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1. Wprowadzenie
Niniejszy dokument opracowano na podstawie wyników przeprowadzonych badań w Polsce,
Bułgarii, Słowacji i Portugalii i odzwierciedla główne potrzeby nakreślone w krajach partnerskich
pod względem preferowanych treści edukacyjnych w zakresie BHP, preferowanego modelu
uczenia się i cech kursu szkoleniowego .
Wspólna metodologia uczenia oraz strategia oceny ma służyć jako przewodnik dla
zaawansowanych użytkowników portalu szkoleniowego (takich jak nauczyciele, konsultanci,
administratorzy portalu). Dokument zawiera następujące sekcje:
o Koncepcja pedagogiczna - ta sekcja zawiera informacje o modelu uczenia się, kursie
szkoleniowym SPOSH i portalu ICT, oraz nauczaniu mieszanym.
o Wskazówki dotyczące użytkowania portalu - ta sekcja zawiera informacje o tym, jak
różni użytkownicy, np. uczniowie, nauczyciele, administratorzy itp. mogą korzystać z
portalu SPOSH.
o Przykładowe przypadki użycia portalu - ta sekcja zawiera konkretne przykłady różnych
funkcjonalności dedykowanego portalu SPOSH dostępnego dla każdego rodzaju
użytkowników.
o Cele nauczania - ta część metodologii określa ramy szkolenia SPOSH i opisuje różne
moduły oraz ich cele edukacyjne.
o Scenariusze wykorzystania systemu ECVET - ta sekcja przedstawia możliwe działania,
które można by podjąć w krajach partnerskich w zakresie wykorzystania kursu
szkoleniowego SPOSH do systemów ECVET tj. w Bułgarii, Polsce, Portugalii i Słowacji.
o Metody wzajemnego uczenia się - ta sekcja zawiera informacje o różnych możliwościach
wzajemnego uczenia się, które zapewnia portal SPOSH - na przykład poprzez omawianie
modułów nauczania i studiów przypadków z innymi uczniami za pomocą różnych
narzędzi komunikacyjnych dostępnych w systemie, takich jak fora, wirtualne sale
lekcyjne / wideokonferencje, czaty itp.
o Strategię oceny i walidacji pozwalającą ocenić proces uczenia się z wykorzystaniem
funkcjonalności platformy SPOSH
Dokument ma służyć głównym grupom docelowym projektu, które korzystają z portalu SPOSH
oraz z materiałów szkoleniowych SPOSH. Metodologia ma na celu pomoc następującym
grupom:
•
•
•

Pracownikom MŚP;
Zarządowi MŚP;
Słuchaczom szkół zawodowych.
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2. Koncepcja pedagogiczna
2.1. Ramy pedagogiczne
Szkolenie SPOSH opiera się na modelu nauczania mieszanego (Blended learning). Nauczanie
mieszane to formalny program edukacyjny, w którym uczeń uczy się przynajmniej częściowo
poprzez dostarczanie treści i instrukcji przez Internet z pewnym elementem kontroli ucznia w
czasie, miejscu, ścieżce lub tempie. (Źródło: "Blended Learning: A Disruptive Innovation",
Knewton)
Głównym celem szkolenia SPOSH jest zapewnienie edukacji i szkoleń w zakresie BHP zgodnie z
zasadami uczenia się przez całe życie. W związku z tym projekt SPOSH bezpośrednio odnosi się
do celów i potrzeb określonych w "Strategicznych ramach UE na rzecz bezpieczeństwa i higieny
pracy (BHP) 2014-2020". Te nowe ramy są ukierunkowane na zapewnienie, aby UE nadal
odgrywała wiodącą rolę w promowaniu wysokich standardów dotyczących warunków pracy
zarówno w Europie, jak i na arenie międzynarodowej, zgodnie ze strategią "Europa 2020".
Główną przyczyną utworzenia tego partnerstwa strategicznego jest stworzenie silnych
powiązań między partnerami oraz opracowanie wspólnych narzędzi do nauki, materiałów,
standardów i metodologii BHP. Partnerzy stworzyli platformę szkoleniową służącą
użytkownikom MŚP jako źródło dobrych praktyk w zakresie informacji na temat BHP a UE i
pomocy w odpowiedniej ocenie ryzyka związanego z BHP.
Portal SPOSH został zaprojektowany w celu zaspokojenia potrzeb 3 różnych grup docelowych:
•
•
•

Pracownikom MŚP;
Zarządowi MŚP;
Słuchaczom szkół zawodowych.

Kursu dostępny jest na dedykowanym portalu SPOSH (https://www.sposh-course.piap.pl/) w
następujących językach: angielskim, bułgarskim, portugalskim, polskim i słowackim.
System szkoleniowy składa się z następujących elementów:
-

Wspólna metodologia uczenia się i strategia oceny – zawierająca informacje
pedagogiczne i metodologiczne dotyczących kursu; instrukcje techniczne itp.
Kursy szkoleniowe SPOSH
Dedykowany system szkoleniowy SPOSH
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2.1.1. Kursy dostępne systemie szkoleniowym SPOSH
Tabela 1. Lista modułów kursu szkoleniowego SPOSH

Nazwa
Poziom
Cel
Czas trwania
Grupy
docelowe
Moduły

Bezpieczeństwo i Higiena
Pracy - poziom podstawowy

Bezpieczeństwo i Higiena
Pracy - poziom zaawansowany

Podstawowy
Zaawansowany
Informacyjny,
Nabycie/poprawa wiedzy I
Podniesienie świadomości
kompetencji
< 12 godzin
25 godzin
Robotnicy niewykwalifikowani,
Robotnicy wykwalifikowani,
operatorzy
kierownicy
1. Ogólna wiedza o BHP
1. BHP - Międzynarodowe
2. Zapobieganie ryzyku w miejscu
standardy i ustawodawstwo
pracy
obowiązujące w
3. Środki ochrony osobistej
przedsiębiorstwie
4. Zarządzanie bezpieczeństwem 2. Ogólna wiedza o BHP
maszyn I sprzętem roboczym
3. Zapobieganie ryzyku w miejscu
pracy
4. Środki ochrony osobistej
5. Zarządzanie bezpieczeństwem
maszyn I sprzętem roboczym
6. Ergonomia miejsca pracy

Każdy z modułów zawiera od 2 do 6 lekcji.
Taela. 2. Zawartość kursu podstawowego

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy - poziom podstawowy
Moduł 1: Ogólna wiedza o
BHP

Moduł 2: Zapobieganie
ryzyku w miejscu pracy

Module 3: Środki

Module 4: Zarządzanie

ochrony osobistej

bezpieczeństwem maszyn
I sprzętem roboczym

Lekcja 1.1. Wprowadzenie
do ogólnych zagadnień
dotyczących świadomości
tematyki BHP

Lekcja 2.1 Wprowadzenie
do problematyki
zapobiegania ryzyku w
miejscu pracy

Lekcja 4.1. Wprowadzenie do
zarządzania
bezpieczeństwem maszyn i
sprzętem roboczym

Lekcja
1.2.
Instytucje
wsparcia BHP, przepisy
prawne, prawo

Lekcja 2.2. Zagrożenie,
oszacowanie ryzyka,
analiza ryzyka w miejscu
pracy

Lekcja 3.1.
Wprowadzenie do
zagadnienia środków
ochrony osobistej w
miejscu pracy
Lekcja 3.2. Środki
ochrony osobistej przed
zagrożeniami
chemicznymi

Lekcja 1.3. Szkolenie BHP,

Lekcja 2.3. Profilaktyka,

Lekcja

3.3.

Lekcja 4.2. Działania przy
wprowadzaniu nowej
maszyny/urządzenia

Środki
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warunki,
częstotliwość,
grupy odbiorców

zalecenia dotyczące
miejsc pracy
poprzedzające
wystąpienie wypadków

ochrony osobistej przed
czynnikami
biologicznymi

Lekcja 1.4. Prawa
odpowiedzialność
związane z BHP

Lekcja 2.4. Zarządzanie
ryzykiem

Lekcja
3.4.
Środki
ochrony osobistej przed
zagrożeniami fizycznymi
Lekcja
3.5.
Środki
ochrony osobistej dla
przemysłu metalowego

i

Tabela. 3. Zawartość kursu zaawansowanego

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy - poziom zaawansowany
Moduł 1: BHP Międzynarodowe
standardy i
ustawodawstwo
obowiązujące w
przedsiębiorstwi
e
Lekcja 1.1. BHP wprowadzenie,
krytyczne
myślenie
o
etycznych
i
globalnych
obowiązkach

Moduł 2: Ogólna
wiedza o BHP

Moduł 3:
Zapobieganie
ryzyku w
miejscu pracy

Module 4:

Module 5:

Module 5:

Środki
ochrony
osobistej

Zarządzanie
bezpieczeństwem
maszyn I
sprzętem
roboczym

Ergonomia
miejsca pracy

Lekcja 2.1.
Wprowadzenie
do ogólnych
zagadnień
dotyczących
świadomości
tematyki BHP

Lekcja 3.1.
Wprowadzeni
e do
problematyki
zapobiegania
ryzyku w
miejscu pracy

Lekcja 5.1.
Wprowadzenie do
zarządzania
bezpieczeństwem
maszyn i sprzętem
roboczym

Lekcja 6.1.
Wprowadzeni
e do
ergonomii

Lekcja
1.2.
Organizacje
międzynarodowe

Lekcja 2.2.
Instytucje
wsparcia BHP,
przepisy prawne,
prawo

Lekcja 3.2.
Zagrożenie,
oszacowanie
ryzyka, analiza
ryzyka w
miejscu pracy

Lekcja 4.1.
Tworzenie
mapy potrzeb
zabezpieczeń z
zakresu
bezpieczeństw
a i higieny
pracy
Lekcja 4.2.
Środki ochrony
osobistej przed
zagrożeniami
chemicznymi

Lekcja 5.2. Działania
przy wprowadzaniu
nowej
maszyny/urządzeni
a

Lekcja 6.2.
Zaburzenia
mięśniowoszkieletowe
związane z
pracą

Lekcja
1.3.
Standardy
międzynarodowe

Lekcja 2.3.
Szkolenie BHP,
warunki,
częstotliwość,
grupy odbiorców

Lekcja 3.3.
Profilaktyka,
zalecenia
dotyczące
miejsc pracy
poprzedzające
wystąpienie
wypadków

Lekcja
4.3.
Środki ochrony
osobistej przed
czynnikami
biologicznymi

Lekcja
6.3.
Czynniki
ryzyka
związanych z
pracą
zaburzeń
mięśniowoszkieletowych

Lekcja
1.4.
Międzynarodowe
strategie
i
wyzwania

Lekcja 2.4. Prawa
i
odpowiedzialnoś
ć związane z BHP

Lekcja 3.4.
Zarządzanie
ryzykiem

Lekcja
4.4.
Środki ochrony
osobistej przed
zagrożeniami

Lekcja
6.4.
Metody
analizy i oceny
ryzyka
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Lekcja
1.5.
Podstawowe
warunki promocji
zdrowia
w
miejscu pracy w
firmach

Lekcja 2.5.
Nadzór zdrowia
pracowniczego

Lekcja 3.5.
Ocena ryzyka –
matryca ryzyka

fizycznymi
Lekcja
4.5.
Środki ochrony
osobistej dla
przemysłu
metalowego

Lekcja
6.5.
Projektowania
miejsca
i
stanowiska
pracy

Każda lekcja ma następującą strukturę:
Tabela 4. Struktura zestawów lekcji w każdym module

Element

Zawartość

Cele kształcenia

Opis kompetencji / umiejętności / wiedzy, które uczący się
uzyska w trakcie każdej lekcji.
Szacowany czas na odbycie całego modułu.
Jak będą prowadzone zajęcia, jakie są planowane zajęcia
w klasie, jakie narzędzia multimedialne są dostępne, jak
najlepiej przyswoić materiał.
Krótkie wprowadzenie do tematu, odniesienia do innych
modułów.
Główna treść szkoleniowa danego tematu.
Przydatne odnośniki do materiałów zewnętrznych
dalszego czytania.
Interesujący materiał dodatkowy do zilustrowania treści
poszczególnych lekcji i lepszego zrozumienia pojęć
wyjaśnionych w nich
Czat, wideokonferencje, filmy z serwisu youtube, vimeo
itp.
Przegląd najważniejszych punktów z treści.

