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1. Streszczenie  

Niniejszy przewodnik jest przeznaczony dla mentorów będących użytkownikami portalu 
SP4CE. Przewodnik jest dostępny w języku angielskim, greckim, węgierskim i słowackim. 
Zawiera on ogólne informacje na temat projektu SP4CE, jak również zasadę działania i opis 
funkcji portalu SP4CE oraz instrukcje korzystania z portalu. Dokument zawiera również 
scenariusze korzystania z portalu i pokojów nauki, aby w czytelny sposób zaprezentować 
nawigację po portalu, jak również procedury zbierania pomysłów na rozwiązanie 
przedstawionych problemów, rejestracji konsultantów i komunikowania się ze studentami. 
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2. O projekcie SP4CE 

Projekt SP4CE jest odpowiedzią na cele i potrzeby wskazane w komunikacie z Brugii w 
sprawie ściślejszej europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego, 
a w szczególności: 

• „Poprawę jakości i efektywności kształcenia i szkolenia zawodowego i podnoszenie 
jego atrakcyjności i adekwatności” oraz  

• „Zwi ększanie kreatywności, innowacyjności i przedsiębiorczości”. 

Działania prowadzone w ramach projektu nawiązują do idei kształcenia ustawicznego i 
szkolenia zawodowego sprzyjającego karierze zawodowej (C-VET). Wszystkie wyniki 
projektu i działania realizowane w ramach projektu odnoszą się do wdrażania innowacyjnych 
praktyk w edukacji, szkolenia poprzez wzmacnianie zindywidualizowanych strategii uczenia 
się, kooperatywnego uczenia się i krytycznego myślenia, strategicznego wykorzystywania 
technologii teleinformatycznych (ICT), otwartych zasobów edukacyjnych (OZE), otwartego i 
elastycznego uczenia się, mobilności wirtualnej i innych innowacyjnych metod uczenia się. 

Projekt SP4CE realizuje konsorcjum, w którego skład wchodzą instytucje zajmujące się 
różnorodnymi projektami edukacyjnymi oraz partnerzy, dysponujący wszechstronnym 
doświadczeniem i kompetencjami. Wszyscy partnerzy posiadają doświadczenie w zakresie 
realizacji różnych projektów edukacyjnych w Unii Europejskiej: 

• PIAP - Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów, Polska (lider projektu, 
www.piap.pl), instytucja badawcza o bogatym doświadczeniu w koordynacji i 
realizacji wielu projektów z zakresu kształcenia zawodowego i projektów 
badawczych. PIAP posiada bogatą historię współpracy z przedsiębiorstwami 
branżowymi oraz instytucjami edukacyjnymi. 

• Politechnika w Koszycach, Słowacja (www.tuke.sk), wyższa uczelnia techniczna, 
która zajmuje się zagadnieniami nauczania akademickiego i prowadzi współpracę 
międzynarodową w zakresie badań i kształcenia, których nadrzędną ideą jest 
wspieranie kontaktów z instytucjami z sektora prywatnego i publicznego z myślą o 
realizacji potrzeb tychże instytucji oraz potrzeb ogółu społeczeństwa. 

• PRO-MED sp. z o. o., Polska (http://pro-med.com.pl), przedsiębiorstwo z 
doświadczeniem w opracowywaniu innowacyjnej strategii nauczania i uczenia 
opartych na metodologii e-learning i blended learning (nauczania mieszanego), 
tworzeniu wspólnej wizji kształcenia ustawicznego (LifeLong Learning) w krajach 
Europy, gromadzeniu i wdrażaniu różnych metod edukacji osób pracujących i 
uczących się, opracowywaniu sposobów zwiększania dostępu i udziału w kształceniu 
ustawicznym wśród osób pracujących i uczących się oraz pozyskiwaniu elastycznych 
metod i strategii kształcenia i szkolenia na rzecz propagowania kultury uczenia się.  
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• ASTRA - Zduzenie pre inovacie a rozvoj (http://www.astra-ngo.sk) dysponuje 
bogatym doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń dla kadry zarządzającej oraz 
kontaktami z innymi instytucjami szkoleniowymi. Uczestnik kilku innych 
międzynarodowych projektów badawczych i edukacyjnych.  

• TREBAG - Property and Project Management Ltd, Węgry (www.trebag.hu) ma 
bogate doświadczenie w opracowywaniu innowacyjnych materiałów i metodologii 
szkoleniowych, między innymi opartych na zasadach e-learning (np. w dziedzinie 
kształcenia zawodowego) oraz realizacji transferu technologii i zarządzania 
łańcuchem innowacji.  

• IDEC - Aintek Symvouloi Epicheiriseon Efarmoges Ypsilis Technologias Ekpaidefsi 
Anonymi Etaireia, Grecja (http://www.idec.gr) posiada wszechstronne doświadczenie 
uzyskane w ramach udziału w projektach, programach i inicjatywach europejskich, w 
roli koordynatora lub partnera. IDEC ma też doświadczenie doradcze w rozwoju 
systemów zarządzania jakością w ośrodkach szkoleniowych w Grecji. 

