Wydział Ekonomii TUKE (FoE, TUKE) – uzgodniły 
szczegółowe warunki współpracy. W trakcie uzgodnień okazało się, że wybrane istotne 
materiały mają charakter poufny i nie mogą być opublikowane, a zarejestrowani użytkownicy 
potrzebują przestrzeni, w której będą mogli korzystać z materiałów, nowych propozycji 
związanych z projektem, wewnętrznych procesów firmy, itp., udostępnianych w sposób 
ograniczony rolami przypisanymi do poszczególnych użytkowników systemu. 

3.2. Pokoje nauki SP4CE 

Platforma SP4CE i pokoje nauki (http://sp4ce.moodle.pl/) wyposażono w funkcję rejestracji 
użytkowników i przypisywania ról do konkretnych użytkowników (Rys. ). Każdy użytkownik 
musi zarejestrować się w systemie, by móc korzystać z udostępnionej przestrzeni. Wybór 
dostępnych funkcji i narzędzi zależy od roli użytkownika w danym pokoju nauki. Użytkownik 
może być menedżerem, autorem kursu, nauczycielem, studentem, gościem i zarejestrowanym 
użytkownikiem. Użytkownicy w danej roli mają dostęp do różnych zestawów zasobów i 
narzędzi. 

 

Rys. 2. Ekran powitalny pokojów nauki SP4CE 
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Każdy pokój nauki na portalu SP4CE dotyczy konkretnego problemu i zawiera materiały, na 
podstawie których studenci zapoznają się z danym zagadnieniem. Nauczyciel współpracuje z 
trenerem, udostępniając studentom przydatne materiały i przygotowuje przestrzeń do 
dyskusji, interaktywnej współpracy, proponowania nowych rozwiązań i ich oceny.    

3.3. Kim są użytkownicy?  

• Coach (trener) – kierownik HR w firmie T-Systems, udostępnia przydatne materiały 
dla studentów, przygotowuje przestrzeń do dyskusji, interaktywnej współpracy, 
proponowania nowych rozwiązań i ich oceny. 

• Mentor – przedstawi wprowadzenie do tematu, głównych zagadnień i celów, które 
należy zrealizować, pomaga studentom w nawiązaniu udanej współpracy z trenerami z 
firm, wspiera trenera w opracowaniu struktury pokoju nauki, korzystając z dostępnych 
funkcji.  

• Studenci – poszukują rozwiązania przedstawionego problemu przy wsparciu trenera i 
nauczyciela, opracowują oceny, przygotowują propozycje projektów.  

3.4. Możliwości korzystania z pokojów nauki 

• Trener przygotowuje strukturę pokoju nauki we współpracy z mentorem 
(nauczycielem). Na tym etapie uzgadniają dostępne i przydatne funkcje pokoju nauki, 
zakres działań, które studenci mają wykonać (Assignments, Feedback, Chat, Forum, 
Workshop), materiały (Book, File, Folder, Label, Page, URL), które zostaną 
umieszczone w pokoju nauki. Trener z mentorem ustalają też metody oceny pracy 
końcowych efektów pracy, sposób ich publikacji i poziom dostępu.  

• Mentor zwraca się do studentów – podczas wykładów, e-mailem, itd. – i prosi ich o 
rejestrację w systemie i przygotowanym pokoju nauki.  

• Studenci mogą zapoznać się z udostępnionymi materiałami i innymi zasobami, mogą 
kontaktować się z mentorem lub trenerem, pracować nad propozycjami projektowymi, 
wyszukiwać lub prosić o dodatkowe informacje.  

• Trenerzy i nauczyciele zarządzają wszystkimi zadaniami, które studenci muszą 
wykonać, by ustalić rozwiązanie problemu. Użytkownicy pokoju nauki posiadają 
określoną specjalistyczną wiedzę i znajomość danego problemu. Studenci zyskują 
dostęp do środowiska wspomagającego pracę grupową, w którym muszą 
konfrontować się z odmiennymi pomysłami i wiedzą oraz – co niezwykle ważne – 
współpracować z rzeczywistymi pracownikami danej firmy. Każdy może 
wykorzystywać własne kompetencje i umiejętności, aby uzyskać jak najlepszy wynik.  

• Trenerzy i mentorzy mogą oceniać pracę studentów i wystawiać oceny.  
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3.5. Zasoby 

Dostęp do pokoju nauki wymaga zarejestrowania się w systemie i uzyskania klucza dostępu. 
Klucz jest przekazywany w ramach bezpośredniej komunikacji z mentorem, przez e-mail. 
Obsługa pokoju nauki nie wymaga specjalnego oprogramowania, wystarczy dowolna 
wyszukiwarka internetowa (Google Chrome, Mozilla Firefox, IE). Rozwiązanie niektórych 
problemów może wymagać użycia określonego oprogramowania, ale użytkownicy zostaną o 
tym poinformowani w pokoju nauki. Propozycje projektowe można przygotowywać przy 
użyciu pakietu Office – MS Word, MS Excel, MS PowerPoint.  

3.6. Studium przypadku 

T-System to globalna firma obsługująca bardzo wielu klientów, co wiąże się z prowadzeniem 
obszernej dokumentacji projektowej. Firma co roku poszukuje nowych pracowników. Zarząd 
firmy postanowił kształcić przyszłą kadrę w ramach projektu badawczego dotyczącego 
zarządzania projektami. Dział HR musi wyszukać odpowiednich kandydatów do współpracy. 
Po uzgodnieniu szczegółów przez dział HR firmy i nauczyciela akademickiego z FoE TUKE, 
przedstawiciel działu HR poprosił administratora platformy SP4CE o utworzenie pokoju 
nauki (LP) pt. “Tvorba projektov pre podporu regionálneho rozvoja” (Propozycja projektu 
wspierającego rozwój regionalny). Z utworzonego pokoju nauki korzystał 1 trener z firmy T-
Systems, 1 mentor z FoE TUKE i 16 studentów. Głównym celem pokoju nauki było 
wzbudzenie zainteresowania studentów z wybranego wydziału oraz podjęcie próby twórczego 
rozwiązania rzeczywistego problemu i nawiązanie kontaktów. Pokój nauki obejmował pełen 
zakres wiedzy niezbędnej do właściwego przygotowania propozycji w ramach danego 
projektu.  

3.7. Jak przebiega proces? 

• Trener i nauczyciel przygotowują strukturę LR (Rys. ) , który zawiera wprowadzającą 
prezentację głównych założeń, celów, zasobów udostępnionych na potrzeby pracy nad 
projektem, najlepsze praktyki i informacje o działaniach i zadaniach, które mają 
wykonać studenci. Powyższe założenia są spójne z wymaganiami firmy i zgodne z 
zasadami kształcenia. Pokój nauki zawiera też informacje na temat sugerowanego 
twórczego podejścia do tematu oraz listę narzędzi komputerowych, które należy 
wykorzystywać w fazie opracowania propozycji projektowych (ok. 10 godz.). 
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Rys. 3. Zrzut ekranu pokoju nauki 
• Studenci korzystają z udostępnionych materiałów, przygotowując propozycje 

projektowe – opracowują pierwszą wersję propozycji projektu (nazwa projektu, czas 
realizacji, szacunkowy budżet, cel projektu, opis wnioskodawcy, grupa docelowa( (ok. 
20-24 godzin – w zależności rozpoznania tematu przez studentów na potrzeby 
projektu). 

• Na etapie opracowania propozycji projektu studenci konsultują się z nauczycielem, 
trenerem i innymi studentami, omawiając pomysły i postęp prac nad projektem. Mogą 
korzystać z czatu, z forum dyskusyjnego lub funkcji przesyłania wiadomości.  

• Następnie studenci określają poszczególne cele i działania w ramach projektu, 
zamieszczając bardziej szczegółowe informacje (ok. 20-24 godzin – w zależności od 
stopnia skomplikowania projektu). 

• Na etapie opracowania propozycji projektu studenci konsultują się z nauczycielem, 
trenerem i innymi studentami, omawiając pomysły i postęp prac nad projektem. Mogą 
korzystać z czatu, z forum dyskusyjnego lub funkcji przesyłania wiadomości. 