Harmonogram czasowy
Planowanie

Wprowadzenie
Treść szkoleniowa
Przydatne odnośniki
Studium przypadku /
Ćwiczenia / Dobre praktyki
Narzędzia multimedialne
podsumowanie kluczowych
punktów
Pytania testowe

Bibliografia
Słownik
Załącznik

Pytania wielokrotnego wyboru, które dotyczą ważnych
części treści i mają na celu sprawdzenie wiedzy zdobytej
podczas odpowiedniej lekcji.
Odniesienia do używanych źródeł informacji.
Tutaj możesz znaleźć wszystkie terminy użyte w
odpowiedniej lekcji wyjaśnione w jasny sposób.
Dodatkowe specyficzne dokumenty dla każdego modułu.

Ćwiczenia i pytania testowe pomogą uczącym zaangażować się w proces nauczania i sprawdzić
zrozumienie materiału. Odpowiedzi na te pytania są częścią oceny ucznia, lecz uczniowie mogą
zdecydować, czy chcą ukończyć te ćwiczenia i / lub pytania.
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Każdej lekcji towarzyszy studium przypadku, dobra praktyka i / lub ćwiczenie, w którym uczeń
wykorzystuje teorię do rozwiązania opisanego problemu. W ten sposób uczeń może wykazać,
że osiągnął kompetencje. Rezultat rozwiązania tych przypadków i ćwiczeń może zostać
oceniony przez opiekuna.
Słuchacze obierają własną ścieżkę uczenia się w niezależny sposób. Jeśli uczeń napotyka trudną
część w treści lub utknie w inny sposób, może zadawać pytania na forum internetowym (przed
wpisaniem pytań uczniowie powinni sprawdzić forum na wypadek gdy ktoś zadał już podobne
pytania i czy są na nie odpowiedzi). Inni uczniowie i nauczyciele mogą pomóc w odpowiadaniu
na pytania uczniów.
Oprócz postu na forum publicznym, uczniowie mogą również wysłać pytanie lub prośbę w
bezpośredniej wiadomości do dowolnego z dostępnych kontaktów. Funkcja "kontakty" na
platformie daje również możliwość wysyłania e-maili lub rozpoczynania czatu na żywo. Pytania i
odpowiedzi na forum są zapisywane, aby przyszli uczniowie kursu mogli skorzystać wpisów
innych użytkowników.
Portal SPOSH oferuje możliwość samodzielnego uczenia się w swoim tempie poprzez naukę
online, nauczanie z nauczycielem i naukę wzajemną rówieśników. Udział w zajęciach może być
synchroniczny (komunikacja z uczestnikami w czasie rzeczywistym, wideo online), jak również
asynchroniczny (komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej i forów dyskusyjnych).
Kurs SPOSH dąży do zapewnienia działań edukacyjnych, które są znaczące, angażujące i istotne,
związane z zainteresowaniami uczniów oraz ich wcześniejszą wiedzą.
Uczący się mają możliwość zademonstrowania tego, czego nauczyli się poprzez komunikację
słowną i pisemną oraz poprzez wykorzystanie różnych technologii.
Zawartość każdego modułu jest dostępna od samego początku kursu. Od uczestników oczekuje
się zaangażowania w czytanie, dyskusje online, ćwiczenia grupowe itp.
Jeśli chodzi o organizację sekwencjonowania i nawigacji w zakresie e-learningu, sugeruje się
przyjęcie modelu agregacji treści SCORM z wykorzystaniem podejścia opartego na regułach,
które może pomóc w zdefiniowaniu kolejności i uporządkowania działań edukacyjnych.
Przydatne może być przyjęcie organizacji treści o strukturze drzewiastej.
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Rysunek 1. Organizacji treści o strukturze drzewiastej

Aby uzyskać pożądane korzyści wynikające z ponownego wykorzystania, należy uwzględnić
wiele aspektów. Przede wszystkim obiekty edukacyjne muszą być zaprojektowane w celu
promowania ponownego użycia i ponownego ich umieszczania w różnych kontekstach
instruktażowych. Obejmuje to uwzględnienie szeregu kwestii projektowych, takich jak projekt
instruktażowy i kontekst. Po drugie, ważne jest, aby obiekty edukacyjne były standaryzowane,
aby ułatwić dzielenie się wiedzą przez różne osoby i organizacje. Standardy są wymagane w
przypadku przygotowania pakietów obiektów edukacyjnych, aby można je było używać na
różnych platformach komputerowych i systemach nauki bez modyfikacji. Standardy są również
wymagane do katalogowania obiektów nauki za pomocą wspólnego słownictwa, aby mogły być
zlokalizowane w Internecie przez potencjalnych użytkowników. Wreszcie, standardy są
wymagane do ułatwienia przechowywania, wyszukiwania i pobierania dużej liczby obiektów
edukacyjnych przechowywanych w cyfrowych repozytoriach zgodnie z klasyczną strukturą
hierarchii e-learningu.

Rysunek 2. Struktura hierarchiczna e-learningu SPOSH

11

Partnerstwo strategiczne na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy
Projekt Nr. 2015-1-PL01-KA202-016625

Rezultaty projektu SPOSH dostępne są we wszystkich językach narodowych partnerów projektu
oraz w języku angielskim jako główny język projektu. Platforma internetowa umożliwia
uczestnikom łatwą personalizację interfejsu i języka treści nauczania. Każdy partner jest
odpowiedzialny za tłumaczenie koncepcji szkolenia / metodologii i zawartości platformy
internetowej na własny język, aby uzyskać kompletne wyniki projektu.
Tryby komunikacji technicznej obejmują standardowe wiadomości e-mail, telefony, faksy i
spotkania - konferencje fizyczne i telefoniczne / wideokonferencje. Serwer repozytorium
dokumentów został skonfigurowany do przechowywania i wymiany wszystkich dokumentów
elektronicznych i prototypów oprogramowania, biorąc pod uwagę poziom rozpowszechniania
dokumentów i prawa dostępu różnych użytkowników / grup użytkowników. Poziom jakości
treści i ogólna organizacja kursu e-learningowego jest na ogół bardzo ważny. Można go ulepszyć
biorąc pod uwagę kilka aspektów:
Treści skoncentrowane na uczniu: Programy nauczania e-learningowego powinny
być odpowiednie i dostosowane do potrzeb ucznia, jego ról i obowiązków w życiu
zawodowym. Umiejętności, wiedza i informacje powinny być dostarczane w
zróżnicowany sposób;
Rozdrobnienie: zawartość e-learningu należy podzielić, aby ułatwić przyswajanie
nowej wiedzy i umożliwić elastyczne planowanie czasu na naukę;
Angażująca treść: metody i techniki instruktażowe powinny być twórczo
wykorzystywane do rozwijania angażującej i motywującej nauki;
Interaktywność: potrzeba częstych interakcji z uczniami, aby podtrzymać uwagę i
promować uczenie się;
Personalizacja: kursy o własnym tempie nauczania powinny być dostosowywane
w celu odzwierciedlenia zainteresowań i potrzeb uczących się; nauczyciele i
moderatorzy powinni być w stanie indywidualnie śledzić postępy i wyniki
uczniów.
Kursy SPOSH zostały zaplanowane jako rozwiązanie typu nauczania mieszanego (blended
learning), zawierające zajęcia wprowadzające do kursów szkoleniowych dla studentów, ale
kursy te mogą być również wykorzystywane jako materiały pomocnicze do tradycyjnych kursów
lub mogą być wykorzystywane jako kursy e-learningowe dla bardziej zaawansowanych
użytkowników.
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Każda lekcja musi zawierać:
wyjaśnienie metody - tekst / grafika;
przykład (praktyczne przykłady i wideo);
ćwiczenie - praktyka (zestaw pytań wielokrotnego wyboru, zadań itp.).

Wszystkie przykłady i ćwiczenia mają być powiązane z rzeczywistymi rozwiązaniami BHP w
przemyśle. Obecnie każdy przykład jest zgodny z przedstawionym studium przypadku.
Aby pomóc projektantom w opracowaniu materiałów do nauki, analizy przypadków i ćwiczeń
zapewniających odpowiedni poziom zgodności z istniejącym podejściem SPOSH, opracowano i
przedstawiono ogólny szablon. Może on być wykorzystany jako punkt wyjścia.

Rysunek 3. Etapy projektowania SPOSH w celu opracowania materiału do nauki

2.2. Definiowanie podstawowych sesji szkoleniowych / scenariuszy
Kilka kwestii należy zdefiniować na samym początku procesu:
określ rodzaj szkolenia: mieszany (z lekcjami wprowadzającymi i tradycyjnym
egzaminem końcowym), e-learning, klasyczne szkolenie;
określ cele szkoleń: upewnij się, że cel jest jasno określony;
zdefiniować kategorie / grupy odbiorców docelowych: na przykład można
utworzyć kurs szkoleniowy dla pojedynczej firmy z udziałem 3, 6 lub 15
pracowników lub kilka (zestawy) MŚP mogą delegować studentów na wspólną
sesję lub zorganizować szkolenie dla trenerów;
zdefiniować dla każdej grupy docelowej ilość wiedzy / lekcji do przekazania jako
oddzielne kursy; takie jak poziom dla początkujących, poziom zaawansowany,
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poziom ekspertów, poziom średniego zarządzania lub najwyższy poziom
zarządzania;
określ dla każdego kursu liczbę uczestników i przydzielony czas trwania (sesje). Są
to czasami kontrowersyjne wymagania do spełnienia. Osoby na poziomie
personelu są „trudne do zdobycia” podczas codziennej pracy. W związku z tym
kierownik musi podjąć trudną decyzję o oddelegowaniu pracowników na kilka dni.
Można pracowników oddelegować częściowo gdzie każdego dnia przeznaczają
czas zarówno na pracę jak i na naukę. Jednak fizyczne zmęczenie pracowników nie
pozwala na szybki i efektywny postęp w sesjach nauczania;
wybierz dla każdej sesji odpowiednie miejsce, nauczycieli i materiały dydaktyczne
(twarde i miękkie materiały);
jasno określ / wybierz sesje lub lekcje do przeprowadzenia lokalnie lub zdalnie;
oszacuj finansowy wpływ na rentowność szkolenia;
bądź przygotowany na ocenę sesji, w oparciu o opinie uczniów.
przeprowadzić ocenę (samodzielną i zwrotną) po każdej sesji;
rozwijaj moduły nauczania, na podstawie analizy informacji zwrotnej oraz
wymagań/rezultatów oceny.
Każde działanie lub proces wymienione powyżej wymaga osoby (osób), aby to umożliwić, i
potrzebują dalszych zasobów, takich jak dostępne miejsce, dostępnych nauczycieli / opiekunów
i dostępny sprzęt.