Partnerzy w projekcie SP4CE dostrzegają problemy, o których nowa w komunikacie z Brugii, 
dotyczące braku szkoleń podnoszących poziom kompetencji studentów w obszarach 
potrzebnych przedsiębiorstwom, jak również braku innowacyjnych rozwiązań służących 
współpracy na linii student, nauczyciel i przedsiębiorstwo w zakresie szkolenia zawodowego i 
wyższego.  

Naszą odpowiedzią jest platforma wielodostępowa – portal SP4CE, który będzie służyć 
następującym celom: 

• Rozwiązywanie problemów i poszukiwanie odpowiedzi na pytania: problemy i 
pytania może publikować każdy; w ramach projektów problemy i pytania publikują 
konsultanci z ramienia przedsiębiorstw 

• Tworzenie zespołów, które będą pracować nad rozwiązaniem zgłoszonego problemu 

• Praca nad rozwiązaniem problemu przez zespoły i indywidualnie 
• Mentoring i coaching: wsparcie udzielane przez mentorów (kadra pedagogiczna z 

różnych instytucji edukacyjnych) i trenerów (przedstawiciele przedsiębiorstw) oraz 
wzajemna komunikacja 

• Prezentowanie opracowanych rozwiązań 

• Publikacja wybranego rozwiązania  

Główne zalety portalu SP4CE: 

• Ogólny dostęp do banku przyjętych i wdrożonych rozwiązań różnorodnych 
problemów. 

• Wspieranie międzynarodowej współpracy w zakresie opracowania rozwiązań różnych 
problematycznych kwestii, w 5 językach, w tym w języku angielskim. 

• Inspiracja dla młodych osób do pracy jako projektanci, wynalazcy i kreatorzy.  



 

2014-1-PL1-KA200 – 003341 

 

 

 

 

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu 

ERASMUS+. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autorów i Komisja Europejska nie ponosi 

odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną. 

8 

 

 

• Wzmacnianie poczucia sprawczości i przedsiębiorczości. 
• Doskonalenie kompetencji wśród studentów, aby zwiększyć ich możliwości 

znalezienia zatrudnienia (zatrudnialność). 
• Wprowadzanie nowych metod uczenia i kooperacji do codziennego funkcjonowania 

przedsiębiorstw. 
• Zwiększanie możliwości rozwoju zawodowego wśród wszystkich docelowych grup. 
• Podnoszenie przydatności edukacji i kwalifikacji na rynku pracy i ich adekwatności do 

zapotrzebowania na rynku pracy, wzmacnianie powiązań pomiędzy dziedzinami 
edukacji, szkolenia i młodzieżą oraz światem pracy. 

• Promowanie wdrażania innowacyjnych praktyk w edukacji, szkolenia poprzez 
wzmacnianie zindywidualizowanych strategii uczenia się, kooperatywnego uczenia się 
i krytycznego myślenia, strategicznego wykorzystywania technologii 
teleinformatycznych, otwartych zasobów edukacyjnych (OZE), otwartego i 
elastycznego uczenia się, mobilności wirtualnej i innych innowacyjnych metod 
uczenia się.  

• Wzmacnianie dalszego rozwoju zawodowego osób pracujących lub aktywnie 
działających w dziedzinie edukacji, szkolenia i młodzieży poprzez podniesienie 
jakości i rozszerzanie zakresu szkoleń początkowych i ustawicznych, w tym również 
nowych metod pedagogicznych, metodologii opartych na technologiach 
teleinformatycznych oraz wykorzystywaniu OZE. 
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3. Korzyści dla użytkowników systemu SP4CE 

Główną zaletą systemu SP4CE jest odejście od tradycyjnej zależności nauczyciel-uczeń na 
rzecz relacji nauczyciel-przedsiębiorca (student) - uczeń/student. Naszym celem jest takie 
opracowanie treści szkoleń, by jak najlepiej odzwierciedlały realne potrzeby rynku pracy, 
poprzez aktywne włączenie interesariuszy w opracowanie celów szkolenia, konkretnych 
zadań oraz ich udział w ocenie wykonanych zadań, procesu szkolenia i postępu 
uczniów/studentów. 

Wybrana platforma zapewnia przejrzystość procesu oceny oraz możliwość współpracy online 
w ramach zaawansowanych projektów elektronicznych. Przykłady takiej współpracy 
przedstawiono w przykładach dołączonych do przewodnika. 

Wszystkie działania są automatycznie rejestrowane i mogą być wykorzystane ponownie jako 
materiały szkoleniowe – przykłady dobrych i złych praktyk. 

System zawiera otwarte środowisko kształcenia eLearning (LMS Learning Management 
System); ponadto system można dostosowywać do określonych zadań poprzez instalację 
wtyczek. 

Kolejną zaletą takiego rozwiązania jest to, że użytkownicy mogą korzystać z systemu o 
dowolnej porze. Jest to szczególnie dogodne dla osób aktywnych zawodowo. 