• Następnie studenci przygotowują prezentację projektu w formacie elektronicznym, 
zawierającą ogólne i szczegółowe cele projektu, uzasadnienie celu projektu, opis 
działań, wyników, budżetu, znaczenia projektu i jego trwałości (3-8 godzin, w 
zależności od biegłości studenta w posługiwaniu się narzędziami 
teleinformatycznymi). 

• Studenci prezentują wyniki na wspólnych zajęciach, inni studenci komentują i 
oceniają przedstawiane prace. Informacje zwrotne od innych studentów są brane pod 
uwagę w końcowej ocenie projektu przez trenera i nauczyciela. 
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3.8. Ustalenia, zalecenia i rekomendacje 

Nauczyciel korzystający ze środowiska pokoju nauki SP4CE pełni rolę mediatora, który 
pomaga przedstawicielowi firmy (trenerowi) ustalić zadania dla studentów i materiały, na 
podstawie których studenci mogą pogłębić swoją wiedzę o danym problemie. Nauczyciel 
wspiera studentów, stosując spersonalizowane podejście do nauczania, metody uczenia się 
opartego na współpracy, kooperatywnego (collaborative learning) i krytycznego myślenia 
podczas opracowywania rozwiązań i w trakcie komunikacji z przedstawicielami firmy. Co 
ważne, studenci pracują w znanym środowisku. 

Studenci pogłębiają znajomość zagadnień, z którymi mają do czynienia, i uczą się twórczego 
wykorzystywania dostępnych rozwiązań. Uczą się posługiwać metodami i narzędziami, z 
których mogą korzystać na co dzień. 

Ze względu na złożoność przedstawionego zadania opracowanie propozycji projektu może 
zająć więcej czasu (szczególnie w przypadku, w którym realizację poszczególnych faz 
projektu rozłożono na cały semestr – ok. 4 miesiące). Studenci wykonują większość pracy w 
formie pracy domowej, której powinni poświęcić około 50 godzin. Jeżeli studenci muszą 
korzystać z narzędzi teleinformatycznych, mogą uzyskać dostęp do niezbędnych materiałów z 
domu i kontaktować się z trenerem lub nauczycielem offline lub online, korzystając z pokoju 
nauki. 

Nie należy angażować się w zbyt skomplikowane wyzwania, z którymi studenci się nie 
identyfikują. Brak pomysłów może rodzić frustrację i działać demotywująco. Niekiedy 
najtrudniejszy jest początek, studenci nie potrafią wymyślić żadnego rozwiązania danego 
problemu. Wówczas najlepiej przedstawić kilka przykładów dotyczących sposobów 
postępowania. 

Jeżeli projekt jest bardzo złożony, należy bardzo precyzyjnie opisać wszystkie fazy projektu 
oraz oczekiwania odnośnie wyników, przedstawić przykłady oraz aktywnie i na bieżąco 
przekazywać studentom informacje zwrotne. 
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4. Przykład użycia portalu SP4CE – Warsztaty na Politechnice Gdańskiej 

4.1. Przykład użycia 

Organizacja warsztatów SP4CE -The European Fusion 360 Designathon na Politechnice 
Gdańskiej 

4.2. Jak został zrealizowany? 

Opisywany przypadek, a zarazem przedsięwzięcie to udział w Europejskim Maratonie 
Projektowania – Fusion 360 Designathon. Uczestnicy projektu, wśród których są także 
certyfikowani instruktorzy Autodesk Fusion 360 poprowadzili dwudniowe warsztaty na 
Politechnice Gdańskiej promujące współpracę interdyscyplinarną, połączone ze szkoleniem 
z zakresu podstaw obsługi programu Autodesk Fusion 360. 

Celem było przedstawienie projektu SP4CE oraz zapoznanie uczestników z 
wykorzystywanym przez partnerów i uczestników projektu narzędziem współpracy - 
platformą Moodle, przeprowadzenie szkolenia z podstaw obsługi programu Autodesk 
Fusion 360 oraz wzięcie udziału w Europejskim Maratonie projektowania DesignNow The 
European Fusion 360 Designathon. 

Firma PRO-MED odpowiada za prototyp platformy SP4CE oraz za współpracę z uczelniami 
wyższymi o profilu zawodowym. Jej działania opierają się między innymi na: 

• Promowaniu projektu SP4CE na konferencjach międzynarodowych 

• Tworzeniu interdyscyplinarnych grup projektowych, realizujących projekty za 
pomocą dedykowanej platformy Moodle 

• Tworzeniu pokojów nauki umożliwiających pracę nad licznymi projektami z różnych 
dziedzin 

Dzięki współpracy firmy PRO-MED sp. z o.o., Autoryzowanego Centrum Szkolenia 
Autodesk Politechniki Gdańskiej oraz  Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na 
Odległość Politechniki Gdańskiej w dniach 20 - 21 stycznia 2017 r. na terenie Politechniki 
Gdańskiej odbyły się dwudniowe zintegrowane warsztaty SP4CE dla studentów, 
doktorantów, a także nauczycieli akademickich Politechniki Gdańskiej oraz Gdańskiego 
Uniwersytetu Medycznego. 

4.3. Wykorzystanie Portalu SP4CE 

Portal http://sp4ce.moodle.pl/ był wykorzystywany w każdym etapie organizacji 
i prowadzenia warsztatów. Założone zostały 3 pokoje nauki.  

Na początku powstał pokój nauki dla organizatorów. W pokoju tym zamieszczone zostały 
informacje dotyczące przedsięwzięcia: 

• termin i miejsce organizacji warsztatów,  



 
2014-1-PL1-KA200 – 003341 

 

 

 

 

This project has been funded with support from the European Commission under the ERASMUS+ 

Programme. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be 

held responsible for any use which may be made of the information contained therein.  

17 

 
 

• czas trwania warsztatów, 

• wymagana liczba uczestników,  

• materiały udostępnione przez firmę Autodesk.  

Do planowania działań i komunikacji pomiędzy organizatorami wykorzystano forum news 
oraz forum dyskusyjne. 

 

Rys. 4. Pokój nauki dla organizatorów Fusion 360 Designathon 

Jako drugi powstał pokój nauki dla uczestników warsztatów, w którym udostępniono 
potrzebne informacje organizacyjne, forum ogłoszeniowe oraz fora dyskusyjne. 
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. Pokój nauki dla uczestników warsztatów Fusion 360 Designathon

Ten sam pokój nauki został następnie wykorzystany do kontroli obecno
danych statystycznych dotyczących uczestników warsztatów.  
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Drugi dzień warsztatów został przeprowadzony w trzecim pokoju nauki. Skoncentrowany był 
on na udziale w maratonie projektowania DesignNow i realizacji projektów grupowych. 
Dzięki narzędziom dostępnym na platformie Moodle organizatorzy dokonali automatycznego 
podziału na grupy i stworzyli osobne fora dyskusyjne dla każdej z grup. 

 

Rys. 7. Pokój nauki dla uczestników drugiego dnia warsztatów Fusion 360 Designathon 

Pliki przedstawiające efekt pracy poszczególnych grup zostały zamieszczone w opisanym 
pokoju nauki na platformie Moodle.  
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4.4. Kim są użytkownicy? 

Trener (Coach) – przedstawiciel firmy PRO-MED zajmujący się organizacją warsztatów 

Nauczyciel (Mentor) – instruktor programu Autodesk Fusion 360 prowadzący warsztaty 

Student (Student) – uczestnik warsztatów 

4.5. W jaki sposób można używać portalu? 

• Trener (opiekun) we współpracy z nauczycielem przygotowuje strukturę Pokoju 
Nauki. W ramach tego etapu dyskutują dostępne i użyteczne narzędzia, rodzaje 
działań niezbędnych do wykonania przez studentów (podział na grupy projektowe, 
czat, forum, warsztat), zasoby (książki, pliki, foldery, etykiety, strony, adresy zasobów 
dostępnych w Internecie), które będą stosowane w Pokoju Nauki. Zgadzają co do 
metody oceny wyników końcowych oraz określają poziomy dostępu. 