2.3. Wytyczne dotyczące realizacji szkolenia
Właściwe prowadzenie szkoleń powinno być opracowane przy udziale ekspertów i powinno
zawierać partycypowanie w wielu różnych zadaniach. Oprócz samego opracowania i wdrażania
kursów wymagane jest udostępnianie podręczników szkoleniowych lub webinariów, dostępu do
zajęć klasowych, opracowanie prezentacji dostępnych poza systemem wraz z notatkami,
tworzenie materiałów pomocniczych oraz opracowanie dokumentacji, pomocy, prezentacji,
animacji itp.
Istnieje potrzeba, aby prowadzący byli dostępni niemal codziennie i żeby stosowali elastyczne
podejście do motywowania uczestników. Uczestnicy szukają jasnych wskazówek. Inne zalecenia
do uwzględnienia są następujące:
zajęcia nie dłuższe niż 45 minut;
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do każdych zajęć powinny być dostępne materiały zawierające treści
odpowiadające tym zajęciom w postaci pliku.;
wziąć pod uwagę ilość informacji dostarczanych przez kurs w stosunku do czasu
przeznaczonego na odbycie tego kursu;
każdy musi być w stanie samodzielnie wykonać niektóre z zademonstrowanych
ćwiczeń;
aby nie kłaść nacisku na znaczenie modułów, moduły powinny być równe pod
względem zawartości. Każdy może wybrać dla siebie moduł, który chce poznać;
należy wziąć pod uwagę czas wolny uczestników, zajęcia nie powinny być częściej
niż dwa razy w tygodniu a kurs nie dłuższy niż dwa miesiące;
stosowanie pytań wielokrotnego wyboru w zamian pytań otwartych.

Postępuj zgodnie z sugerowaną strukturą modułu i opisem:
Wprowadzenie do lekcji
W sekcji wprowadzającej twórca kursu powinien wprowadzić czytelnika w teść materiału
kursu, opisać obszar tematyczny, zidentyfikować cel z punktu widzenia uczącego się
Cele lekcji
W tej sekcji należy określić cele kształcenia, tj. użytkownik powinien mieć jasne pojęcie
konkretnego celu prezentowanego materiału, np. aby zdobyć ogólny zarys tematu, aby
przygotować się do przejścia na nakreśloną ścieżkę kariery itd. Cele te powinny być
napisane z myślą o uczniu.
Instrukcje
Tutaj twórca materiałów szkoleniowych powinien wyraźnie wyjaśnić nauczycielowi
podejście SPOSH, oraz szczegółowo opisać, w jaki sposób wykonać kolejne etapy pracy.
Celem sekcji instruktażowej jest zaznajomienie ucznia z tym, jak spełnić lub wdrożyć
wymagania BHP.
Przykłady
W tym miejscu należy przedstawić wyjaśnić uczniowi praktyczne przykłady związane z
treścią lekcji. Celem tego etapu jest zapewnienie uczniowi praktycznej realizacji
przedstawionych w lekcji koncepcji teoretycznych.
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Pytania
Po każdej lekcji twórca kursu powinien umieścić szereg pytań i zadań, które sprawdzą
poziom zrozumienia materiału z lekcji oraz zdolność uczniów do zastosowania zdobytej
wiedzy. Wytyczne dotyczące opracowywania pytań kontrolnych przedstawiono poniżej:
jeśli materiał zawiera duże ilości tekstu i składa się z zestawu wytycznych wraz z
schematami dokumentacji, egzamin powinien składać się z zestawu pytań
wielokrotnego wyboru, które sprawdzą stopień zaznajomienia się z
prezentowanym tekstem i koncepcjami, które uczeń powinien przyswoić;
jeśli materiał z lekcji zawiera narzędzie, na przykład schematy blokowe, wówczas
lekcja powinna przedstawiać częściowo ukończone problemy, w których uczeń
wykorzystuje narzędzie do ukończenia rozwiązania. Powinno to sprawdzić
zdolność uczniów do korzystania z tego narzędzia;
pytania powinny być opracowane biorąc pod uwagę potrzeby ucznia, na przykład,
czy celem ucznia jest zastosowanie wiedzy w praktyce, czy zrozumienie
przedstawionej teorii, czy oba cele jednocześnie; to ostatecznie określą rodzaj
zadawanych pytań.
Wnioski
Po utworzeniu tych części lekcji można je potem używać zamiennie, aby dopasować do
potrzeb uczestnika. Twórcy materiałów szkoleniowych mogą tworzyć wymienne i
nadające się do ponownego użycia części lekcyjne, zmniejszając w ten sposób ogólny
wysiłek związany z tworzeniem kursów.

2.4. Wytyczne dotyczące wspierania uczniów
Rola mentora jest bardzo ważna w e-learningu. Zadaniami mentorów są asysta w nauczaniu,
inicjowanie powiązań społecznych i wsparcie techniczne, które emuluje działanie wydziałów w
środowiskach e-learningu. Jako asystenci, mentorzy zapewniają uczniom dodatkową pomoc w
wyjaśnieniu i zrozumieniu treści kursu. Jako inicjatorzy powiązań społecznych, mentorzy
pomagają uczniom nawiązywać znajomości wśród uczestników e-learningu. Jako opiekunowie
techniczni mentorzy pomagają uczniom rozwiązywać problemy techniczne.
Aby wypełnić role mentora, proponuje się następujące wytyczne. Określają one główne
obowiązki mentorów i ich wkład w usuwanie barier w e-learningu, zaspokajanie potrzeb
uczniów i zwiększanie skuteczności nauczania i uczenia się. Mogą zostać przyjęte przez
mentorów jako podstawowa pomoc w pracy w środowisku e-learningowym, dzięki czemu
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mieliby jaśniejszy pogląd na temat tego, jak postępować i jak wykonywać mentoring. Wytyczne
obejmują trzy aspekty roli mentora, opisują ich obowiązki i wkład:
Tabela 5. Obowiązki opiekuna / mentora
Nr.

Rola mentora

Obowiązki

1.

Asystent
nauczania

-

Odpowiada na pytania uczniów dotyczące
treści kursu

-

Monitoruje dyskusje

-

Zapewnia uczniom informacje o lepszej
efektywności uczenia się

-

Wyjaśnia kryteria oceny

-

Nadzoruje
uczniów

-

Publikuje rutynowe ogłoszenia w klasach

-

2.

3.

Inicjator
powiązań
społecznych

Zapewnienie
wsparcia
technicznego

Wkład
-

Zapewnia szybkie odpowiedzi

-

Poprawia jakość instrukcji

Udziela uczniom potrzebnych informacji

-

Poprowadzi uczniów
edukacyjnych

Zwiększa strukturę wsparcia
studentów

-

Zwiększa
uczniów

uczestnictwo

w

do

zajęciach

ich

celów

poziom

komfortu

-

Zapewnia dodatkową pomoc

-

Odpowiada na obawy uczniów

-

Umacnia jakości nauczania i
uczenia się

-

Zapoznaje studentów z podstawowymi
umiejętnościami online

-

Zredukuje obaw dotyczące
trudności technicznych

-

Ułatwia
studentom
rozwiązywania
problemów z dostępem do sieci

-

Zwiększa strukturę wsparcia
studentów

-

Podaje niezbędne informacje dotyczące
nawigacji na stronie kursu

-

Zwiększa
uczniów

-

Pomaga uczniom w zlokalizowaniu
konkretnych zasobów w środowisku elearningowym

-

Zwiększa
skuteczności
wydajności e-learningu

-

Umożliwia przesyłanie lub pobieranie
materiałów szkoleniowych

-

Publikuje
wiadomości
dyskusyjnych

-

Przekazuje uczniom inne zasoby, gdy
problemy techniczne nie będą mogły
zostać rozwiązane przez wykładowców i
mentorów

na

poziom

komfortu
i

forach
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3. Wskazówki dotyczące korzystania z portalu i przykładowe
przypadki korzystania z portalu
3.1. Główne role użytkowników w portal
Rozwiązanie SPOSH obejmuje usługi internetowe dla różnych grup docelowych oferujących
wsparcie w zakresie tworzenia, organizacji i realizacji szkoleń oraz aktualizacji kursów
szkoleniowych. Wszystkie te usługi oparte są na podejściu zastosowanym już w projekcie
podstawowym i uaktualniane przez najnowsze osiągnięcia w systemie zarządzania nauczaniem
Moodle. Poniżej przedstawiono krótki przegląd usług, ze szczególnym uwzględnieniem
ulepszeń.
Oczekuje się, że będzie on miał wsparcie dla użytkowników końcowych, w odniesieniu do
szeregu aplikacji dostarczanych przez organizacje szkoleniowe i doradcze.
Ciągła aktualizacja szkoleń odbywa się zgodnie z tematami, których dotyczy rozwiązanie SPOSH,
w ramach dwojakiego podejścia: albo na wniosek użytkownika końcowego, albo przez
dostawców rozwiązań SPOSH, w przypadku, gdy pojawią się nowe innowacje w konkretnym
obszarze tematycznym. Przewiduje się także, że grupa użytkowników "trenerzy i konsultanci"
oraz partnerzy z europejskiego konsorcjum, za pośrednictwem swoich organizacji
zapewniających szkolenia, muszą być w stanie zapewnić aktualizację treści zgodnie ze
szczegółowymi warunkami umowy. W zależności od zakresu i wielkości aktualizacji, ta usługa
jest oferowana jako internetowa aktualizacja części treści lub aktualizacja z CD lub innych
nośników.
Mentoring online musi być realizowany poprzez zastosowanie najnowszej wersji Moodle, w
której możliwości udostępniane przez np. Wirtualną Klasę, a zgrupowane w Narzędzia
Komunikacji Synchronicznej (konferencje audio, wideokonferencje, czat w czasie rzeczywistym),
Narzędzie Współpracy Synchronicznej (tablica, udostępnianie aplikacji) i Synchroniczne
Narzędzia Prezentacji Multimedialnych powinny być obserwowane. Zaletą szeroko
rozpowszechnionego rozwiązania Moodle jest duża liczba wtyczek, które umożliwiają
stworzenie szeregu wymaganych funkcjonalności. Ta koncepcja obejmuje obecnie opisane
poniżej narzędzia, ale podejście polegające na otwartości rozwiązania musi być utrzymywane
przez cały czas tworzenia systemu, co oznacza, że konieczne jest wdrożenie bardziej
odpowiednich nowych narzędzi.
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3.2. Uprawnienia i prawa nadane każdej roli użytkownika w Portalu
System SPOSH zapewnia cztery różne role użytkowników: superadministratora, administratora,
instruktora i ucznia, ale ta struktura została ponownie sprawdzona podczas fazy testowania,
ponieważ wersja Moodle, która została użyta dla systemu SPOSH, oferuje znacznie większe
możliwości w zakresie definicji ról, w porównaniu do wersji używanej w projektach
podstawowych.
Każdy użytkownik jest uwierzytelniany przy logowaniu i przypisany do roli powiązanej z jego
nazwą użytkownika. Na podstawie której ma on uprawnienia dostępu do niektórych ekranów,
funkcji i informacji.
Super-administrator
Super-administratorzy tworzą, utrzymują i usuwają informacje o wielu organizacjach.
Super-administrator ma możliwość:
•

tworzyć i utrzymywać wiele organizacji oraz wszystkich użytkowników systemu;

•

przypisywać grupy treści i style treści dostępne dla każdej organizacji.