W systemie dostępna jest też opcja ograniczenia dostępu do zasobów systemowych. Jest to 
możliwe na poziomie systemu i z poziomu indywidualnych zasobów. To ważne ze względu 
na udostępnianie poufnych zasobów studentów oraz z uwagi na charakter ich pracy w 
pokojach nauki. 
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4. Kategorie użytkowników portalu SP4CE 

Portal (jako system) nie definiuje w zasadniczy sposób roli poszczególnych użytkowników w 
systemie. Przypisywanie ról do indywidualnych użytkowników odbywa się na poziomie 
poszczególnych kursów / pokojów nauki. 

Podstawową kategorią użytkowników w systemie są studenci, którzy rozwiązują przypisane 
im zadania. Poziom i charakter zadań zależy od tematyki, zakresu i metodologii szkolenia. 

Kolejną grupą użytkowników są przedsiębiorcy, którzy mogą proponować tematykę szkolenia 
i poszczególnych zadań – w porozumieniu i we współpracy z nauczycielami – oraz 
uczestniczą w szkoleniu i ocenie. 

Ostatnią grupę stanowią nauczyciele, którzy rozdzielają zadania i nadzorują proces uczenia 
się. Obsługują też komunikację pomiędzy użytkownikami systemu oraz zajmują się końcową 
oceną. 

Opracowany system umożliwia prowadzenie zarówno zsynchronizowanej, jak i 
asynchronicznej współpracy określonych grup użytkowników, ułatwiając wymianę informacji 
i zasobów pomiędzy użytkownikami systemu. 

Istnieje też możliwość definiowania dodatkowych użytkowników, którzy mogą pełnić 
określone role i wykonywać zadania. Przykładem takiego użytkownika jest oceniający, który 
ocenia proces uczenia się. 

 
Zadania w LMS Moodle Zadania w platformie 

SP4CE 
Uprawnienia 
 

Kierownik Główny administrator  Główny administrator 
wykonuje zadania na 
poziomie administratora 
związane z pokojami nauki, 
użytkownikami, 
ustawieniami skali ocen, itp.  

Twórca kursu  Administrator lokalny Administrator lokalny może 
tworzyć nowe pokoje nauki, 
modyfikować je, oraz je 
zamykać,  

Nauczyciel z uprawnieniami 
do edycji  

Mentor Mentorzy mają wszystkie 
uprawnienia w ramach 
pokoju nauki, włączając w 
to zmianę działań i ocenę 
uczniów. 
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Nauczyciel bez praw edycji  Konsultant Konsultant może 
przeprowadzać konsultacje 
w pokoju nauki i oceniać 
uczniów, ale nie może  
zmieniać działań.  

Uczeń Uczeń Uczniowie mają mniej 
uprawnień w ramach pokoju 
nauki, biorą udział w 
zajęciach/działaniach 
określonych przez 
mentorów. 

Gość  Gość Goście mają minimalne 
uprawnienia i nie mogą 
wszędzie 
wprowadzić/edytować treści. 

Tabela 1. Rodzaje użytkowników SP4CE. 
 
  



 

2014-1-PL1-KA200 – 003341 

 

 

 

 

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu 

ERASMUS+. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autorów i Komisja Europejska nie ponosi 

odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną. 

12 

 

 

5. Rola i zadania mentora na portalu SP4CE 

Mentor odgrywa niezwykle ważną rolę w procesie uczenia się. Zadaniami mentora są 
asystowanie przy nauczaniu, inicjowanie powiązań społecznych oraz wsparcie techniczne w 
celu symulacji aktywności w środowiskach zdalnej kolaboracji. Jako asysta w nauczaniu 
mentorzy dostarczają studentom dodatkowej pomocy w celu objaśnienia i zrozumienia treści 
kursu. Zadanie mentora, jako inicjatora powiązań społecznych polega na wsparciu studentów 
w nawiązywaniu i rozwijaniu współpracy. Natomiast jako wsparcie techniczne mentorzy 
pomagają studentom rozwiązywać problemy techniczne. 

Nauczyciel w projekcie SP4CE pełni rolę mentora. Rola nauczyciela / mentora różni się od 
klasycznej roli nauczyciela, ponieważ polega na kierowaniu zespołem, który realizuje serię 
procesów zmierzających do zdefiniowania i realizacji wspólnego celu. Zespół samodzielnie 
wyznacza wspólny cel we wczesnej fazie projektu, a następnie nauczyciel wspiera realizację 
całego procesu, który ma doprowadzić zespół do wyznaczonego celu. Nauczyciel / mentor 
ukierunkowuje studentów / uczących się w wyborze ich roli oraz zachęca uczących się do 
współpracy w zespole. Role w zespole studentów zależą od powołania i ambicji każdego 
studenta.  