• Trener (opiekun) informuje uczestników o Pokoju Nauki, uczestnicy rejestrują się 
w systemie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w inny sposób, Mentor 
przydziela im dostęp do Pokoju Nauki. 

• Studenci mogą korzystać z dostarczonych materiałów i innych zasobów, 
komunikować się z Trenerem i Nauczycielem oraz innymi Studentami, prowadzić 
prace nad przydzielonymi zadaniami i/lub projektami, wyszukiwać lub poprosić 
o dodatkowe informacje.  

• Każdy Student może korzystać z własnych kompetencji i umiejętności, aby osiągnąć 
najlepszy wynik. 

• Trenerzy (Opiekunowie) i Nauczyciele mogą zarządzać wszystkimi konkretnymi 
zadaniami przydzielanymi Studentom.  

• Trenerzy i Nauczyciele mogą oceniać aktywność Studentów. 

4.6. Zasoby 

Aby uzyskać dostęp do Pokojów Nauki (Learning Room) potrzebna jest rejestracja 
i uzyskanie klucza dostępu. Rejestracja odbywa się on-line, klucz może zostać przekazany 
mailowo przez mentora lub administratora systemu. Do pracy z Pokojem Nauki nie jest 
potrzebne specjalne oprogramowanie, tylko preferowana przez użytkownika przeglądarka 
internetowa (np. Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge). Rozwiązanie 
konkretnych problemów i zadań może wymagać użycia specjalnego oprogramowania, ale 
użytkownicy muszą być o tym poinformowany. Do przygotowania propozycji projektu i/lub 
raportów Studenci mogą używać zwykłych aplikacji MS Office (MS Word, MS Excel, MS 
PowerPoint). 
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4.7. Podsumowanie  

Obecna wersja systemu posiada funkcjonalności niezbędne do przeprowadzenia efektywnego 
uczenia. Role użytkowników są jasno określone. System wspiera procesy związane z nauką, 
monitorowaniem procesu uczenia się i przekazywaniem materiałów. Jednocześnie system jest 
otwarty na spersonalizowanie procesu uczenia co jest zaletą z uwagi na różnorodność 
projektów realizowanych przez PRO-MED. 

Uczestnicy warsztatów The European Fusion 360 Designathon, którzy pomyślnie ukończyli 
szkolenie zostali nagrodzeni stosownymi certyfikatami. Niektórzy wyrazili chęć dalszej 
współpracy z firmą PRO-MED przy realizacji kolejnych przedsięwzięć. 

Ryzyka są związane z złym przydzieleniem zadań uczestnikowi, niewystarczającym 
przeszkoleniu uczestnika przed przydzieleniem mu zadań. Możliwe ryzyka to także zbyt duża 
liczebność grupy ograniczająca możliwość indywidualnego podejścia instruktora do 
uczestnika czy też niewłaściwy dobór ilości i poziomu trudności zadań w stosunku do 
umiejętności uczestnika. 

Trener i Nauczyciel nie powinni przydzielać Studentom zbyt skomplikowanych/niejasnych 
zadań do rozwiązania. Uniknie się w ten sposób sytuacji gdy Student dostanie zadanie, 
którego rozwiązanie nie leży w jego kompetencjach. W przypadku Studenta przydzielenie 
zbyt skomplikowanego zadania może prowadzić do frustracji i braku motywacji. Czasami 
Studenci mają problem z rozpoczęciem realizacji zadania, ważne jest żeby w początkowym 
okresie Trener aktywnie starał się motywować Studenta, a także służył pomocą np. poprzez 
przedstawienie przykładowych rozwiązań podobnych problemów. 

Ważne jest zamieszczanie potrzebnych materiałów szkoleniowych, a także źródeł, z których 
studenci sami mogą się doszkalać i rozwijać we własnym tempie w tematyce, która ich 
interesuje.  
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5. Przykład wykorzystania portalu SP4CE – firma konsultingowa 

5.1. Cel studium przypadku 

Technologie teleinformatyczne coraz śmielej wkraczają do różnych sektorów życia i 
działalności człowieka. Wiele studentów uważa, że edukacja odbywa się w oderwaniu od 
praktyki. Jedynym sposobem, by uczelnie i szkoły zawodowe mogły właściwie 
przygotowywać studentów na wyzwania rynku pracy, jest aktywne włączenie praktyki w 
proces edukacji. W naszym przypadku posłużymy się przykładem współpracy trzech stron: 
firm, konsultantów i studentów.   

IDEC SA to firma konsultingowa świadcząca usługi dla biznesu we wszystkich sektorach 
gospodarki, w sektorze prywatnym i publicznym. IDEC oferuje wsparcie dla podmiotów, 
które chcą założyć własny biznes i szukają wsparcia finansowego inwestycji. Konsultanci 
IDEC opracowują plany biznesowe dla klientów.  

IDEC współpracuje również z kilkoma firmami szkoleniowymi, oferującymi usługi 
szkoleniowe w zakresie zarządzania jakością oraz zarządzaniem i/lub realizacją projektów.  

Rola IDEC często polega na mediacji pomiędzy firmami szkoleniowymi a 
przedsiębiorstwami. Podmioty prowadzące nauczanie mogą wymieniać się wynikami badań; 
świeże umysły studentów konfrontują się z rzeczywistymi wyzwaniami świata biznesu. Firmy 
korzystają z efektów pracy studentów zaangażowanych w proces badań i rozwoju oraz 
kreatywności młodych umysłów, które potrafią myśleć nieszablonowo. Działy HR mogą 
wybrać najlepszych kandydatów na przyszłych pracowników w ramach interakcji ze 
studentami. Pracodawcy mogą obserwować, jak studenci radzą sobie w rzeczywistym 
środowisku firmowym, i poznawać ich umiejętności w zakresie przekuwania wiedzy 
teoretycznej w praktykę, a studenci mają szansę przekonać się, czy dane stanowisko najlepiej 
odpowiada ich potencjałowi. 

Współpraca pomiędzy tymi dwoma społecznościami zawiera w sobie element dynamicznej 
wymiany informacji, najczęściej poprzez sieć online. 

5.2. Wdrożenie portalu SP4CE 

Portal SP4CE (sp4ce.eu) przedstawia interesujące rozwiązania powyższego procesu 
kooperatywnego uczenia się. Na portalu zamieszczono informacje na temat samego projektu 
SP4CE, wytyczne dla poszczególnych grup docelowych (trenerów, mentorów, studentów), 
interesujące materiały szkoleniowe i opracowania z różnych konferencji. Ponadto portal 
zawiera część specjalną, tzw. wyzwanie / zaproszenie: „Wyślij propozycję projektu” Każdy 
może skorzystać z tej możliwości i znaleźć wsparcie w rozwiązaniu problemu. Jest to 
narzędzie, które służy do wyszukiwania osób zainteresowanych rozwiązywaniem różnych 
zagadnień lub partnerów do przyszłej współpracy, którzy specjalizując się w różnych 
dziedzinach. Jeżeli uczestnicy zaakceptują wyzwanie, administrator tworzy tzw. pokój nauki 
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[Learning Room], czyli miejsce współpracy zarejestrowanych użytkowników systemu. 
Opisywany proces „wyzwania” działa na zasadzie opracowanej w ramach projektu EACEA 
“OpenInn2.0: A Knowledge Generating House and e-Assessment Model”, w którym 
platformę o nazwie Knowledge Generating House wykorzystywano do tworzenia grup 
badaczy, pracujących nad innowacyjnymi rozwiązaniami konkretnych problemów.  

5.3. Kim są użytkownicy?  

• Trenerzy – właściciele firm i/lub menedżerowie. Tworzą wyzwanie i udostępniają 
informacje, takie jak idea projektu, opis, dostępne zasoby oraz termin opracowania 
rozwiązania/wyników. 

• Mentor – konsultant, odpowiada na wyzwanie, zamieszcza komentarze, udostępnia 
narzędzia, proponuje harmonogram realizacji.  