Administrator
Administratorzy mogą tworzyć, utrzymywać i usuwać informacje o poszczególnych
organizacjach, kursach i zajęciach oraz ich instruktorach i uczniach. Administrator może:
•

utrzymywać informacje o pojedynczej organizacji oraz jej instruktorach i uczniach;

•

tworzyć, utrzymywać i usuwać kursy i sekcje;

•

wsadowe przesyłanie danych o uczniach w celu tworzenia kont i przypisań do zajęć.

Instruktor
Instruktorzy mogą zarządzać swoimi danymi osobowymi i przechowywać informacje o
zajęciach, do których są przypisani. Instruktor ma możliwość:
•

zachować osobiste hasło i informacje;

•

dodawać lub usuwać uczniów z zajęć;

•

tworzyć przypisania do zajęć;

•

przeglądać książkę ocen dla swojej klasy.

Uczeń
Uczniowie mogą zarządzać swoimi danymi osobowymi. Uczący się może:
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•

zarządzać osobistym hasłem oraz informacjami;

•

uzyskać dostęp do treści kursu i wypełniać zadania; odpowiada na pytania testowe;

•

przeglądać swoje oceny Oraz mają możliwość przechowywani osobistych plików.

Po ponownym przeanalizowaniu struktury opracowano i zróżnicowano następujące role:
- Menedżer/ Kreator kursów/ Prowadzący/ Prowadzący bez możliwości edycji;
- Student;
- Gość/Użytkownik uwierzytelniony/ Użytkownik uwierzytelniony na stronie głównej;

Rysunek 4. Zrzut ekranu przedstawiający funkcję przełączania ról w portalu SPOSH widoczną dla
menedżera

3.3. Przykładowe przypadki użycia portalu w zależności od roli
użytkownika
Menedżer
Zarządzający ma prawo do tworzenia, utrzymywania i usuwania informacji o zawartości różnych
modułów, w tym lekcji w ramach dwóch kursów - podstawowych i zaawansowanych. Osoba
podejmująca się tej roli jest również w stanie przydzielać role i tworzyć grupy dla każdej lekcji.
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Menedżer lokalnie przypisuje role nauczyciela, nie-edytującego nauczyciela i ucznia. Ponadto
jest on w stanie zmienić układ bloków informacji podczas korzystania z opcji "Włącz edycję".
Przed włączeniem opcji "Włącz edycję" menedżer może wyświetlać pasek "Moje kursy" (panel) i
"Kolory motywów" z domyślnymi i alternatywnymi kolorami (patrz rysunek 5 poniżej).

Rysunek 5. Zrzut ekranu strony głównej w roli Menadżera w portalu SPOSH

Z paska "Moje kursy" (pulpit) menedżer może zobaczyć przegląd swoich kursów; wyszukać
kursów; zobaczyć aktualne zapisy na kursach i zobaczyć oś czasu z działaniami, które można
sortować według daty i kursów. Istnieje przycisk "Dostosuj stronę", za pomocą którego można
personalizować bieżącą stronę:
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Z paska "Kolory motywów" menedżer może wybierać domyślny spośród czterech dostępnych
alternatywnych schematów kolorów.
Po wybraniu "Strona główna witryny" pod "Pulpitem nawigacyjnym" wszystkie dostępne kursy
są wyświetlane:

Rysunek 6. Zrzut ekranu podstawowego kursu BHP, gdy edycja jest wyłączona w roli
Menedżera w portalu SPOSH ICT

Kiedy menedżer wybierze jeden z kursów, pojawi się menu "W tym kursie", które zawiera
następujące opcje: Użytkownicy; Oceny; BigBlueButtonBN; Certyfikaty niestandardowe; Fora
dyskusyjne; Lekcje (patrz rysunek 6 powyżej).

Sekcja "Użytkownicy" pozwala Menedżerowi zobaczyć, kim są uczestnicy danego kursu, ich
liczbę, role, grupy i ostatni dostęp do kursu. Najważniejszą funkcją dostępną dla Menedżera w
sekcji Ludzie jest rejestrowanie użytkowników za pomocą przycisku "Zarejestruj użytkowników"
i przypisywanie ról (widoczne na zrzucie ekranu poniżej):
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Rysunek 7. Zrzut ekranu opcji Rejestracja w roli Menedżera w portalu SPOSH
Menedżer może również wyszukiwać uczestników za pomocą filtrów lub słów kluczowych.
Istnieje lista filtrów, z których uczeń może wybierać, a mianowicie: rola: kierownik; Kreator
kursu; Prowadzący; Prowadzący bez praw edycji; Student; Gość; Uwierzytelniony użytkownik;
Uwierzytelniony użytkownik na pierwszej stronie itp. W ten sposób Menedżer zawsze wie, kto
jest online i dostępny na swoim kursie. Menedżer może również wyszukiwać uczestników za
pomocą liter imion lub nazwisk.
Sekcja "Oceny" pozwala menedżerowi edytować i przeglądać wszystkie oceny kursów i
statystyki na użytkownika, statystyki lekcji, w tym średni wynik, średni czas, wysoki wynik, niski
wynik, wysoki czas, niski czas; szczegółowe statystyki, w tym statystyki klas, a dokładniej, ilu
użytkowników (w procentach) wybrało określoną odpowiedź, liczbę prób ukończenia kursu
przez użytkownika / ucznia oraz liczbę ukończonych i niepełnych kursów. (patrz rysunki 8 i 9
poniżej w celu zilustrowania tych opcji):

Rysunek 8. Zrzut ekranu podstawowego raportu oceniającego kurs OSH w roli
menedżera w portalu SPOSH
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Rycina 9. Zrzut ekranu głównego przeglądu ocen kursów OSH w roli Menedżera w
portalu ICT
Sekcja pokoi "BigBlueButton" pozwala menedżerowi sprawdzać wirtualne klasy w
różnych modułach, w danym tygodniu, grupie, użytkownikach, widzach, moderatorach,
nagraniach i działaniach w konkretnej wirtualnej klasie (patrz Rysunek 10 poniżej dla
ilustracja).

Rysunek 10. Zrzut ekranu pokoi BigBlueButton w roli Menadżera w portalu SPOSH ICT
Gdy Menedżer kliknie konkretny pokój wirtualny, pojawi się przycisk "Dołącz do sesji",
który pozwala użytkownikowi dołączyć do wirtualnej sali. Następnie użytkownik zostaje
przekierowany na inną stronę, na której można aktywnie dołączyć do sesji w wirtualnej
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klasie (przez mikrofon) lub pasywnie (opcja tylko do słuchania) (patrz rysunki 11 i 12
poniżej)

Rysunek 12. Zrzut sesji wirtualnej sesji klasy w roli Menedżera w portalu SPOSH ICT
Sekcja "Certyfikaty niestandardowe" pozwala Menedżerowi zobaczyć wystawione
certyfikaty w ramach kursu i tematów oraz pobrać certyfikat widoczny na rysunku 13
poniżej:
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Rysunek 13. Zrzut ekranu z sekcji Certyfikaty niestandardowe i certyfikat w roli
Menedżera w portalu SPOSH

Sekcja "Fora dyskusyjne" daje prawo Menedżerowi do oglądania forów Ogólnych, które
są tablicami ogłoszeniowymi i otwartymi dyskusjami jeśli ktoś jest zapisany. Menedżer
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może również zobaczyć fora edukacyjne przypisane do różnych modułów tematycznych,
ich opis, zainicjowane dyskusje, czy są ich subskrybenci i opcje porządkowania e-maili
(rysunek 14 poniżej):

Rysunek 14. Zrzut ekranu sekcji "Fora" w roli Menedżera w portalu SPOSH ICT
Sekcja "Lekcje" daje prawo Menedżerowi do przejrzenia wszystkich tematów modułów,
zawartych w nich lekcji, ocen za poszczególne lekcje (od minimum 0 do maksymalnie
100 punktów) i terminu ukończenia każdej lekcji. Na przykład na poniższym zrzucie
ekranu moduły, lekcje, oceny w ramach kursu podstawowego są wyświetlane z roli
menedżera:

Rysunek 15. Zrzut ekranu z sekcji "Lekcje" w roli Menedżera w portalu SPOSH
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Rola managera zmienia się znacząco po naciśnięciu przycisku "Włącz edycję", co widać
na ekranach 16 i 17:

Rysunek 16. Zrzut ekranu strony głównej witryny w trybie edycji w roli menedżera w
portalu SPOSH

Rysunek 17. Zrzut ekranu edycji zaawansowanego kursu BHP w roli Menedżera w
portalu SPOSH
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Menedżer posiada możliwość:
•

dodaj aktywność lub zasoby - Menedżer może dodać działanie lub zasób dla
każdej lekcji i całego kursu. Czynności dostępne do dodania przez menedżera to:
Przypisanie; BigBlueButtonBN; Czat; Wybór; Niestandardowy certyfikat; Baza
danych; Narzędzie zewnętrzne; Sprzężenie zwrotne; Forum; Słownik; Lekcja;
Ankieta; Kartkówka; Pakiet SCORM; Ankieta; Wiki; Warsztat; zasoby: Książka;
Plik; Teczka; Zawartość IMS; Etykieta; Strona; URL);

•

edytować ogłoszenia - Menedżer może edytować ustawienia; przesunąć blok w
prawo; ukryć; duplikować; przydzielić role i usuwać je;

•

edytować tematy na całym kursie
podświetlając go, ukrywając i usuwając;

•

tworzyć grupy użytkowników - według przydziałów; lekcje i dyskusje na temat
modułów na lekcję; certyfikaty;

•

przypisywać role - za przydziały; lekcje i dyskusja na temat modułów na lekcję;
certyfikaty;

podstawowym i zaawansowanym,

Zobacz poniższe zrzuty ekranu, aby uzyskać więcej informacji:

Rysunek 18. Zrzut ekranu z opcjami edycji zasobów i działań, zadań, tematów na stronie
kursu zaawansowanego BHP w roli Menedżera w portalu SPOSH
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Rysunek 19. Zrzut działań edytorskich i zasobów na stronie kursu zaawansowanego BHP
w roli Menadżera w portalu SPOSH dla każdego modułu i całych kursów

Rysunek 20. Ekran formowania grup na stronie kursu zaawansowanego BHP w roli
Menadżera w portalu SPOSH
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Rysunek 21. Zrzut ekranu z przypisywaniem ról uczniom; nauczyciel i nauczyciel
nieredagujący w lekcji: Wprowadzenie ergonomii w roli menedżera w portalu SPOSH

Twórca kursu
Twórca kursu posiada niektóre prawa menedżera, takie jak prawo do tworzenia, utrzymywania i
usuwania informacji o zawartości różnych modułów, w tym lekcje w ramach dwóch kursów podstawowe i zaawansowane.
Student
Rola studenta jest jedną z lokalnie przypisanych ról przez menedżera. Rola studenta może być
podjęta przez wszystkie grupy docelowe projektu SPOSH, a mianowicie: 1) pracownicy MŚP i
uczniowie szkół zawodowych, którym zaleca się przypisanie do kursu BHP na poziomie
podstawowym (aktualizacja); 2) Menedżerowie MŚP, którym zaleca się przypisanie do Kursu
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy na poziomie zaawansowanym. To są tylko zalecenia.
Prowadzący mogą pomóc w ocenie wiedzy i umiejętności użytkowników przed rozpoczęciem
kursu, ale przedstawiciele grup docelowych mogą samodzielnie określić, który z nich należy
obrać, lub które można nawet przypisać do obu.
Student może zarządzać własnymi danymi osobowymi. Student może również:
•

zarządzać osobistym hasłem i informacjami;

•

mieć dostęp do treści kursu i pełnych zadań; odpowiadać na pytania testowe;