Nauczyciel jest moderatorem grupy / zespołu, a nie nauczycielem w tradycyjnym ujęciu. 
Twórcze i innowacyjne pomysły zespołu torują drogę do znalezienia rozwiązań problemów, 
które pojawiają się w realnym przedsiębiorstwie. Rolę nauczyciela można zatem porównać do 
pomocniczego „katalizatora” i moderatora grupy, a nie lidera zespołu. Trener, moderator, 
doradca i mentor – oto role nauczyciela w pracy z zespołem. 

Aby umożliwi ć działanie mentora proponuje się następujący przewodnik. Opisuje 
najważniejsze obowiązki mentora i jego wkład w kierunku usuwania barier, zaspokajania 
potrzeb studentów oraz zwiększania efektywności nauczania i uczenia się. Może on być 
przyjęty przez mentorów, jak fundamentalne zadanie pomocy w środowisku pracy zdalnej tak, 
iż mają większą wiedzę o tym, co robić i jak w praktyce wykonywać zadanie mentora. 
Wytyczne obejmują trzy aspekty zadania mentora, opisuje jego obowiązki i wkład: 
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• Asystowanie, instruktaż: 
o Obowiązki: 

� Odpowiadanie na pytania studentów dot. zawartości pokojów nauki i/lub 
kursów 

� Monitorowanie dyskusji 
� Dostarczanie studentom informacji zwiększających efektywność 

kształcenia 
� Objaśnienia zasad oceniania 
� Śledzenie uczestnictwa studentów w kursie  
� Rozpowszechnianie ogłoszeń  

o Wkład: 
� Dostarczanie szybkich odpowiedzi 
� Poprawianie jakości instrukcji 

• Inicjowanie powiązań socjalnych 
o Obowiązki: 

� Dostarczanie studentom niezbędnej wiedzy 
� Pomaganie studentom w osiągnięciu celów szkolenia 
� Dostarczanie dodatkowej pomocy 
� Odpowiadanie na wątpliwości studentów 

o Wkład: 
� Ulepszać strukturę wsparcia studentów 
� Podnoszenie poziomu zadowolenia studentów 
� Podnoszenie jakości instrukcji i nauczania 

• Dostarczanie wsparcia technicznego 
o Obowiązki 

� Trenowanie podstawowych umiejętności internetowych 
� Wspomaganie studentów w rozwiązywaniu problemów z dostępem 

online 
� Dostarczanie niezbędnych informacji dotyczących poruszania się po 

portalu 
� Pomaganie studentom w znalezieniu specyficznych zasobów w 
środowisku eLearningowym 

� Dodawanie lub pobieranie materiałów na portalu  
� Przesyłanie wiadomości do forów dyskusyjnych 
� Zmniejszenie obaw związanych z trudnościami technicznymi 

o Wkład 
� Podniesienie struktury wsparcie studentów 
� Podnoszenie poziomu zadowolenia studentów 
� Podnoszenie efektywność i wydajność pracy na portalu 
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Poniżej przedstawiono skróconą listę proponowanych działań. Główną rolą moderatora jest jak 
najskuteczniejsze wspieranie kreatywności i współpracy zespołu oraz tworzenie jak najbardziej 
pozytywnego środowiska pracy.  Rozpoczynanie zdania od „i” lub „oraz” oznacza uzupełnianie 
i dalsze rozwijanie pierwotnego pomysłu, podczas gdy rozpoczynanie wypowiedzi od „ale” 
implikuje krytyczne, negatywne komentarze, które nie przyczyniają się do dalszego rozwoju 
pomysłu. Sugerujemy zatem, aby jak najczęściej rozpoczynać wypowiedź od „oraz” w miejsce 
„ale”, a co za tym idzie, w miarę możliwości unikać krytyki. Zwracanie się do zespołu z 
pytaniami rozpoczynającymi się od „jak” przekłada się na większe wsparcie i rozwój, podczas 
gdy pytanie „dlaczego?” skupia się na przyczynach lub problemie i odwraca uwagę od 
rozwiązania. 

Proponowane zachowania moderatora grupy przedstawiono poniżej: 

� Przekazuj pozytywne informacje zwrotne! 
� Zachęcaj wszystkich członków grupy do przedstawiania własnych pomysłów! 
� Zachęcaj do dyskusji na matem przedstawionych pomysłów! 
� Zachęcaj członków zespołu, aby wyjaśnili swoje pomysły! 
� Rozpoczynaj zdania od słów "i/oraz" i "jak"! 
� Skup się na rozwiązaniach! 
� Podsumuj wnioski, wyjaśnić ważne punkty! 
� Podchodź poważnie do wszystkich komentarzy i oceniaj je sprawiedliwie! 
� Czego moderator NIE POWINIEN robić / mówić? 