• Studenci – studenci uczelni i szkół zawodowych zainteresowani tematem wyzwania.  

5.4. Możliwości korzystania z portalu 

• Zapoznanie się z ogólnymi informacjami – wszyscy użytkownicy mają dostęp do 
informacji ogólnych (o projekcie SP4CE, różnych instruktaży, materiałów 
szkoleniowych, raportów z konferencji, itp.) 

• Wyszukiwanie partnera – poprzez link: “Wyślij propozycję projektu” każdy może 
opublikować wyzwanie w poszukiwaniu nowych partnerów, rozwiązań problemu. 

5.5. Zasoby 

Obsługa portalu sp4ce.eu nie wymaga korzystania z żadnego specjalnego oprogramowania. 
Portal jest dostępny przez dowolną wyszukiwarkę internetową (Google Chrome, Mozilla 
Firefox, IE, etc.). 

5.6. Studium przypadku 

IDCE to firma konsultingowa, obsługująca klientów, którzy chcą stworzyć własny biznesplan 
i pozyskać finansowanie inwestycji. IDEC chce nawiązać zaangażować studentów kierunku 
Administracja biznesu w przygotowanie biznesplanów dla wybranych klientów. To doskonała 
okazja, by studenci sprawdzili swoje umiejętności w praktyce, a firmy nawiązały współpracę 
z młodymi przyszłymi pracownikami i znalazły potencjalnych kandydatów do pracy. 

5.7. Jak przebiega ten proces? 

• Konsultant IDEC publikuje wyzwanie za pośrednictwem portalu sp4ce.eu (Rys. ).  
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Propozycja projektu: Biznesplany w 
pozyskiwaniu finansowania inwestycji 

Opis: IDEC poszukuje 
zmotywowanych młodych ludzi 
zainteresowanych tematyką 
zarządzania projektami, do udziału w 
opracowywaniu biznesplanów dla 
firm. IDEC udostępni wszystkie 
informacje i zasoby niezbędne do 
opracowania biznesplanów. 

Język: Grecki 

Rys. 8. Zrzut ekranu portalu sp4ce.eu i przykład opublikowanego wyzwania 

• Wyzwanie trafia do firm szkoleniowych, z którymi współpracuje IDEC.  
• Korzystając z narzędzia komunikacyjnego dostępnego na portalu konsultant 

przedstawia szczegółowe wymagania i omawia je z firmami. 
• Obie strony uzgadniają, że trzeba udostępnić materiały poufne, w związku z tym 

kierownik ds. HR prosi administratora portalu o utworzenie nowego pokoju nauki 
[Learning Room, LR] dla nowo utworzonej grupy.  

5.8. Ustalenia, zalecenia i rekomendacje 

Portal SP4CE to okno do nawiązywania współpracy za pośrednictwem opublikowanego 
wyzwania. Zamieszczone zaproszenie przekształca się w pokój nauki (LR), w którym 
współpraca odbywa się na kilku poziomach przy wykorzystaniu różnorodnych funkcji 
dostępnych na platformie SP4CE. Niewątpliwą zaletą otwartego portalu SP4CE jest fakt, że 
na jedno zaproszenie mogą odpowiadać różne instytucje, które na dalszym etapie mogą 
współpracować nad realizacją innych projektów w innych dziedzinach.   

• Największe ryzyko wiąże się z brakiem zainteresowania ze strony użytkowników, tj. 
w przypadku, gdy nikt nie odpowie na zamieszczone wyzwanie, a autor wyzwania 
będzie zmuszony skorzystać z innych metod nawiązania współpracy. 

• Innym rodzajem ryzyka jest zbyt duże zainteresowanie współpracą, co może utrudniać 
wybór odpowiednich współpracowników. 

• Ograniczenia czasowe – jeżeli autor wyzwania określi termin zamieszczenia 
odpowiedzi lub rozwiązania, może dojść do sytuacji, w której nikt nie zdąży 
zalogować się i odpowiedzieć na wezwanie w wyznaczonym terminie.  
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Należy precyzyjnie określić każde wyzwanie i zamieścić praktyczne informacje, aby uniknąć 
nieporozumień. Zbyt ogólne wyzwanie może nie wzbudzić zainteresowania użytkowników. 

6. Scenariusze korzystania z pokojów nauki –przygotowanie business planu  

6.1. Cel studium przypadku 

Na portalu sp4ce.eu opublikowano wyzwanie dotyczące opracowania biznesplanów. Obie 
strony – firma konsultingowa i firmy zamawiające biznesplany – uzgodniły zasady 
współpracy. W trakcie uzgodnień okazało się, że wybrane istotne materiały mają charakter 
poufny i nie mogą być opublikowane, a zarejestrowani użytkownicy potrzebują przestrzeni, w 
której będą mogli korzystać z materiałów udostępnianych w sposób ograniczony rolami 
przypisanymi do poszczególnych użytkowników systemu. 

6.2. Pokoje nauki SP4CE 

Platforma SP4CE i pokoje nauki (http://sp4ce.moodle.pl/) wyposażono w funkcję rejestracji 
użytkowników i przypisywania ról do konkretnych użytkowników (Rys. ). Każdy użytkownik 
musi zarejestrować się w systemie, by móc korzystać z udostępnionej przestrzeni. Wybór 
dostępnych funkcji i narzędzi zależy od roli użytkownika w danym pokoju nauki. Użytkownik 
może być menedżerem, autorem kursu, nauczycielem, studentem, gościem i zarejestrowanym 
użytkownikiem. Użytkownicy w danej roli mają dostęp do różnych zestawów zasobów i 
narzędzi. 

 

Rys. 9. Ekran powitalny pokojów nauki SP4CE 
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Pokój nauki SP4CE zawiera ogólnodostępne informacje na temat firm, na podstawie których 
studenci mogą poznać ogólny charakter działalności danego podmiotu. Konsultant udostępnia 
szczegółowe (poufne) informacje i materiały, z których mogą korzystać studenci podczas 
pracy nad biznesplanem.    

6.3. Kim są użytkownicy?  

• Trener – właściciel firmy i/lub menedżer, który udostępnia informacje, otwiera tematy 
do dyskusji, ocenia biznesplany. 

• Mentor – konsultant, przedstawia wszystkie niezbędne informacje o zadaniu, określa 
cele, które należy zrealizować, pomaga studentom w nawiązaniu udanej współpracy z 
trenerami z firm, opracowuje strukturę pokoju nauki, korzystając z dostępnych 
funkcji.  

• Studenci – poszukują rozwiązania przedstawionego problemu przy wsparciu mentora, 
opracowują oceny, przygotowują biznesplany.  

6.4. Możliwości korzystania z pokojów nauki 

• Mentor (konsultant) przygotowuje strukturę pokoju nauki we współpracy z trenerem. 
Na tym etapie uzgadniają oni dostępne i przydatne funkcje pokoju nauki, zakres 
działań, które studenci mają wykonać (Assignments, Feedback, Chat, Forum, 
Workshop), materiały (Book, File, Folder, Label, Page, URL), które zostaną 
umieszczone w pokoju nauki. Trener z mentorem ustalają też metody oceny pracy 
końcowych efektów pracy, sposób ich publikacji i poziom dostępu.  

• Mentor zwraca się do studentów – np. e-mailem – i prosi ich o rejestrację w systemie i 
przygotowanym pokoju nauki.  

• Studenci mogą zapoznać się z udostępnionymi materiałami i innymi zasobami, mogą 
kontaktować się z mentorem lub trenerem, pracować nad biznesplanami, wyszukiwać 
lub prosić o dodatkowe informacje.  

• Studenci zyskują dostęp do środowiska pracy zespołowej, w którym muszą 
konfrontować się z innymi osobami o odmiennych pomysłach i poziomie wiedzy, oraz 
– co niezwykle ważne – współpracować z rzeczywistymi pracownikami danej firmy. 
Każdy może wykorzystywać własne kompetencje i umiejętności, aby uzyskać jak 
najlepszy wynik.  