•

przeglądać swoją książkę ocen oraz przechowywać osobiste pliki.
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Na portalu SPOSH ICT uczeń może zobaczyć następujące menu "Moje kursy" na swoim pulpicie
nawigacyjnym:

Rysunek 22. Zrzut ekranu pulpitu w roli Studenta w portalu SPOSH z widocznym menu
"Moje kursy"

Rysunek 23. Zrzut ekranu pulpitu w roli Studenta w portalu SPOSH z widocznym menu
funkcji użytkownika
Na pulpicie konkretnego studenta pokazane jest że jest on przypisany do dwóch kursów - BHP,
poziom zaawansowany oraz Kurs BHP na poziomie podstawowym. Jak widać na powyższym
zrzucie ekranu, uczeń ma 0% postępu na obu kursach wymienionych w sekcji "W toku". Student
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może mieć listę przyszłych kursów w dziale "Przyszłość", a także ukończone kursy zostaną
pokazane w dziale "Przeszłość". Lekcje w modułach każdego z kursów mogą być wizualizowane
przez uczniów, klikając przycisk "Dalej", jeśli chcą iść dalej i klikając przycisk "Poprzedni", jeśli
chcą wrócić do określonej strony w lekcji. Dwa przyciski są widoczne na zrzucie ekranu poniżej:

Rysunek 24. Zrzut ekranu przedstawiający użycie przycisków "Poprzedni" i "Dalej" w celu
realizacji lekcji na portalu SPOSH

Po ukończeniu części każdej lekcji w ramach modułu, studentowi wyświetla się pasek postępu z
dokładnym postępem (w procentach), aby użytkownik zawsze wiedział, ile treści pozostało do
przeczytania z lekcji i może również zmierzyć czas spędzony na każdej lekcji w ramach modułu
(patrz rysunek poniżej):

Rysunek 25. Zrzut ekranu postępu na lekcji w portalu SPOSH ICT

Na końcu każdej lekcji w ramach obu kursów znajduje się zestaw pytań, na które uczeń
powinien odpowiedzieć, aby ukończyć lekcję w pełni. Uczeń może podjąć trzy próby

33

Partnerstwo strategiczne na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy
Projekt Nr. 2015-1-PL01-KA202-016625

prawidłowej odpowiedzi na pytania. Jak widać na zrzucie ekranu poniżej, uczeń może wybrać
opcję "Tak, chcę spróbować jeszcze raz" lub "Nie, chcę przejść do następnego pytania"
(widoczne na zrzucie ekranu poniżej ). Te opcje pokazują elastyczność portalu oraz niezależność,
które oferuje uczniom, ponieważ mogą od razu spróbować ponownie i nie czekać, aż nauczyciel
poprawi odpowiedzi. Powyższe opcje mogą również zaoszczędzić czas uczenia się
użytkowników.

Rysunek 26. Zrzut ekranu z odpowiedziami na końcu lekcji na portalu SPOSH

Kiedy użytkownik-student przejrzy wszystkie strony w lekcji i odpowie na wszystkie pytania na
końcu, niezależnie od tego, czy odpowiedzi są poprawne, lekcja jest w 100% kompletna i
pokazuje wynik ucznia (zobacz zrzut ekranu poniżej dla ilustracji):

Rysunek 27. Zrzut ekranu z podsumowaniem lekcji na portalu SPOSH z wynikiem 100%
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Na pierwszym zrzucie ekranu uczeń ukończył w 100% pomyślnie jedną lekcję z oceną 100 na
100.

Rysunek 28. Zrzut ekranu z zakończeniem lekcji na portalu SPOSH ICT z wynikiem 20

Na drugim zrzucie ekranu Student ukończył w 100% pomyślnie jedną lekcję z oceną 20 na 100.
Po zakończeniu przez studenta zajęć na kursie, strona Pulpit nawigacyjny użytkownika zmienia
ogólny odsetek postępów dokonanych przez ucznia na danym kursie (poniższy zrzut ekranu
ilustruje przykład takiego postępu):

Rysunek 29. Zrzut ekranu postępu na kursie w portalu SPOSH ICT
Po wybraniu przez kursanta jednego z kursów na górnym pasku strony pojawia się menu "W
tym kursie" (widoczne na zrzucie ekranu poniżej). Menu umożliwia wybór przez studenta
następujących opcji: Ludzie; Klasy; BigBlueButton; Fora i lekcje.
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Rysunek 30. Zrzut ekranu z menu "W tym kursie" i sekcji "Użytkownicy" w portalu SPOSH

Sekcja "Użytkownicy" pozwala uczniowi zobaczyć, kim są uczestnicy danego kursu, ich liczbę,
role, grupy i ostatni dostęp do kursu. Student może wyszukiwać uczestników za pomocą filtrów
lub słów kluczowych. Istnieje lista filtrów, z których uczeń może wybierać, a mianowicie: rola:
kierownik; Kreator kursu; Prowadzący; Nieedytujący Prowadzący; Student; Gość;
Uwierzytelniony użytkownik; Uwierzytelniony użytkownik na pierwszej stronie itp. W ten
sposób student zawsze wie, kto jest online i jest dostępny w swoim kursie. Uczeń może również
wyszukiwać uczestników za pomocą liter imion lub nazwisk.
Sekcja "Oceny" zapewnia uczniowi możliwość śledzenia raportu z jego udziałem, w tym jego
wyniku i procentu postępu osiągniętego dla danego kursu (patrz zrzut ekranu poniżej):

Rysunek 31. Zrzut ekranu ogólnego raportu użytkownika w portalu SPOSH
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Istnieje również opcja raportu ogólnego, w którym wyświetlana jest ocena z całego kursu /
kursów (widoczna na zrzucie ekranu poniżej):

Rysunek 32. Zrzut ekranu oceny za ukończenie kursu w portalu SPOSH

Sekcja pokoi "BigBlueButton" pozwala uczniowi sprawdzić wirtualne klasy w różnych modułach,
w danym tygodniu, grupie, użytkownikach, widzach, moderatorach, nagraniu oraz działaniach w
konkretnej wirtualnej klasie (patrz rysunek poniżej ilustracja).

Rysunek 33. Zrzut ekranu sekcji "BigBlueButton" w portalu SPOSH
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Kiedy student wybierze określony pokój wirtualny, pojawia się przycisk "Dołącz do sesji", który
pozwala użytkownikowi dołączyć do wirtualnej sali. Następnie użytkownik zostaje
przekierowany na inną stronę, na której można aktywnie dołączyć do sesji w wirtualnej klasie
(za pomocą mikrofonu) lub pasywnie (opcja tylko do słuchania) (zobacz poniższe zrzuty ekranu).

Rysunek 34. Zrzut ekranu pola Wirtualna klasa w portalu SPOSH

Rysunek 35. Zrzut ekranu sesji wirtualnej klasy w portalu SPOSH

Podczas sesji uczeń może otworzyć lub dołączyć do czatu, uruchomić kamerę internetową,
audio, użyć emotikony, dołączyć do pokoi współpracy zespołowej, zadawać pytania,
udostępniać swój ekran, tablicę dla wielu użytkowników. Użytkownik może wybrać te opcje za
pomocą myszy na swoim komputerze, która tworzy czerwoną kropkę, która może wskazywać
wyżej wymienione czynności. Dzięki tym funkcjom sesja wirtualnych klas jest interaktywna i
dynamiczna. Uczeń może uczestniczyć w różnych zajęciach edukacyjnych jednocześnie w czasie
rzeczywistym podczas sesji online. Wirtualne środowisko klasowe można zobaczyć na zrzucie
ekranu poniżej:
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Rysunek 36. Zrzut ekranu otwartej wirtualnej sesji w klasie w portalu SPOSH
Podczas sesji uczeń może zobaczyć, o której godzinie już się rozpoczął i kto jest jej moderatorem
(patrz zrzut ekranu poniżej):

Rysunek 37. Zrzut ekranu przeglądu otwartej wirtualnej sesji w klasie w portalu SPOSH

Sekcja "Fora dyskusyjne" daje studentowi prawo do oglądania forów Ogólnych, które są
tablicami ogłoszeniowymi, uczestniczyć w otwartych dyskusjach subskrybować tematy,
klikając "Tak" w "Subskrybuj". Student może również zapoznać się z forami
edukacyjnymi na przypisanymi do różnych modułów tematycznych, ich opisem,
zainicjowanymi dyskusjami, opcjami podsumowania e-maili i może zasubskrybować
dyskusję (patrz rysunek poniżej):
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Rysunek 39. Zrzut ekranu sekcji "Fora" w portalu SPOSH
W tym przypadku student zapisał się do dyskusji na temat modułu Ogólna wiedza o BHP.
Student zostanie powiadomiony o nowych wpisach w dyskusji.
Sekcja "Lekcje" daje uczniowi prawo do obejrzenia wszystkich tematów modułów, lekcji
w nich, oceny ucznia dla każdej lekcji (od minimum 0 do maksymalnie 100 punktów) i
terminu ukończenia każdej lekcji. Na przykład na poniższym zrzucie ekranu moduły,
lekcje, oceny w ramach kursu podstawowego są wyświetlane na podstawie roli ucznia.
Użytkownik uzyskał ocenę 100 za ukończenie lekcji "Wprowadzenie do ogólnych
zagadnień dotyczących świadomości tematyki BHP" w module "Ogólna wiedza o BHP"
oraz ocenę 50 po ukończeniu lekcji pod nazwą " Instytucje wsparcia BHP, przepisy
prawne, prawo " ponownie w module "Ogólna wiedza o BHP" i nie ustalono żadnych
terminów.
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Rysunek 40. Zrzut ekranu sekcji "Lekcje" w portalu SPOSH
Na stronie "Lekcje" znajduje się pole "Certyfikat ukończenia kursu", które informuje
ucznia o możliwości pobrania certyfikatu, pod warunkiem że osiągnął on sumaryczny
wynik 70% poprawnych odpowiedzi na pytania we wszystkich lekcjach w kursie . Opcja
pobrania certyfikatu jest dostępna na portalu w polu "Certyfikat ukończenia kursu" i jest
wizualizowana po osiągnięciu wymaganego procentu. Po osiągnięciu wymaganego
wyniku dostęp do pola Certyfikat nie jest już ograniczony. Zrzut ekranu pola Certyfikat
jest dostępny poniżej:

Rysunek 38. Zrzut ekranu w polu "Certyfikat ukończenia kursu" w portalu SPOSH
Student ma również dostęp do innych funkcji dostępnych na portalu SPOSH ICT, a
mianowicie:
- Kalendarz - Student może sprawdzić, czy w kalendarzu są jakieś wydarzenia,
wyeksportować je, zarządzać subskrypcjami i utworzyć własne wydarzenie, klikając
przycisk "Nowe wydarzenie" (widoczne na zrzucie ekranu poniżej):
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Rysunek 41. Zrzut ekranu funkcji "Kalendarz" w portalu SPOSH ICT

- Wiadomości - Student może przeglądać wiadomości i wyszukiwać w swoich kontaktach
za pomocą tej funkcji. W prawym górnym rogu strony portalu SPOSH znajduje się
również ikona, która umożliwia użytkownikowi utworzenie nowej wiadomości i wysłanie
jej do wybranych przez siebie użytkowników. Użytkownik może również wybrać opcję
zapobiegania wysyłaniu wiadomości przez osoby nie będące użytkownikami;

Rysunek 42. Zrzut ekranu funkcji "Wiadomości" w portalu SPOSH ICT

- Pliki prywatne - student ma prawo dostępu do własnej przestrzeni dyskowej, w której
można przechowywać prywatne pliki. Pliki mogą mieć nieograniczony rozmiar i mogą
być przeciągane i upuszczane na stronę, co ułatwia studentowi ich przesłanie (co
ilustruje poniższy zrzut ekranu):
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Rysunek 43. Zrzut ekranu funkcji "Pliki prywatne" w portalu SPOSH ICT
- Posty na forum; Dyskusje; Moje oceny - dzięki tym cechom student może zobaczyć
swoje posty na forum; dyskusje, w której uczestniczy i ich oceny.