Oto krótka lista zachowań, których moderator powinien unikać. Podstawowym założeniem jest 
ograniczenie negatywnych komentarzy i zachowań w grupie, również ze strony mentora / 
nauczyciela. Używanie słów „nie”, „ale” i negatywnej krytyki sabotuje proces znajdowania 
rozwiązań problemów, należy ich zatem unikać (również ze strony nauczyciela). Zadawanie 
pytania „Dlaczego?” zwraca uwagę na przyczyny, a nie na rozwiązanie, więc należy wystrzegać 
się tego typu pytań.  
Nieprawidłowe zachowania moderatora grupy: 

� Nie wygłaszaj sądów! 
� Unikaj krytyki i negatywnych uwag, stosuj konstruktywne podejście! 
� Nie pozwól, by jeden członek zespołu zdominował dyskusję! 
� Nie próbuj zdominować dyskusji! 
� Nie pozwól, by jeden punkt widzenia zdominował innych! 
� Kontroluj własne uprzedzenia, spróbuj o nich zapomnieć! 
� Nie zaczynaj zdania od słów "ale" i "dlaczego"! 
� Unikaj pytań Tak/Nie, zadawaj pytania otwarte! 
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Wprowadzanie instytucji Mentora w środowiskach zdalnej współpracy ma wiele zalet i może 
być osiągnięte przez wiele sposobów i środków. Proces interakcji jest korzystny dla osób 
uczących się, pozwala im nauczyć się sposobów współpracy z ekspertami i pokazuje korzyści 
jakie mogą odnieść z ich wsparcia. Dla mentorów, takie interakcje pozwalają wzmocnić swoją 
wiedzę. Dodatkowo, wzajemne oddziaływania pomaga również mentorom zrozumieć 
perspektywę uczniów i pomóc im lepiej oceniać treści szkoleniowe. 
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6. Zawartość strony informacyjnej SP4CE 

Strona zawiera główne rezultaty projektu. Główne menu zawiera następujące opcje (rys. 1 – 
9):   

1. Strona główna  
2. Witaj w SP4CE  
3. Partnerstwo  
4. Poradniki 
5. Pokoje nauki 
6. Materiały szkoleniowe 
7. Konferencje 
8. Pliki do pobrania 
9. Kontakt 

Strona główna SP4CE umożliwia przez system menu nawigację do innych części portalu. Z 
tego miejsca można skontaktować z administratorem portalu i poprosić o otwarcie pokoju 
nauki.  

 

Rys. 1. Strona główna 

Tutaj każdy może poprosić o otwarcie pokoju nauki. W polu "Komentarz" jest miejsce, w 
którym można pisać o celu uczenia się. Poza opisem niezarejestrowany użytkownik musi 
podać nazwę i dane kontaktowe (w tym przypadku e-mail). Administrator portalu przetwarza 
żądanie i tworzy konto użytkownika z odpowiednimi uprawnieniami. Administrator 
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skontaktuje się z użytkownikiem przy użyciu podanego adresu e-mail i wysyła kolejne 
instrukcje wraz z danymi logowania. 

 

 

Rys. 2. Prośba o otwarcie pokoju nauki. 
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Sekcja „Witaj w SP4CE” zawiera podstawowe informacje na temat celów i założeń projektu. 

 

Rys. 3. Witaj w SP4CE 
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W sekcji „Partnerstwo” znajdują się informację o partnerach projektu SP4CE i ich roli w 
projekcie. 

 

Rys. 4. Partnerstwo. 

Część "Poradniki" portalu skupia materiały edukacyjne i robocze głównie dla mentorów i 
konsultantów, ale zawiera także przewodniki dla różnych grup użytkowników portalu. 

Sekcja "Koncepcja pedagogiczna" zawiera materiały szkoleniowe przygotowane w ramach 
prac projektowych. Tematy obejmują informacje o wynikach i wnioskach wyciągniętych z już 
zrealizowanych projektów, metod współpracy w zakresie uczenia się kreatywności i 
innowacji, korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu i uczeniu 
się, informacji o technikach kreatywności, innowacyjnych dydaktykach w kształceniu 
dorosłych, uczenia się wspólnie z potrzebami konsultantów widzenia, wzmocnienia 
kompetencji z MOOC, metod identyfikowania potrzeb przedsiębiorstwa, mentoringu i 
coachingu online, "wirtualnego modelu pedagogicznego firmy", otwartych zasobów 
edukacyjnych, oceny wyników kreatywnych i informacji na temat gorących, aby wspierać 
spersonalizowane procesy uczenia się. 

Sekcja " Literatura uzupełniająca" zawiera link do zewnętrznych zasobów dotyczących 
tematów przedstawionych jako "Koncepcja Pedagogiczna" 

"Przewodnik dla konsultantów" i "Przewodnik dla mentorów" zawiera informacje o rolach i 
uprawnieniach tych dwóch grup użytkowników. 
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"Przewodnik ogólny" zawiera ogólne informacje na temat portalu i jego funkcjonalności. 

 

Rys. 5. Poradniki 

Karta "Pokoje Nauki" umożliwia przejście do portalu SP4CE, w którym wszyscy 
zarejestrowani użytkownicy mogą współdziałać, definiować zadania i rozwiązywać 
problemy. Szczegółowy opis tej części portalu znajduje się w dalszej części tego dokumentu. 