• Trenerzy i mentorzy mogą oceniać pracę studentów i wystawiać oceny.  

6.5. Zasoby 

Dostęp do pokoju nauki wymaga zarejestrowania się w systemie i uzyskania klucza dostępu. 
Klucz jest przekazywany w ramach bezpośredniej komunikacji z mentorem, przez e-mail. 
Obsługa pokoju nauki nie wymaga specjalnego oprogramowania, wystarczy dowolna 
wyszukiwarka internetowa (Google Chrome, Mozilla Firefox, IE). Rozwiązanie niektórych 
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problemów może wymagać użycia określonego oprogramowania, ale użytkownicy zostaną o 
tym poinformowani w pokoju nauki. Propozycje projektowe można przygotowywać przy 
użyciu pakietu Office – MS Word, MS Excel, MS PowerPoint.  

6.6. Studium przypadku 

IDCE to firma konsultingowa, obsługująca klientów, którzy chcą stworzyć własny biznesplan 
i pozyskać finansowanie inwestycji. IDEC chce nawiązać zaangażować studentów kierunku 
Administracja biznesu w przygotowanie biznesplanów dla wybranych klientów. To doskonała 
okazja, by studenci sprawdzili swoje umiejętności w praktyce, a firmy nawiązały współpracę 
z młodymi przyszłymi pracownikami i znalazły potencjalnych kandydatów do pracy. 

Po wypracowaniu porozumienia pomiędzy firmą konsultingową a 
właścicielami/kierownikami klienta konsultant IDEC poprosił administratora platformy 
SP4CE o utworzenie pokoju nauki o nazwie “Επιχειρηματικά σχέδια για χρηματοδότηση 
επιχειρήσεων” (Biznesplany w pozyskiwaniu finansowania inwestycji). Z utworzonego 
pokoju nauki korzystało 15 trenerów z firm, 1 mentor z IDEC i 15 studentów. 

Głównym celem pokoju nauki było wzbudzenie zainteresowania studentów z wybranego 
wydziału oraz podjęcie próby twórczego rozwiązania rzeczywistego problemu i nawiązanie 
kontaktów z realną firmą. Pokój nauki zawierał informacje niezbędne do przygotowania 
biznesplanu.  

6.7. Jak przebiega ten proces? 

• Trener i mentor przygotowują strukturę pokoju nauki. 
• Studenci korzystają z udostępnionych materiałów, przygotowując własne biznesplany 

– sporządzają pierwszy projekt biznesplanu (ok. 20-24 godziny). 
• W kolejnym kroku zadanie studentów polega na opracowaniu bardziej szczegółowego 

biznesplanu (ok. 20-24 godziny – w zależności od stopnia skomplikowania 
biznesplanu). 

• Na etapie opracowania propozycji projektu studenci konsultują się z mentorem, 
trenerem i innymi studentami, omawiając pomysły i postęp prac nad projektem. Mogą 
korzystać z czatu, z forum dyskusyjnego lub funkcji przesyłania wiadomości.  

• Studenci prezentują wyniki, inni studenci komentują i oceniają przedstawiane prace. 
Informacje zwrotne od innych studentów są brane pod uwagę w końcowej ocenie 
projektu przez trenera i mentora. 

6.8. Ustalenia, zalecenia i rekomendacje 

W środowisku pokoju nauki SP4CE konsultant pełni rolę mediatora, który pomaga 
przedstawicielowi firmy (trenerowi) ustalić, jakie informacje o firmie i jej potencjale należy 
przekazać studentom. Konsultant wspiera studentów, stosując spersonalizowane podejście do 



 
2014-1-PL1-KA200 – 003341 

 

 

 

 

This project has been funded with support from the European Commission under the ERASMUS+ 

Programme. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be 

held responsible for any use which may be made of the information contained therein.  

28 

 
 

nauczania, metody uczenia się opartego na współpracy (kooperatywnego) i krytycznego 
myślenia podczas opracowywania rozwiązań i w komunikacji z przedstawicielami firmy. Co 
ważne, studenci pracują w znanym sobie środowisku. 

Studenci rozwijają pomysły i rozwiązania, wykorzystując własną kreatywność. Uczą się 
posługiwać metodami i narzędziami, z których mogą korzystać na co dzień. 

Opracowanie biznesplanów zajmuje więcej czasu niż przewidziano ze względu na bardziej 
złożony charakter zadania. Studenci wykonują większość pracy w formie pracy domowej, 
której powinni poświęcić około 50 godzin. Studenci mogą uzyskać dostęp do niezbędnych 
materiałów z domu i kontaktować się z mentorem offline lub online, korzystając z pokoju 
nauki. 

Nie należy opracowywać zbyt skomplikowanych wyzwań, z którymi studenci się nie 
identyfikują. Brak pomysłów może rodzić frustrację i działać demotywująco. Niekiedy 
najtrudniejszy jest początek, studenci nie potrafią wymyślić żadnego rozwiązania danego 
problemu. Wówczas najlepiej przedstawić kilka przykładów możliwych rozwiązań. 

Należy bardzo precyzyjnie opisać wszystkie fazy projektu oraz oczekiwania odnośnie 
wyników, przedstawić przykłady oraz aktywnie i na bieżąco przekazywać studentom 
informacje zwrotne. 
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7. Przykład wykorzystania pokojów nauki – praca dla menadżera 

7.1. Cel studium przypadku 

Korzystając z portalu sp4ce.eu opublikowano ofertę pracy (menedżer projektu) w firmie 
Trebag Ltd. 

7.2. Wykorzystanie pokojów nauki SP4CE 

Platforma SP4CE wraz z udostępnianymi na niej salami szkoleniowymi (dostępne pod 
adresem http://sp4ce.moodle.pl/) umożliwia rejestrację użytkowników i przypisanie im 
poszczególnych sal szkoleniowych (ryc. 2). Aby skorzystać z tej przestrzeni, każdy 
użytkownik musi się najpierw zarejestrować w systemie. Zakres dostępnych funkcji i narzędzi 
zależy od roli użytkownika w danej sali. Dostępne role to menedżer, autor kursu, nauczyciel, 
student, gość i zarejestrowany użytkownik. W zależności od przypisanej roli, użytkownik ma 
dostęp do innych zasobów i narzędzi. 

 

Rys. 10. Ekran powitalny pokojów nauki SP4CE 

Każda sala szkoleniowa SP4CE jest dedykowana do określonego problemu, z którym musi 
zmierzyć się grupa oraz oferuje zasoby mające pomóc studentom zrozumieć dany problem. 
Nauczyciel pomaga trenerowi przygotować materiały przydatne dla studentów, wyznacza 
obszary do dyskusji, interaktywnej współpracy, nowych propozycji rozwiązań i oceny. 
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7.3. Kim są użytkownicy? 

• Trener - kierownik ds. HR w Trebag Ltd., który przygotowuje oferty pracy oraz 
aranżuje sale do dyskusji, projektuje interaktywną współpracę, nowe propozycje 
rozwiązań dla zainteresowanych - poszukujących pracy 

• Mentor - kierownik projektu w Trebag Ltd, który dokonuje wprowadzenia do 
dostępnych zagadnień, głównych pomysłów i celów, które mają zostać osiągnięte, 
pomaga osobom poszukującym pracy w nawiązaniu udanej współpracy z trenerem, 
pomaga trenerowi w opracowaniu struktury sali szkoleniowej z wykorzystaniem 
różnych dostępnych funkcji. 

• Studenci - osoby poszukujące pracy, które są zainteresowane działaniami 
wymienionymi w salach szkoleniowych i chcą się dowiedzieć jak rozwiązać problem, 
dokonać oceny i przygotować propozycje projektów. 

7.4. Jak można wykorzystać pokoje nauki? 

• Trener we współpracy z mentorem (nauczycielem) przygotowuje strukturę sali 
szkoleniowej. Na tym etapie omawiane są dostępne i użyteczne funkcje sal 
szkoleniowych, czynności, które studenci muszą wykonać (zadania, informacje zwrotne, 
czat, konwersatorium, warsztaty), zasoby (książka, plik, folder, etykieta, strona, URL), 
które będą używany w sali szkoleniowej. Uzgadniają metody oceny końcowych 
rezultatów, sposób ich publikowania i poziom dostępu. 