Prowadzący
Rola prowadzącego jest jedną z lokalnie przypisanych ról przez menedżera. Rolę prowadzącego
może pełnić inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy lub specjalista w małych i średnich
przedsiębiorstwach, aby śledzić proces uczenia się uczniów. Prowadzący ma prawo do
tworzenia, utrzymywania i usuwania informacji o zawartości różnych modułów, w tym lekcji w
ramach kursu, do którego użytkownik jest przypisany jako nauczyciel. Osoba podejmująca się
tej roli jest również w stanie przydzielać role i tworzyć grupy dla każdej lekcji. Prowadzący jest w
stanie zmienić bloki informacji podczas korzystania z opcji "Włącz edycję".
Prowadzący może zarządzać swoimi danymi osobowymi i informacjami o kursie, do którego jest
przypisany. Prowadzący ma możliwość:
•

Zarządzać osobistym hasłem i informacjami;

•

dodawać lub usuwać uczniów z zajęć;

•

tworzyć przypisania klasowe;

•

przeglądać książkę ocen w kursie;

Kiedy użytkownik w roli prowadzącego wchodzi na stronę główną serwisu portalu SPOSH,
wyświetlane są dostępne kursy na portalu i wyświetlane jest, kto jest prowadzącym każdego
kursu:
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Rysunek 44. Zrzut ekranu Dashboard w portalu SPOSH w roli Prowadzącego
Prowadzący ma podobne prawa do menedżera portalu SPOSH, ponieważ przycisk "Włącz
edycję" jest dostępny dla tej roli i może on zatem edytować lekcje i kursy w następujący sposób:
Prowadzący może:
•

dodać aktywność lub zasoby - prowadzący może dodać aktywność lub zasób dla
każdej lekcji i całego kursu. Czynności, które można dodać to: Przypisanie;
BigBlueButtonBN; Czat; Wybór; Niestandardowy certyfikat; Baza danych;
Narzędzie zewnętrzne; Sprzężenie zwrotne; Forum; Słownik; Lekcja; Ankieta;
Kartkówka; Pakiet SCORM; Ankieta; Wiki; Warsztat; zasoby: Książka; Plik; Teczka;
Zawartość IMS; Etykieta; Strona; URL);

•

edytować ogłoszenia - prowadzący może edytować ustawienia; przesunąć blok w
prawo; ukryć; duplikować; przydzielaj role i usuwaj je;

•

edytować temat w obrębie kursu podstawowego i zaawansowanego,
podświetlając go, ukrywając i usuwając;

•

tworzyć grup użytkowników - według przydziałów; lekcje i dyskusja na temat
modułów na lekcję; certyfikaty;

•

przypisywać role - do przydziałów; lekcji i dyskusji na temat modułów;
certyfikatów;

44

Partnerstwo strategiczne na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy
Projekt Nr. 2015-1-PL01-KA202-016625

Zobacz poniższe zrzuty ekranu, aby uzyskać więcej informacji:

Rysunek 45. Zrzut ekranu z opcjami edycji zasobów i działań, zadań, tematów na stronie
kursu podstawowego BHP w roli prowadzącego w portalu SPOSH
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Rysunek 47. Zrzut ekranu grup kształtujących na stronie kursu podstawowego BHP w roli
prowadzącego w portalu SPOSH

Rysunek 48. Zrzut ekranu z przypisywaniem ról uczniom; prowadzący i prowadzący nie-edytor w
lekcji: Wprowadzenie do ergonomii w roli prowadzącego w portalu SPOSH

Z paska "Moje kursy" (pulpit) prowadzący może zobaczyć przegląd kursów, które naucza;
szukać kursów; zobaczyć aktualne zapisy na kursach jako prowadzący i zobaczyć oś czasu
z działaniami, które można sortować według daty i kursów (patrz zrzut ekranu poniżej
dla ilustracji).
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Rysunek 49. Zrzut ekranu przedstawiający przegląd roli prowadzącego w portalu SPOSH
Dostępny jest przycisk "Dostosuj stronę", za pomocą którego można spersonalizować bieżącą
stronę:

Z paska "Kolory motywów" prowadzący może wybierać domyślnych spośród dostępnych
czterech alternatywnych schematów kolorów.
Kiedy prowadzący wybiera jeden z kursów, pojawia się menu "Ten kurs", które zawiera
następujące opcje: Użytkownicy; Oceny; BigBlueButton; Niestandardowe certyfikaty; Fora;
Lekcje:
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Sekcja "Użytkownicy" pozwala prowadzącemu zobaczyć, kim są uczestnicy danego
kursu, ich liczbę, role, grupy i ostatni dostęp do kursu. Najważniejszą funkcją dostępną dla
nauczyciela w sekcji Ludzie jest rejestrowanie użytkowników za pomocą przycisku "Zarejestruj
użytkowników" i przypisywanie ról (widoczne na zrzucie ekranu poniżej):

Rysunek 50. Opcje rejestracji w roli nauczyciela w portalu SPOSH ICT
Nauczyciel może również wyszukiwać uczestników za pomocą filtrów lub słów kluczowych.
Istnieje lista filtrów, z których nauczyciel może wybierać, a mianowicie: rola - kierownik; Kreator
kursu; prowadzący; Nieedytujący Prowadzący; Student; Gość; Uwierzytelniony użytkownik;
Uwierzytelniony użytkownik na pierwszej stronie itp. W ten sposób Nauczyciel zawsze wie, kto
jest online i dostępny w swoim kursie. Nauczyciel może również wyszukiwać uczestników za
pomocą liter imion lub nazwisk.
Sekcja "Oceny" pozwala prowadzącemu edytować i przeglądać wszystkie oceny kursów i
statystyki na użytkownika, statystyki lekcji, w tym średni wynik, średni czas, wysoki wynik, niski
wynik, wysoki czas, niski czas; szczegółowe statystyki, w tym statystyki klas, a dokładniej, ilu
użytkowników (w procentach) wybrało określoną odpowiedź, liczbę prób ukończenia kursu
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przez użytkownika / ucznia oraz liczbę ukończonych i niepełnych kursów (patrz zrzut ekranu
poniżej):

Rysunek 51. Raport ocen w roli prowadzącego w portalu SPOSH

Rysunek 52. Statystyka lekcji w roli prowadzącego w portalu SPOSH

Sekcja "Stopnie" zapewnia nauczycielowi funkcję sprawdzania konfiguracji dziennika i
wagi ocen każdej lekcji, które są równomiernie rozłożone. Symbole ocen również są
zdefiniowane w tej sekcji. Nauczyciel ma dostęp do tego pola i może zobaczyć, jakie
stopnie są przypisane do różnych procentów uzyskanych przez użytkowników uczniów.
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Na przykład, aby uczeń otrzymał literę A (najwyższy wynik), uczeń musi uzyskać co
najmniej 93% punktów za jeden z kursów; co najmniej 90% dla A -, itp. (jest to widoczne
na zrzucie ekranu poniżej):

Rysunek 53. Stopnie i litery w roli prowadzącego w portalu SPOSH ICT

Sekcja pokoi "BigBlueButton" pozwala prowadzącemu sprawdzić wirtualne klasy w
różnych modułach, w danym tygodniu, grupie, użytkownikach, widzach, moderatorach,
nagraniach i akcjach w danej wirtualnej klasie (patrz rysunek poniżej ilustracja).

Rysunek 54. Sekcja pokoi "BigBlueButton" w roli prowadzącego w portalu SPOSH
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Kiedy Nauczyciel wybiera konkretny wirtualny pokój, pojawia się przycisk "Dołącz do
sesji", który pozwala użytkownikowi dołączyć do wirtualnej klasy. Następnie użytkownik
zostaje przekierowany na inną stronę, na której można aktywnie dołączyć do sesji w
wirtualnej klasie (przez mikrofon) lub pasywnie (opcja tylko słuchaj) (patrz ilustracje
poniżej):

Rysunek 55. Wirtualna klasa w roli prowadzącego w portalu SPOSH

Rysunek 56. Otwarta sala wirtualna w roli prowadzącego w portalu SPOSH

Sekcja "Certyfikaty niestandardowe" pozwala prowadzącemu zobaczyć wystawione
certyfikaty w ramach kursu i tematów oraz pobrać certyfikat widoczny na zrzucie ekranu
poniżej:
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Rysunek 57. Sekcja "Certyfikaty niestandardowe" w roli prowadzącego w portalu SPOSH
Sekcja "Fora dyskusyjne" daje prowadzącemu prawo do oglądania forów ogólnych,
które są tablicami ogłoszeniowymi, otwartych dyskusji jeśli prowadzący jest zapisany do
którejkolwiek z nich. Nauczyciel może również zapoznać się z forami edukacyjnymi na
temat różnych modułów, ich opisem, zainicjowanymi dyskusjami, czy nauczyciel jest ich
subskrybentem i opcjami podsumowania wiadomości e-mail:

Rysunek 58. Sekcja "Fora" w roli prowadzącego w portalu SPOSH
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Sekcja "Lekcje" daje prowadzącemu prawo do obejrzenia wszystkich tematów
modułów, lekcji w nich, oceny za poszczególne lekcje (od minimum 0 do maksymalnie
100 punktów) i terminu ukończenia każdej lekcji. Na przykład na poniższym zrzucie
ekranu moduły, lekcje, oceny w ramach kursu podstawowego są wyświetlane z roli
nauczyciela:

Rysunek 59. Sekcja "Lekcje" w roli prowadzącego w portalu SPOSH ICT

Prowadzący bez możliwości modyfikacji kursów
Rola nie-edytującego prowadzącego jest jedną z lokalnie przypisanych ról przez
menedżera. Rola nie-edytującego prowadzącego może zostać podjęta przez inspektora BHP lub
specjalistę w małych i średnich przedsiębiorstwach w celu śledzenia procesu uczenia się
uczniów. Prowadzący, który nie jest edytorem, ma prawo zobaczyć informacje o zawartości
różnych modułów, w tym lekcje w ramach kursu, do którego jest przypisany, ale prowadzący,
który nie jest edytorem, nie ma prawa do edycji. Osoba podejmująca się tej roli jest również w
stanie przydzielać role i tworzyć grupy dla każdej lekcji. Opcja "Włącz edycję" nie jest dostępna
dla nieredagującego nauczyciela.
Gość / Uwierzytelniony użytkownik / Uwierzytelniony użytkownik na pierwszej stronie
Rola gościa jest jedną z najbardziej ograniczonych, ponieważ gość nie ma dostępu do lekcji w
ramach modułów. Goście mogą przeglądać tytuły dwóch dostępnych kursów, ale nie mają
dostępu do treści kursów.
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Uwierzytelniony użytkownik / Uwierzytelniony użytkownik na pierwszej stronie ma prawo do
komentowania swojego planu nauki; zażądać przeglądu swojego planu nauki; skomentować
własne kompetencje i poprosić o sprawdzenie własnych kompetencji; zarządzać własnymi
dowodami wcześniejszej nauki; zarządzaj własnymi sesjami przeglądarki.