 

Rys. 6. Pokoje nauki 
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W sekcji "Materiały szkoleniowe" użytkownik znajdzie kilka konkretnych scenariuszy 
użytkowania na podstawie konkretnych przykładów, z którymi korzystano portal. Możesz 
wybrać najbardziej odpowiedni kontekst edukacyjny. Możesz również skorzystać z funkcji 
wyszukiwania, aby wyszukać przykład ze specyficznym słowem kluczowym. Przykłady 
podzielone są na dwie grupy, z których pierwsza grupa skupia się na bardziej ogólnym 
wykorzystaniu portalu, a druga na konkretnych przykładach korzystania z pokojów nauki. 
Podstawą przykładów wykorzystania są przypadki związane z rozwiązywaniem konkretnych 
problemów. 

 

Rys. 7. Materiały szkoleniowe 
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W sekcji "Konferencje" znajdą się informacje o poprzednich i przyszłych wydarzeniach 
związanych z projektem SP4CE i wykorzystaniem portalu. 

 
Rys. 8. Konferencje 
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W dziale " Pliki do pobrania" znajduje się zbiór informacji, materiałów promocyjnych i 
szkoleniowych związanych z projektem i działalnością portalu. 

 
Rys. 9. Pliki do pobrania 
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W ostatniej sekcji "Kontakt" użytkownik może znaleźć informacje kontaktowe do 
koordynatora projektu i lokalnych administratorów portalu, którzy mogą tworzyć 
pomieszczenia do nauki i zarządzać nimi. Administratorzy lokalni zarządzają konkretnymi 
wersjami językowymi portalu, w tym konkretnymi krajowymi salami nauki. 
  

 
Rys. 10. Kontakt 
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Portal jest dostępny w 5 językach: angielskim, greckim, węgierskim, polskim i słowackim. 
Użytkownicy mogą korzystać z pełnego wyszukiwania tekstów w witrynie, a tym samym na 
wszystkich materiałach do nauki i pracy. Aby uzyskać dostęp do portalu i materiałów 
edukacyjnych, nie jest wymagana rejestracja ani logowanie, zawartość jest swobodnie 
dostępna dla wszystkich użytkowników. 

 
Rys. 11. Wynik wyszukiwania na stronie informacyjnej SP4CE.  
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7. Jak korzystać z portalu SP4CE 

 „Wyślij propozycję projektu” to miejsce, w którym trenerzy reprezentujący przedsiębiorstwa 
i daną branżę mogą przesyłać swoje propozycje.  Dostępne są dwie opcje „Dodaj komentarz” 
(blog) i „Kontakt” (e-mail).  W obu przypadkach w propozycji należy określić temat projektu 
i krótki opis wraz z terminami nadsyłania propozycji rozwiązań (Ryc. 12). 
 
 

 
Rys. 12. Dodaj komentarz 

 

Starszy konsultant 2016-04-17 do godz. 07:00 
 
Propozycja projektu: Wsparcie dla początkujących użytkowników Moodle w postaci 
filmików instruktażowych publikowanych na portalu YouTube. 
 
Opis: Firma PRO-MED sp. z o. o. jest zainteresowana przygotowaniem co najmniej 10 
krótkich filmów zamieszczonych na portalu YouTube, z instrukcjami dla nauczycieli, którzy 
chcą nauczyć się, jak administrować Moodle. Prezentacja wyników projektu zaplanowano na 
konferencji XI International GUIDE Conference 2016: NEW STRATEGIES AND TRENDS. 
 
Przykładowe zasoby: https://www.youtube.com/user/moodlehq/videos 
 
Język: Angielski, polski 
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Ostateczny termin: 31.05.2016 r. 

Rys. 13.  Przykładowa propozycja projektu 
 
Lokalni administratorzy publikują propozycję projektu na portalu (Fig. 13). 
 

 
Rys. 14.  Przykładowa propozycja projektu w sekcji „Dodaj komentarz” 

 
Propozycję projektu należy umieścić w Pokojach Nauki (Rys. 15).  
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Rys. 15.  Przykład Pokoju Nauki (Moje kursy) 
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8. Jak korzystać z pokojów nauki  

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). 

Zaleca się, by zamówieniami pokoi nauki (Moje kursy) na platformie sp4ce.moodle.pl 
zajmowali się lokalni administratorzy (Rys. 1). Kursy mogą też zamawiać zarejestrowani 
trenerzy. Zamówienia Pokoi Nauki najlepiej składać w języku angielskim.   

Imi ę i nazwisko Instytucja Kraj Status 

Anna Grabowska PRO-MED Polska Główny ADM 

Jacek Zieliński PIAP Polska Lokalny ADM 

Olga Anagnostaki IDEC Grecja Lokalny ADM 

Gabriella Kengyel TREBAG Węgry Lokalny ADM 

Dana Paľová TUKE, ASTRA Słowacja Lokalny ADM 

Tabela nr 2. Lokalni administratorzy portalu SP4CE sp4ce.moodle.pl  

 

Wniosek o nowy Pokój Nauki przedstawiono na Rys. 16 i 17. 
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Rys. 16.  Jak wysłać wniosek o założenie nowego Pokoju Nauki (część 1) 

 

 

Rys. 17.  Jak wysłać wniosek o założenie nowego Pokoju Nauki (część 2) 
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Wniosek o założenie Pokoju Nauki rozpatruje wyłącznie główny administrator (Rys. 18). 