• Mentor zwraca się do studentów – za pośrednictwem portali pracy i portalu firmowego, 
poprzez własną sieć kontaktów lub w inny sposób, aby zarejestrowali się w systemie i 
przygotowanej sali szkoleniowej. 

• Studenci (osoby poszukujące pracy) mogą zapoznać się z dostarczonymi materiałami i 
innymi zasobami, komunikować się z mentorem lub trenerem, pracować nad 
propozycjami projektu, szukać lub poprosić o dodatkowe informacje. 

• Trenerzy i nauczyciele zarządzają wszystkimi poszczególnymi zadaniami, które należy 
wykonać w trakcie rozwiązywania problemu. Zespół użytkowników sali szkoleniowej 
obejmuje osoby o określonych specjalnościach i wiedzy specjalistycznej, wiedzy 
związanej z problemem, który ma zostać rozwiązany. Każdy może wykorzystać własne 
kompetencje i umiejętności, aby osiągnąć jak najlepszy rezultat. 

• Trenerzy i mentorzy mogą ocenić i zarejestrować aktywność studentów oraz wybrać 
najlepszego kandydata spośród uczestników. 

7.5. Zasoby 

Klucz można otrzymać za sprawą bezpośredniego kontaktu, jak też za pośrednictwem poczty 
elektronicznej oraz przez mentora. Do pracy w sali szkoleniowej nie jest wymagane specjalne 
oprogramowanie, wystarczy tylko przeglądarka internetowa preferowana przez użytkownika 
(np. Google Chrome, Mozilla Firefox, IE). Może się zdarzyć, że rozwiązanie konkretnych 
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problemów i zadań wymagać będzie określonego oprogramowania, ale w takim przypadku 
użytkownicy muszą być o tym poinformowani w sali szkoleniowej. Do przygotowania 
propozycji projektu studenci mogą używać zwykłych aplikacji MS Office - MS Word, MS 
Excel, MS PowerPoint. 

7.6. Studium przypadku 

Głównym celem wykorzystania sal szkoleniowych było zwiększenie zainteresowania 
działalnością Trebag wśród osób poszukujących pracy i próba znalezienia najbardziej 
aktywnego i kreatywnego kandydata, poznanie go oraz jego sposobu myślenia. Chcieliśmy się 
dowiedzieć, czy kandydaci mają jakieś oryginalne pomysły do realizacji bieżących projektów 
lub inne sugestie czy propozycje. 

7.7. Jak przebiega proces? 

• Trener przygotowuje strukturę sali szkoleniowej (ryc. 3) zawierającą prezentacje dotyczące 
głównych projektów, celów sali szkoleniowej, a także najlepsze praktyki i informacje o 
działaniach. Następnie dostosowuje je do wymagań firmy oraz zasad metodyki 
pedagogicznej. 

 

Rys. 11. Zrzut ekranu pokoju nauki 

• W oparciu o dostarczone zasoby, osoby poszukujące pracy przystepują do opracowywania 
swoich sugestii i komentarzy 
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Rys. 12. Zrzut ekranu forum 

• Podczas całego procesu rekrutacyjnego należy omówić postępy i pomysły z 
nauczycielem, trenerem i innymi kandydatami obecnymi na sali. Można w tym celu 
skorzystać z czatu on-line, forów dyskusyjnych lub funkcji komunikatora. 

7.8. Ustalenia, zalecenia i rekomendacje 

Korzystając ze środowiska pokojów nauki SP4CE, nauczyciel odgrywa rolę mediatora 
pomagającego przedstawicielom firmy (trenerom) w określeniu zadań, które mają zostać 
zrealizowane oraz źródeł potrzebnych do dogłębnego zrozumienia problemu. Z drugiej strony 
nauczyciel pomaga studentom, wykorzystując rozmaite podejścia, w tym spersonalizowane 
nauczanie, naukę współpracy i stosowanie krytycznego myślenia  w tworzeniu rozwiązań i 
komunikacji z przedstawicielami firmy. 

Studenci wyrabiają sobie poglądy i opinie na otaczające ich tematy oraz uczą się kreatywnego 
podejścia do tworzenia rozwiązań. Uczą się metod i narzędzi, które mogą zastosować w 
codziennych życiowych działaniach. 

Wymiana opinii i pomysłów wymaga czasu z uwagi na złożone cele takiego zadania. W 
przypadku, jeśli nauka wymaga pracy z wykorzystaniem narzędzi ICT, istnieje możliwość 
analizowania tych materiałów z domu oraz uzyskania wsparcia trenera lub nauczyciela online 
lub offline za pośrednictwem sal szkoleniowych. Po upływie terminu aplikowania, prawa 
własności intelektualnej do wygenerowanych pomysłów nie są jasno określone. 

Nie należy podejmować zbyt złożonych zadań projektowych, z którymi studenci nie czują 
żadnego związku. Ze względu na wysoką złożoność projektu konieczne jest dokładne 
opisanie wszystkich etapów prac i oczekiwań w odniesieniu do uzyskanego wyniku, jak też 
dostarczanie przykładów i aktywnej informacji zwrotnej o bieżącej aktywności studentów. 
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8.  Scenariusz wykorzystania portalu SP4CE - konferencja 

8.1. Cel studium przypadku 

Zarówno sami studenci, jak i dydaktycy potwierdzają, że edukacja nie jest odpowiednio 
powiązana z praktyką. Aby umożliwi ć uniwersytetom odpowiednie przygotowanie zawodowe 
studentów, konieczne jest aktywne włączenie do nauczania elementów praktyki. W naszym 
przypadku przedstawiamy przykład promocji XXII Konferencji pn. „Multimedia w edukacji”, 
którą odwiedzamy rokrocznie aby zaprezentować nasze projekty i wyniki oraz w celu 
uzyskania informacji na temat innych projektów realizowanych przez osoby zawodowo 
związane z edukacją. 

8.2. Wdrożenie portalu SP4CE 

Portal SP4CE (dostępny pod adresem sp4ce.eu) przedstawia interesujące rozwiązania dla 
wymienionych kwestii. Portal zawiera informacje o projekcie SP4CE online, przewodniki dla 
poszczególnych grup docelowych (w tym trenerów, mentorów, studentów), ciekawe materiały 
edukacyjne, materiały do różnych konferencji, a także najważniejszy element z perspektywy 
rozwiązania dla opisanego wyżej problemu – komunikat-zaproszenie do udziału pt.: "Prześlij 
nam swoją propozycję projektu". Za pośrednictwem tego komunikatu każdy może zgłosić 
problem lub rozwiązanie. Jest to narzędzie do poszukiwania osób zainteresowanych 
rozwiązywaniem różnych problemów lub partnerów działających w różnych dziedzinach w 
celu nawiązania współpracy w przyszłości. W przypadku dopasowania uczestników 
komunikatu-zaproszenia, administrator tworzy tzw. „salę szkoleniową”, czyli 
wyspecjalizowane miejsce, w którym wszyscy mogą współpracować po wcześniejszym 
zarejestrowaniu się w systemie. Taki proces współpracy oparty na komunikacie-zaproszeniu 
działa na zasadzie opracowanej w ramach projektu EACEA "OpenInn2.0: Izba Generowania 
Wiedzy oraz Model e-Assessment", gdzie wykorzystano platformę Knowledge Generating 
House do tworzenia grup badaczy oraz opracowywania innowacyjnych rozwiązań dla bardzo 
specyficznych problemów. Portal obejmuje również inne specjalne pozycje menu; sale 
szkoleniowe, materiały szkoleniowe i konferencje. 