3.4. Korzyści z dostępu do portalu SPOSH dla dorosłych uczących się
- Czas: portal SPOSH ICT zapewnia unikalne spersonalizowane usługi e-learning. Ponieważ
użytkownicy - studenci mają dostęp do portalu online w dowolnym momencie, mogą śledzić
kursy, gdy są one bezpłatne i są dla nich wygodne. W ten sposób nauka może być dopasowana
do napiętych harmonogramów uczących się i nie musi wymagać konkretnego rozkładu zajęć, o
ile nie jest to sesja wirtualnej klasy przygotowana wcześniej przez nauczyciela;
- Tempo nauki: portal SPOSH ICT daje uczniom możliwość nauki we własnym tempie i na
własnych warunkach. Jeśli uczeń potrzebuje więcej czasu, aby ukończyć określoną lekcję w
ramach modułu, nie musi martwić się zwolnieniem tempa grupy, ponieważ jest on głównym
aktorem procesu uczenia się;
- Równowaga między życiem zawodowym a społecznym: portal SPOSH ICT może być
wykorzystywany wtedy gdy jest to wygodne dla studenta, może to zrównoważyć pracę i życie
towarzyskie, ponieważ mają dostęp do kursów podczas przerw, lunchu itp.
Wzmocnienie pozycji: portal SPOSH umożliwia dorosłym uczniom przejęcie kontroli nad ich
celami pod względem kariery i życia osobistego jako całości. Wiedza i umiejętności nabyte w
wyniku ukończenia kursów pomogą uczniom poprawić ich kwalifikacje i pozycję na rynku pracy.

4. Cele kształcenia
Każdy moduł ma określone cele edukacyjne, które uzupełniają wszystkie pozostałe moduły:
Tabela 4. Cele nauczania każdego modułu ustawionego w ramach kursów nauczania
mieszanego

Nazwa modułu

Cele kształcenia

Bezpieczeństw
o i Higiena
Pracy - poziom

Moduł 1: Ogólna wiedza o Zapewnienie pracownikom na poziomie operacyjnym
BHP
podstawowej terminologii i koncepcji w zakresie BHP.

Po ukończeniu tego modułu uczniowie będą mogli
zrozumieć i wykorzystać podstawowe pojęcia z zakresu
BHP i być bardziej świadomi, dlaczego jest to ważne.
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Moduł 2: Zapobieganie ryzyku Po ukończeniu tego modułu uczniowie (pracownicy na
w miejscu pracy
poziomie operacyjnym) zdobędą wiedzę na temat

działań, które powinni podjąć, aby zapobiec ryzyku, a
także na temat znaczenia unikania ryzyka.
Moduł 3:
osobistej

Środki

ochrony Po zakończeniu tego modułu pracownicy na poziomie

operacyjnym będą:
zdawać sobie sprawę z podstawowych środków
ochrony własnej, które muszą zastosować, aby
zabezpieczyć się podczas wykonywania
obowiązków służbowych.
zdobędzie wiedzę na temat tego, dlaczego
samoochrona jest ważna.

Moduł
4:
Zarządzanie Po ukończeniu tego modułu uczniowie (pracownicy na
bezpieczeństwem maszyn i poziomie operacyjnym) zdobędą wiedzę na temat:
sprzętem roboczym
różne rodzaje środków bezpieczeństwa dla

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy poziom zaawansowany

zautomatyzowanych
i
zrobotyzowanych
rozwiązań
jak z nimi postępować w bezpieczny sposób
dlaczego to jest ważne.

Moduł
1:
BHP
- Po ukończeniu tego modułu zaawansowani uczniowie
Midzynarodowe standardy i (menedżerowie,
konsultanci,
szefowie
ustawodawstwo
departamentów) będą:
obowiązujące
w
zdobyć dogłębną wiedzę na temat przepisów UE
przedsiębiorstwie

Moduł 2: Ogólna wiedza o
BHP

w zakresie BHP
uzyska wiedzę na temat ustawodawstwa w
zakresie BHP na poziomie krajowym - w krajach
partnerskich, tj. W Polsce, Bułgarii, Portugalii i
na Słowacji.
Zapewnienie
menedżerom,
kierownikom
departamentów itp. Zarówno podstawowej, jak i
bardziej dogłębnej wiedzy na temat terminologii i
koncepcji z zakresu BHP, z którymi pracodawca musi
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być zaznajomiony. Po ukończeniu tego modułu
uczniowie będą mogli zrozumieć i wykorzystać
podstawowe pojęcia z zakresu BHP i być bardziej
świadomi, dlaczego jest to ważne.
Moduł 3: Zapobieganie ryzyku Po ukończeniu tego modułu zaawansowani uczniowie
w miejscu pracy
zdobędą wiedzę na temat przeprowadzania oceny

Moduł 4:
osobistej

Środki

ochrony

Moduł 5:
Zarządzanie
bezpieczeństwem maszyn i
sprzętem roboczym

Moduł 6 Ergonomia w miejscu
pracy

ryzyka w miejscu pracy i wdrażania niezbędnych
środków zapobiegawczych.
Po ukończeniu tego modułu więcej zaawansowanych
uczniów będzie:
mieć
świadomość
podstawowych
uwarunkowań, które należy wziąć pod uwagę w
celu ustalenia odpowiedniego zestawu środków
samoobrony dla pracowników w ramach ich
przedsiębiorstwa, działu itp.
uzyska wiedzę na temat mapowania i wdrażania
niezbędnych środków ochrony
zapozna się z rodzajami środków kontroli
zagrożeń i ich poziomem wydajności
Po ukończeniu tego modułu zaawansowani uczniowie
zapoznają się z głównymi rodzajami środków
bezpieczeństwa, które można wdrożyć, aby maszyny i
sprzęt w przedsiębiorstwie / dziale były bezpieczniejsze
dla pracowników.
Po zakończeniu tego modułu menedżerowie /
kierownicy działów, konsultanci, szkoleniowcy itp.
Zdobędą dogłębną wiedzę na następujące tematy:
Podstawowa terminologia dotycząca ergonomii
Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe związane z
pracą
Czynniki ryzyka związanych z pracą zaburzeń
mięśniowo-szkieletowych
Projektowanie przestrzeni roboczej i stacji
roboczych
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5. Scenariusze wykorzystania systemu ECVET
5.1. Wprowadzenie
Europejski system transferu punktów w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET) jest
skierowany do osób zainteresowanych karierą zawodową w określonej dziedzinie i
pomagających im w uzyskaniu dokumentów potrzebnych do ukończenia małych jednostek
opartych na objętości, które obejmują efekty uczenia się na różnych poziomach. Celem jest
uznanie tego szkolenia za część istniejących kwalifikacji zawodowych w krajach członkowskich
Unii Europejskiej. Europejski system transferu punktów w kształceniu i szkoleniu zawodowym
(ECVET) oraz europejskie ramy kwalifikacji (EQF) sprawiają, że kwalifikacje stają się bardziej
przejrzyste i bardziej dostępne. Są "narzędziem transferu" pomiędzy różnymi krajowymi
systemami kształcenia i szkolenia zawodowego, które często stanowią przeszkodę w wymianie
doświadczeń poza granicami własnego kraju. ECVET to system standardowych, dobrze
zdefiniowanych jednostek opisujących efekty uczenia się. Jedna jednostka" reprezentuje
najmniejszy zestaw wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do wykonywania złożonej
działalności zawodowej, którą można oceniać, opracowywać i przekazywać. System ECVET
umożliwia uznawanie efektów uczenia się uzyskanych w jednym kraju w ramach kwalifikacji
zawodowych w innym kraju. W ten sposób wyniki uzyskane w różnych krajach europejskich
stają się bardziej porównywalne.

5.1.1. Kluczowe terminy
Wiedza - Wiedza to zbiór faktów, zasad, teorii i praktyk związanych z określoną dziedziną
pracy lub szkolenia.
Umiejętności - Umiejętność zastosowania wiedzy i wykorzystania know-how do
wykonywania zadań i rozwiązywania problemów.
Kompetencje - udowodniona umiejętność korzystania z wiedzy, umiejętności i zdolności
osobistych, społecznych i / lub metodologicznych w pracy lub sytuacjach uczenia się oraz
w rozwoju zawodowym i osobistym.
Efekty uczenia się - Efekty uczenia się to oceny tego, co uczący się wie, rozumie i potrafi
zrobić po zakończeniu procesu uczenia się.
Jednostka efektów uczenia się - Aby zastosować ECVET, kwalifikacje muszą być opisane
przy użyciu efektów uczenia się. Efekty kształcenia są pogrupowane w jednostki.
Jednostka jest składnikiem kwalifikacji składającej się ze spójnego zestawu wiedzy,
umiejętności i kompetencji, które można ocenić i zatwierdzić.
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5.1.2. ECVET i ECTS - Podobieństwa i różnice
Rozwój systemu ECVET opiera się na Europejskim Systemie Transferu Punktów (ECTS), który
został zainicjowany w 1989 r. Jego głównym celem jest wspieranie wewnątrzeuropejskiej
mobilności studentów. Główne podobieństwo ECVET i ECTS to cele obu systemów, a
mianowicie transfer i nabywanie punktów, mobilność uczniów, studentów i pracowników.
Główne różnice między tymi dwoma narzędziami mają głównie wpływ na ich zakres. System
ECTS jest ukierunkowany na szkolnictwo wyższe (HE) i ECVET na cele kształcenia i szkolenia
zawodowego, w tym na kształcenie ustawiczne i uczenie się pozaformalne. Różnice można
również znaleźć w efektach uczenia się, na które zwracają uwagę systemy. Poprzez pryzmat
ECTS, Ramy Kwalifikacji Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego, określa się następujące
efekty uczenia się podczas szkolenia:
Zdobywanie wiedzy i jej zrozumienie;
stosowanie nabytej wiedzy;
podejmowanie decyzji;
zdolności do porozumiewania się;
umiejętności uczenia się.
w odniesieniu do europejskiego systemu ram kwalifikacji określa efekty uczenia się, są takie jak:
wiedza;
umiejętności;
kompetencje.
Skoordynowane stosowanie dwóch systemów kredytowych doprowadzi do lepszej, większej
jedności między kształceniem uczelnianym i szkoleniem zawodowym, a tym samym przyczyni
się do większej mobilności w Europie (poziomej i pionowej).