 

 

Rys. 18.  W oczekiwaniu na zatwierdzenie wniosku o Pokój Nauki 

Pokój Nauki / Mój kurs można zakładać według potrzeb lokalnych administratorów. 

 

Rys. 19.  Przykład Pokoju Nauki (Mój kurs) 
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Rys. 20.  Przykład konfiguracji Pokoju Nauki (Mój kurs) 

 

Kiedy Pokój Nauki (Mój kurs) jest już gotowy, lokalny administrator otrzymuje 
powiadomienie (rys. 21). 

 

Rys. 21.  Przykładowa pozytywna odpowiedź na wniosek o Pokój Nauki (Twój kurs) 

 
Podczas pracy w dedykowanym pokoju nauki użytkownicy mogą wykonywać przypisanie 
działania i korzystać z różnego rodzaju zasobów. Poniżej znajduje się lista dozwolonych 
działań i rodzajów zasobów. 
W sali nauczania preferowane są następujące aktywności: 
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• Ankieta – ta działalność stanowi przestrzeń, w której uczniowie mogą składać pracę 
mentorowi / konsultantom w celu oceny i udzielania informacji zwrotnej. 

• Chat – ta aktywność pozwala uczestnikom na dyskusje w czasie rzeczywistym 
• Quiz -ta aktywność pozwala mentorowi zadać pytanie, poprzez pytania wielokrotnego 

wyboru, prawda-fałsz i dopasowywań. 
• Forum - ta aktywność umożliwia studentom, konsultantom, mentorom wymianę 

pomysłów, przez publikację komentarzy w ramach "wątku". Posty na forum mogą 
zawierać pliki z informacjami lub rysunki.  Mentor może zdecydować się na ocenę 
postów forum, a także może przyznać uczniom uprawnienia do oceniania innych 
postów. 

• Wiki – ta aktywność pozwala na  wspólne tworzenie dokumentów internetowych. 
Zasadniczo strony wiki są stronami internetowymi, które w ramach wybranego pokoju 
nauki można tworzyć razem, bezpośrednio w przeglądarce, bez konieczności 
znajomości HTML. Wiki zaczyna się od strony startowej. Każdy autor może dodać 
inne strony do wiki, tworząc po prostu link do strony, która jeszcze nie istnieje.  

• Warsztat – to jest wzajemna ocena działań z wieloma wariantami. Studenci składają 
swoje prace za pośrednictwem narzędzia tekstowego online i załączników. Są dwa 
stopnie dla ucznia: praca własna i wzajemna ocena pracy uczniów. 



 

2014-1-PL1-KA200 – 003341 

 

 

 

 

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu 

ERASMUS+. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autorów i Komisja Europejska nie ponosi 

odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną. 

34 

 

 

 
 

Rys. 22.  Dodawanie aktywności do pokoju nauki 
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W pokojach nauki preferowanymi zasobami są:  

• Książka – ten moduł umożliwia tworzenie Mentorowi wielostronicowych 
dokumentów w formacie zbliżonym do książki 

• Folder  – Folder umożliwia udostępnienie przez mentora dodatkowych zasobów kursu. 
Zasoby w mogą być w dowolnej elektronicznej formie. Materiały mogą być 
udostępniane w formie skompresowanej. Materiały mogą być dodane w dowolnym 
momencie do folderu na stronie kursu 

• Strona – strona zawiera zasoby utworzone przez mentora. Wbudowany edytor 
pozwala na prezentacje różnorodnych treści, takich jak tekst, obrazy, efekty 
dźwiękowe, filmy, osadzony kod lub kombinację wymienionych elementów.  

• Adres URL – jest linkiem internetowym do strony internetowej lub plików online. 
Mentorzy mogą używać zasobów adresu URL, aby wskazać swoim uczniom zasoby 
internetowe do nauki, oszczędzając czas i wysiłek uczniów podczas ręcznego 
wpisywania adresów. 
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Rys. 23. Dodawanie zasob do pokoju nauki 
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Typowa procedura korzystania z Pokoju Nauki: 
• 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. 
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9. Motywacja użytkowników portalu SP4CE 

 
Ważnym elementem systemu jest motywowanie użytkowników, by jak najefektywniej 
korzystali z systemu i w ten sposób doskonalili proces uczenia się.  

Zadanie to wymaga aktywnego udziału wszystkich użytkowników systemu, co nie jest łatwe i 
wymaga dużego zaangażowania. 