8.3. Kim są użytkownicy? 

• Kierownicy projektów – dzielą się informacjami oraz rozpowszechniają wydarzenia 
wśród zainteresowanych osób  

• Nauczyciele i badacze – interesują się wynikami projektów 
• Studenci – mogą wykorzystać wyniki projektu oraz są głównymi beneficjentami projektu  

8.4. Jak mogą korzystać z portalu? 

• Czytając ogólne informacje - wszyscy użytkownicy mają dostęp do informacji ogólnych 
(o projekcie SP4CE, różnego rodzaju przewodniki, materiały szkoleniowe, dokumenty 
konferencyjne itp.). 
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• Poszukując partnera wśród instytucji edukacyjnych - za pośrednictwem linku: "Prześlij 
nam swoją propozycję projektu", każdy może opublikować komunikat-zaproszenie dla 
nowych partnerów lub do wspólnego poszukiwania rozwiązania problemu. 

• Informacje o nadchodzących i zakończonych konferencjach są dostępne pod linkiem: 
http://sp4ce.eu/en/conferences  

8.5. Wymagania sprzętowe 

Do korzystania z portalu sp4ce.eu nie jest wymagane żadne specjalne oprogramowanie. Portal 
jest dostępny poprzez dowolną przeglądarkę internetową (np. Google Chrome, Mozilla 
Firefox, IE itp.). 

8.6. Wydarzenie 

W ramach portalu uczestniczyliśmy w konferencji (XXII Multimedia w Edukacji - 
Keszthely), której celem jest promowanie wymiany doświadczeń i umożliwienie spotkania 
profesjonalistów z różnych dziedzin edukacji, badań i rozwoju. Chcieliśmy zaprosić naszych 
partnerów do udziału w konferencji, aby przedstawić im nasze projekty (SP4CE, RELM, 
Remo i Plentis) oraz specjalistów z dziedziny edukacji: nauczycieli, badaczy oraz 
doktorantów. 

8.7. Jak zrealizowano to wydarzenie? 

• Konferencja została przeprowadzona za pośrednictwem portalu sp4ce.eu (ryc. 1). 

 

 

Trebag Ltd.  Maj 2016 r. 

Ogłoszenie XXII 
Konferencji “Multimedia w 
Edukacji” 

Opis: za pośrednictwem 
portalu została 
zainicjowana XXII 
Konferencja (Multimedia w 
Edukacji - Keszthely), 
której celem jest 
promowanie wymiany 
doświadczeń i 
umożliwienie spotkania 
profesjonalistów z różnych 
dziedzin edukacji, badań i 
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rozwoju. 

Język: węgierski 

Termin: 02.06.2016 r. 

Rys. 13. Zrzut ekranu portalu sp4ce.eu oraz przykład udostępnienia konferencji 

• W konferencji uczestniczyli zainteresowani specjaliści  

Rys. 14. Zdjęcia z konferencji 

8.8. Wyniki, rekomendacje i możliwe opcje 

Dzięki możliwości publikowania komunikatów-zaproszeń, portal SP4CE stanowi wrota do 
nawiązania współpracy. Zaletą tego otwartego portalu SP4CE jest fakt, że na jedną z 
ogłoszonych konferencji można zaprosić użytkowników z różnych instytucji, które mogą 
współpracować również w ramach innych projektów oraz w rozmaitych dziedzinach. 
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• Największe ryzyko może stanowić brak zainteresowania ze strony użytkowników, tzn. 
pomimo publikacji komunikatu-zaproszenia nikt się nie zgłosi, a nadawca będzie 
musiał zastosować inne metody nawiązywania współpracy. 

• Kolejnym ryzykiem może być także ogromne zainteresowanie współpracą i 
wynikający z tego trudny wybór z kim ostatecznie nawiązać współpracę. 

• Ograniczenia czasowe - w przypadku jeśli nadawca określi bliski termin uzyskania 
odpowiedzi lub rozwiązania, może się tak zdarzyć, że nikt nie zdoła dołączyć do 
konferencji w zaplanowanym czasie. 

Ważne jest precyzyjne podanie wszystkich użytecznych informacji przy wysyłaniu 
komunikatu-zaproszenia, aby uniknąć potencjalnych nieporozumień. Bardzo ogólny 
komunikat-zaproszenie może spotkać się z brakiem zainteresowania ze strony innych 
użytkowników. 
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9. Organizacja Praktyk w Instytucie z pomocą portalu SP4CE 

9.1. Cel studium przypadku 

Celem przedstawionego studium przypadku jest przedstawienie scenariusza wykorzystania 
portalu uwzględniającego różne aspekty związane z organizacją praktyk w Instytucie PIAP. 

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP jest jednostka naukową prowadzącą 
prace badawcze i rozwojowe na rzecz przemysłu.  

Obecnie działania Instytutu PIAP koncentrują się w obszarach: 

• automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych, 
• automatyzacji transportu międzyoperacyjnego, 

• systemów kontroli jakości z wykorzystaniem techniki wizyjnej, 
• robotów mobilnych do zastosowań specjalnych, 
• przemysłowych układów pomiarowych, 

• specjalistycznej aparatury kontrolno-pomiarowej, 
• recyklingu samochodów, 

• realizacji projektów w ramach współpracy międzynarodowej. 
W Instytucie PIAP praktyki odbywa około 20 praktykantów w ciągu roku. Praktykantami są 
zazwyczaj studenci wyższych uczelni technicznych. Część studentów odbywa praktyki w 
ramach IAESTE (The International Association for the Exchange of Students for Technical 
Experience http://www.iaeste.org/) . Są to Praktykanci z zagranicy gdzie często występuje 
bariera językowa i różnice kulturowe. W przypadku krajowych uczelni tematyka praktyk jest 
często związana tematami prac przejściowych lub dyplomowych.  

Dodatkowo Instytut współpracuje z kołami naukowymi na uczelniach. Często członkowie kół 
naukowych uczestniczą w praktykach w Instytucie PIAP. 

Przepisy wewnętrzne Instytutu PIAP i przepisy krajowe wymagają sformalizowanego 
podejścia związanego organizacją praktyk. Niezbędne jest przeprowadzenie szkolenia BHP 
związanego z ryzykami/zagrożeniami które mogą wystąpić podczas praktyki. Do każdego 
praktykanta przypisywany jest opiekun, posiadający kompetencje niezbędne do nadzorowania 
i monitorowania praktyki. Instytut PIAP podpisuje z każdym praktykantem umowę, która 
określa obowiązki i prawa obu stron umowy. Szczególnie ważne jest to w przypadku 
włączenia praktykanta w tworzenie wartości intelektualnych. 

Praktyki w Instytucie trwają od dwóch tygodni do pięciu miesięcy. Instytut PIAP stara się 
podczas praktyk, jeśli jest to możliwe włączyć praktykantów w biegnące prace tak aby 
praktykanci nabyli umiejętności praktyczne. 
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9.2. Wykorzystanie Portalu SP4CE 

Portal może być wykorzystany do komunikacji opiekun – praktykant (praktykanci). W tym 
procesie mogą uczestniczyć także inne osoby zaangażowane w praktykę lub jej 
monitorowanie na przykład kierownicy projektów lub pracowni. W ramach systemu można 
udostępnić praktykantowi wiedzę i dokumenty związane z bezpieczeństwem na jego 
stanowisku pracy, regulaminy wewnętrzne instytutu PIAP określające zasady postępowania 
na stanowisku pracy i organizację pracy, oraz wiedzę niezbędną do realizacji praktyki. 
Kolejną funkcjonalnością jest możliwość dawania zadań (funkcjonalność pokojów nauki). 
Zadania muszą być dostosowane do wiedzy, możliwości praktykanta i przewidywanego czasu 
praktyk. Wskazane jest aby zadania miały wymiar praktyczny i były związane z pracami 
obecnie wykonywanymi przez Instytut PIAP. Następną funkcjonalnością systemu jest 
możliwość oceny wykonania zadań. System SP4CE umożliwia stworzenie użytkowników 
odpowiedzialnych za ocenę zadań, nie musi być to opiekun praktyk, wrażane jest jednak by 
oceny dokonywała osoba (osoby) o odpowiednich kompetencjach. Oceny będą znajdować się 
na karcie praktyk która otrzyma praktykant. Ostatnią funkcjonalnością systemu jest łatwa 
możliwość monitorowania i raportowania procesu praktyki, co ułatwia przygotowanie raportu 
z praktyk (karty praktyki). 