W tym celu muszą być spełnione następujące warunki: 

• przydzielanie zadań o stopniu trudności odpowiednim do kwalifikacji studentów, 
• podtrzymywanie zainteresowania studentów poprzez proponowanie interesujących 

wyzwań – zadań, 
• ciągłe monitorowanie aktywności użytkowników systemu, 
• dokładna ocena osiągnięć, w tym również udostępnianie informacji zwrotnych w 

postaci oceny opisowej; ocena punktowa to zdecydowanie za mało, 
• umiejętne korzystanie z dostępnych systemów komunikacyjnych, głównie aktualności 

i forów jako narzędzia wymiany informacji i głębszego zaangażowania w aktywności 
w systemie. 
 

Dotychczasowe doświadczenie z korzystania z systemu SP4CE świadczy o tym, że system 
wspiera różne formy współpracy, nie tylko współpracę na osi nauczyciel-przedsiębiorstwo-
student, ale również w ramach społeczności skupionej wokół danego problemu oraz 
wzajemnej oceny postępów w oparciu o porównania różnych rozwiązań. 

W działania wzmacniające motywację można wplatać elementy rywalizacji i gry. System jest 
wyposażony w funkcję przyznawania odznak i tworzenia listy zwycięzców nagradzanych 
odznakami. Postęp i zachowanie wszystkich uczestników można oceniać za pomocą ankiet 
wypełnianych przez innych użytkowników portalu.  
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Rys. 24. Przykład zastosowania odznak do motywowania użytkowników systemu. 
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10. Ocena procesu uczenia się 

System oceny proponowany przez SP4CE oparto na rozwiązaniu MOODLE Learning 
Management System. Przyjęty system nie narzuca żadnej konkretnej formy oceny ani 
stopniowania ocen. Pozostawia swobodę w definiowaniu własnej skali oceniania i tworzenia 
raportów z oceny. 

Ponadto ocena nie powinna opierać się wyłącznie na ewaluacji zadań wykonanych przez 
studentów. Ocena powinna obejmować najszerszy możliwy zakres procesu uczenia się, jak 
również autonomię podejmowania decyzji przez studentów. Ważne, by wzmacniać 
zachowania i umiejętności, które mogą być cenne z punktu widzenia przyszłej kariery 
zawodowej studentów. W ocenie należy też uwzględnić wszechstronne informacje zwrotne, 
które będą stanowić uzasadnienie oceny. 

Ważne też, by zapewnić przejrzystość ocen, tak aby użytkownicy znali i mieli dostęp do 
wyników wcześniejszych tematów i zadań oraz ich odpowiednio uargumentowanej oceny. 

 
Rys. 25. Przegląd ocen 
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Rys. 26. Przykład recenzji 

Według metodologii przyjętej w projekcie zaleca się całościową ocenę procesu uczenia się, 
obejmującą również przygotowanie materiałów szkoleniowych przez ekspertów 
zewnętrznych i wewnętrznych. Ich zadanie polega na ocenie jakości szkolenia, trwałości 
wyników, czy też dostosowania szkolenia do potrzeb rynku pracy. Wykonanie takiej oceny 
należy powierzyć wykwalifikowanym osobom. Należy też uwzględnić przygotowanie do 
kolejnych aktywności i realizację bieżących działań szkoleniowych. 

Raport z oceny powinien zawierać nie tylko ocenę jakości treści szkolenia, wykorzystaną 
metodologię, przydatność szkolenia, trwałość wyników szkolenia, ale również konkretne 
wytyczne / zalecenia służące doskonaleniu procesu uczenia się. 
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11. Przykład wykorzystania portalu SP4CE – przygotowanie projektu z branży IT 

11.1. 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. 

11.2. 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. 

11.3. 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  

11.4. 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. 

11.5. 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.). 

11.6. 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.  

11.7. 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. 27. 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.  

11.8. 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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12. Przykład wykorzystania pokojów nauki – praca dla menadżera 

12.1. Cel studium przypadku 

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

12.2. 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. 28. Ekran powitalny Sal szkoleniowych 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. 

12.3. 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, 
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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. 

12.4. 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. 

12.5. 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 
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. 
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12.6. 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. 

12.7. 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. 29. Zrzut ekranu pokoju nauki 

• W oparciu o dostarczone zasoby, osoby poszukujące pracy przystepują do opracowywania 
swoich sugestii i komentarzy 
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Rys. 29. 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. 

12.8. 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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13. Przykładowy scenariusz wykorzystania pokojów nauki – wsparcie rozwoju 
regionalnego 

13.1. 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. 

13.2. 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. 30. Ekran powitalny pokojów nauki SP4CE 

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.    
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13.3. 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.  

13.4. 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.  

13.5. 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 
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tym poinformowani w pokoju nauki. Propozycje projektowe można przygotowywać przy 
użyciu pakietu Office – MS Word, MS Excel, MS PowerPoint.  

13.6. 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.  

13.7. 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.). 

 

Rys. 31. Zrzut ekranu pokoju nauki 
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• 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. 

13.8. 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 
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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. 

 