Na potrzeby praktyk powinno się otwierać osobne pokoje nauki. Jest możliwość 
wykonywania prac grupowych, w tym wypadku praktykanci korzystając z jednego pokoju 
nauki pracują nad tym samym zadaniem.  

 

Rys. 15 Widok systemu dostępnego pod adresem http://sp4ce.moodle.pl/ po zalogowaniu. Z 
prawej strony dostępna jest opcja Request your Learning Room 
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Rys. 16 Lista dostępnych pokojów nauki 

    Przykład wykorzystania systemu SP4CE - założono pokój nauki gdzie przydzielono zasoby 
potrzebne do odbycia praktyki  

9.3. Kim są użytkownicy? 

Trener (Coach) – osoba w piap będąca opiekunem studenta 

Nauczyciel (Mentor) – osoba z uczelni macierzystej/instytucji wysyłającej 

Student(ci) Student(s) – osoba(y) na praktyce w PIAP 

Ewentualnie możemy dodać - kierowników projektów lub pracowni zaangażowani w 
praktykę i prace wykonywane podczas praktyk, osoby odpowiedzialne za ocenę 
praktyk/zadań.  

9.4. W jaki sposób można używać portalu? 

• Trener (opiekun) we współpracy z nauczycielem przygotowuje strukturę Pokoju 
Nauki. W ramach tego etapu dyskutują dostępne i użyteczne funkcje Pokoju Nauki, 
rodzaje działań niezbędnych do wykonania przez studentów (Przydziały, Sugestie, 
Czat, forum, warsztat), zasobów (książek, plików, folderów, etykiet, strona WWW), 
które będą stosowane w Pokoju Nauki. Trener i nauczyciel ustalają metody oceny 
wyników końcowych oraz określają poziomy dostępu. 
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• Trener (opiekun) informuje praktykantów o Pokoju Nauki, praktykanci rejestrują się w 
systemie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w inny sposób, Mentor 
przydziela im dostęp do Pokoju Nauki. 

• Studenci mogą korzystać z dostarczonych materiałów i innych zasobów, 
komunikować się z Trenerem i Nauczycielem oraz innymi Studentami, prowadzić 
prace nad przydzielonymi zadaniami i/lub projektami, wyszukiwać lub poprosić o 
dodatkowe informacje. 

• Trenerzy (opiekuni) i nauczyciele mogą zarządzać wszystkimi zadaniami 
przydzielanymi studentom. Każdy może korzystać z własnych kompetencji i 
umiejętności, aby osiągnąć najlepszy wynik. 

• Trenerzy i nauczyciele mogą oceniać aktywność studentów. 

9.5. Zasoby 

Aby uzyskać dostęp do Pokojów Nauki (Learning Room) potrzebna jest rejestracja i 
uzyskanie klucza dostępu. Rejestracja odbywa się on-line, klucz może zostać przekazany 
elektronicznie przez mentora lub administratora systemu. Do pracy z Pokojem Nauki nie jest 
potrzebne specjalne oprogramowanie, tylko preferowana przez użytkownika przeglądarka 
internetowa (np. Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge). Rozwiązanie 
konkretnych problemów i zadań może wymagać użycia specjalnego oprogramowania, ale 
użytkownicy muszą być o tym poinformowani w ciągu trwania praktyk. Do przygotowania 
propozycji projektu i/lub raportów studenci mogą używać aplikacji MS Office - MS Word, 
MS Excel, MS PowerPoint. 

9.6. Przykład użycia (The Case) 

Wykorzystanie systemu przy organizacji praktyk dla studenta Politechniki Gdańskiej z 
kierunku inżynieria mechaniczno-medyczna. Student jest jednocześnie pracownikiem firmy, 
która oddelegowała go na praktykę w Instytucie PIAP. Po zapoznaniu się z profilem 
praktykanta i dyskusją z obecnym pracodawcą praktykanta (praktykantki) został opracowany 
program praktyk, przydzielono w systemie niezbędne zasoby umożliwiające realizację 
praktyk i wkazano osoby odpowiedzialne za udostępnienie urządzeń. Zasoby w postaci 
elektronicznej zostały przydzielone (patrz zrzut ekranu zamieszczony poniżej).  
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Rys. 17 Przykład wykorzystania systemu SP4CE - założono pokój nauki gdzie przydzielono 
zasoby potrzebne do odbycia praktyki 

9.7. Jak został zrealizowany? 

• Trener i nauczyciel przygotowują strukturę Pokoju Nauki (rys. 3) zawierającą kartę praktyk, 

podstawowe informacje na temat instytucji przyjmującej praktykanta oraz dedykowane 

miejsce na materiały związane z zadaniami dla praktykanta.  

• Na podstawie dostarczonych zasobów studenci zaczynają wypracować swoje propozycje 

rozwiązania konkretnych problemów i/lub realizacji konkretnych zadań - określają pierwszy 

projekt rozwiązania. 

• Podczas całych praktyk student może omawiać bieżące zadania, pomysły i postępy z 

nauczycielem, trenerem i innymi uczestnikami praktyk. Można korzystać z czatu on-line, 

forów dyskusyjnych i innych metod dostępnych na portalu. 

• Studenci wypełniają na bieżąco kartę praktyk, która jest kontrolowana przez nauczyciela i 

stanowi jeden z dokumentów potrzebnych do zaliczenia praktyk. 

• Studenci umieszczają w Pokoju Nauki opracowane przez siebie dokumenty zawierające 

rozwiązania zadań wykonanych podczas praktyk. Wyniki praktyk oceniane są przez trenera i 

nauczyciela. 
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9.8. Podsumowanie, zalecenia i rekomendacje 

Obecna wersja systemu posiada funkcjonalności niezbędne do przeprowadzenia efektywnego 

uczenia. Role użytkowników są jasno określone. System wspiera procesy związane z nauką 

monitorowaniem procesu uczenia się. Jednocześnie system jest otwarty na spersonalizowanie 

procesu uczenia co jest zaletą z uwagi na różnorodną tematykę praktyk w instytucie PIAP.    

Podczas praktyk większości obiegu informacji odbywała się drogą elektroniczną z wykorzystaniem 

systemu SP4CE. Wszyscy interesariusze posiadali dostęp do systemu a sam proces praktyk został 

dostosowany do potrzeb praktykanta, Instytutu PIAP i instytucji która oddelegowała praktykanta na 

praktyki. 

Należy podkreślić, że po zakończeniu praktyk PIAP współpracował z praktykantem i instytucja 

zatrudniającą praktykanta w realizacji innych zadań. 

Ryzyka są związane z złym przydzieleniem zadań praktykantowi. W szczególności jest to problemem 

gdy specjalizacja  praktykanta lub jego oczekiwania wymagają zasobów, których Instytut nie posiada 

lub nie może udostępnić. Należy podkreślić, że zasoby Instytutu PIAP i możliwości przeprowadzenia 

praktyk są mocno związane z tematyką prac realizowanych w Instytucie dla odbiorców wewnętrznych 

i zewnętrznych.  

Trener nie powinien przydzielać studentom zbyt skomplikowanych/niejasnych zadań do rozwiązania, 

szczególnie na początku okresu praktyk, przed lepszym poznaniem studenta. Uniknie się w ten 

sposób sytuacji gdy student dostanie zadanie, którego rozwiązanie nie leży w jego kompetencjach. 

Ewentualnie Trener powinien na bieżąco kontaktować się z Nauczycielem, który jest osobą lepiej 

znająca Studenta. 

Dla Studenta przydzielenie zbyt skomplikowanego zadania może prowadzić do frustracji i braku 

motywacji. Czasami Studenci mają problem z rozpoczęciem realizacji zadania, ważne jest żeby w 

początkowym okresie Trener aktywnie starał się motywować studenta, a także służył pomocą np. 

poprzez przedstawienie przykładowych rozwiązań podobnych problemów. 