5.1.3. Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające europejski system
transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET)
W zaleceniu podkreśla się, że ECVET ma zastosowanie do wszystkich wyników programów
nauczania, które zasadniczo powinny być osiągane poprzez różne ścieżki edukacyjne i nauczanie
na wszystkich poziomach europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (EQF), a
poza tym - przekazywane i uznawane. Celem jest ułatwienie kompatybilności, porównywalności
i wzajemnego uzupełniania się systemów punktów zaliczeniowych stosowanych w kształceniu i
szkoleniu zawodowym oraz europejskiego systemu transferu punktów (ECTS) stosowanych w
szkolnictwie wyższym, przyczyniając się w ten sposób do lepszej współzależności między
różnymi poziomami kształcenia i szkolenia, zgodnie z prawem i praktykami krajowymi. Warto
zauważyć, że ECVET nie prowadzi do pojawienia się nowego prawa obywateli do
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automatycznego rozpoznawania wyników z nauki lub punktów. Jego zastosowanie do danych
kwalifikacji jest zgodne z prawodawstwem, obowiązującymi zasadami i przepisami w Państwach
Członkowskich i opiera się na następujących zasadach i cechach technicznych:
Jednostki efektów uczenia się
Jednostka efektów uczenia się jest składnikiem określonej kwalifikacji zawodowej, składającej
się ze spójnego zestawu wiedzy, umiejętności i kompetencji, które można ocenić i zatwierdzić.
Każda jednostka odpowiada pewnej liczbie punktów ECVET. Kwalifikacja zazwyczaj obejmuje
kilka jednostek i składa się z całego pakietu jednostek. W ten sposób uczący się jest w stanie
uzyskać kwalifikację poprzez gromadzenie niezbędnych jednostek nabytych w różnych krajach i
w różnych kontekstach uczenia się (formalnych i, w stosownych przypadkach, nieformalnych i
niezależnych) zgodnie z odpowiednimi krajowymi przepisami VET.
Jednostka może być specyficzna dla pojedynczej jednostki kwalifikacji lub być wspólna dla kilku
kwalifikacji. Wyniki uczenia się, które tworzą jednostkę, można osiągnąć niezależnie od tego,
gdzie i jak zostały nabyte. W związku z tym jednostka nie powinna być mieszana ze składnikiem
formalnego programu lub szkolenia.
Właściwe instytucje i partnerzy zaangażowani w proces szkolenia, ustalają zasady i procedury
określania cech uczenia się i łączenia jednostek uczenia się wraz z kumulacją jednostek dla
danej kwalifikacji zgodnie z przepisami krajowymi.
Charakterystyka techniczna jednostki powinna obejmować:
nazwa jednostki;
nazwa kwalifikacji, która odnosi się / odwołuje się do jednostki, w stosownych
przypadkach;
poziom kwalifikacji EQF i odpowiedni krajowy poziom ram kwalifikacji wraz z
dodatkowym kredytem związanym z tymi szczególnymi kwalifikacjami zawodowymi;
efekty uczenia się w ramach jednostki;
procedury i kryteria oceny tych wyników;
punkty ekwiwalentu związane z jednostką;
okres ważności jednostki, w stosownych przypadkach.

5.1.4. Określanie punktów ECVET dla efektów uczenia się jednostek - transfer i
akumulacja efektów uczenia się, partnerstwa ECVET
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W jednostkach ECVET ocenia się efekty uczenia się uzyskane w jednym środowisku, a po
pomyślnej ocenie przeprowadza się ich transfer do innego środowiska. W tym drugim
kontekście są one zatwierdzane i uznawane przez właściwą instytucję w ramach wymagań
kwalifikacyjnych osoby, która chce uzyskać kwalifikację. Następnie jednostki efektów uczenia
się mogą być gromadzone w celu uzyskania tych kwalifikacji zgodnie z przepisami krajowymi.
Odpowiednie kompetentne instytucje i partnerzy zaangażowani w proces szkolenia opracowują
procedury i wytyczne dotyczące oceny, walidacji, akumulacji i uznawania Jednostkowych
efektów uczenia się.
Transfer wierzytelności oparty na systemie ECVET należy wspierać poprzez tworzenie
partnerstw i sieci z udziałem właściwych instytucji, z których każda ma uprawnienia w swojej
dziedzinie.
Celem partnerstwa jest:
zapewnienie wspólnych ram współpracy i tworzenia sieci między partnerami
ustanowionymi w protokole ustaleń (memorandum of understanding - mou), które
tworzą atmosferę wzajemnego zaufania;
pomagać partnerom w tworzeniu szczegółowych umów dotyczących przekazywania
punktów uczniom.
W ramach MoU należy potwierdzić, że partnerzy:
wzajemnie akceptują swój status jako właściwych instytucji;
wzajemnie akceptują swoje kryteria i procedury, aby zapewnić jakość, ocenę, walidację i
uznanie za zadowalające do celów transferu punktów;
akceptują warunki korzystania z sieci partnerskiej jako cele, czas trwania, umowy
dotyczące przeglądu mou;
akceptują porównywalność kwalifikacji zawodowych,
podlegają przeniesieniu kredytów na poziomach referencyjnych
EQF;
wskażą inne podmioty i właściwe instytucje
Porozumienie o programie zajęć i osobisty raport akademicki
Aby zastosować transfer kredytowy z udziałem dwóch partnerów i konkretnego ucznia
mobilnego w ramach danego protokołu ustaleń, należy zawrzeć porozumienie o programie
zajęć pomiędzy dwoma kompetentnymi instytucjami zaangażowanymi w szkolenie i uczniem.
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5.2. Polska
Modernizacja systemu kwalifikacji w Polsce wynika z potrzeb krajowych i zostanie wykorzystana
do wdrożenia polityki w zakresie uczenia się przez całe życie. Działania modernizacyjne w
ramach krajowego systemu kwalifikacji zostały uwzględnione w szerszym kontekście zmian w
Europie związanych z realizacją zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia
2008 r. W sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie,
zwanych dalej Zalecenie PE w sprawie EQF.
Reforma kształcenia ogólnego i zawodowego, wprowadzająca efekty uczenia się jako
podstawowy punkt odniesienia dla polityki edukacyjnej, została przeprowadzona w Polsce w
latach 2008-2011. W szkolnictwie wyższym wprowadzono zmiany kluczowe w 2011 r. W 2006 r.
Przygotowano przygotowania do stworzenia Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa
Wyższego, aw 2008 r. Rozpoczęto prace nad Polskimi Ramami Kwalifikacji (PRK) w Polsce.
Wdrożenie PRK zamknie cykl reform w polskiej edukacji i szkolnictwie wyższym, a jednocześnie
pobudzi rozwój kwalifikacji zdobytych poza tymi systemami.
Polska Rama Kwalifikacji ma objąć różne kwalifikacje uzyskane w Polsce, co umożliwi integrację
różnych systemów kwalifikacji działających w kraju. PRK został zaprojektowany w taki sposób,
aby jego poziomy odpowiadały poziomom EQF. Unikalnym rozwiązaniem wdrożonym w Polsce
jest wprowadzenie dwóch poziomów o różnym stopniu szczegółowości - uniwersalnym (stopień
I) i typowym typie edukacji (stopień II).
W 2013 r. powstał dokument " Raport referencyjny - Odniesienie do polskich ram kwalifikacji
dla uczenia się przez całe życie europejskich ram kwalifikacji ". Dokument ten został przyjęty w
dniu 15 kwietnia 2013 r. Przez Międzyresortowy Zespół Kształcenia Ustawicznego, w tym
Krajowe Ramy Kwalifikacji, a następnie zatwierdzony przez Komisję do Spraw Unii Europejskiej
(Radę Ministrów) w dniu 15 maja 2015 r. Po zatwierdzeniu dokument został oficjalnie
przekazany do Parlamentu Europejskiego. Wyniki analizy przeprowadzonej podczas
wspomnianego opracowania raportu rzetelnie wykazały zgodność poziomów Polskich Ram
Kwalifikacji z poziomami Europejskich Ram Kwalifikacji. Umożliwi to porównanie kwalifikacji w
Polsce z kwalifikacjami przyznawanymi w różnych krajach UE, a kwalifikacje przyznawane w
Polsce powinny być bardziej czytelne i łatwiejsze do zrozumienia w innych krajach i systemach
kwalifikacji w Europie. W 2015 r. Zaktualizowano raport o zmiany regulacyjne i zwięzłe
streszczenie kluczowych zjawisk, jakie zaszły w latach 2013-2015 w środowisku kwalifikacyjnym
w Polsce.
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. O Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Zintegrowany System
Kwalifikacji - ZSK)
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Parlament uchwalił ustawę w dniu 22 grudnia 2015 r., A prezydent podpisał ją 7 stycznia 2016 r.
Ustawa weszła w życie 15 stycznia 2016 r., z wyjątkiem rozporządzeń określających zadania
ministra właściwego ds. Edukacji i wychowania w zakresie wdrażania rozporządzenia zawartego
w tej ustawie, które wejdzie w życie w późniejszym terminie.
Ustawa ustanawia system kwalifikacji zawodowych w Polsce, wprowadzając systematyczne
rozwiązania dla kwalifikacji poza szkolnictwem wyższym i edukacją (np. Ppez firmy
szkoleniowe).
Nowe regulacje przewidują utworzenie dwóch instrumentów integrujących polski system
kwalifikacji: Polską Ramę Kwalifikacji (PRK) i Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji - ZRK. ZRK
poprowadzi Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Kwalifikacje zostaną wpisane do
rejestru na wniosek ministrów odpowiedzialnych za określone gałęzie gospodarki i dany
podmiot publiczny lub prywatny. Ustawa wprowadza definicję kwalifikacji. Będzie to zbiór
efektów uczenia się (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne) zgodnie z ustalonymi
wymaganiami, których osiągnięcie zostało zweryfikowane i formalnie potwierdzone (wydając
dyplom, certyfikat). Prawo rozróżnia następujące kwalifikacje zawarte w ZSK: full-broadcast
wyłącznie w systemie edukacji i szkolnictwa wyższego (np. Certyfikat maturalny) i częściowe
nadawanie, między innymi. Przez firmy szkoleniowe (np. Prawo jazdy). Polskie Ramy Kwalifikacji
(PRK) mają służyć do klasyfikowania kwalifikacji zawartych w ZSK. Obejmuje 8 poziomów
(zdefiniowanych przez ogólną charakterystykę efektów uczenia się), które pozwolą porównać
kwalifikacje z różnych dziedzin w kraju i na arenie międzynarodowej. Poziomy kwalifikacji
zostaną umieszczone na certyfikatach, dyplomach i certyfikatach, dlatego konieczne będzie
skorygowanie wzoru certyfikatów i dyplomów poprzez dodanie znaku poziomu PRK.
Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji (ZRK) dostępny jest pod następującym adresem
internetowym:
https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/
Ustawa o ZSK a ECVET
Wniosek o włączenie kwalifikacji rynkowej do ZSK składa się do ministra właściwego dla tej
kwalifikacji. Aplikacja zawiera m.in. opis kwalifikacji rynku, w tym:
-

Nazwa kwalifikacji
Orientacyjne obciążenie określone w godzinach potrzebnych do zakwalifikowania
Krótka charakterystyka kwalifikacyjna, w tym informacje o działaniach lub zadaniach,
które może wykonywać osoba posiadająca kwalifikację
Kwalifikacje związane z kwalifikacjami
Jeśli to konieczne, warunki, jakie musi spełnić osoba wprowadzająca walidację, w
szczególności wymagany poziom wykształcenia
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-

Wymagania dotyczące walidacji i weryfikacji
Zapotrzebowanie na kwalifikacje, przedstawione w kontekście tendencji na rynku pracy,
rozwoju nowych technologii, potrzeb społecznych i strategii rozwoju kraju lub regionu
Typowe możliwości wykorzystania kwalifikacji
Efekty uczenia się wymagane dla danej kwalifikacji opisane zgodnie z art. 9 sek. 1 pkt 1

Artykuł 9. Poziomy Polskiej Ramy Kwalifikacji są przypisywane częściowej kwalifikacji, jeżeli:
Efekty uczenia się wymagane dla poszczególnych kwalifikacji są opisane w następujący sposób:
-

Syntetyczne cechy efektów uczenia się,
Pojedyncze zestawy efektów uczenia się.
Indywidualne efekty uczenia się w zestawach i kryteria weryfikacji wyników
Indywidualne efekty uczenia się

5.3. Portugalia
Wdrożenie systemu ECVET (Europejski system transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu
zawodowym) w Portugalii przebiega zgodnie z zaleceniami europejskimi; jednak wciąż
pozostaje wiele do zrobienia w kierunku pełnej implementacji tego systemu.
W Portugalii za krajowe punkty kwalifikacji EQF i ECVET odpowiada ta sama organizacja Krajowa Agencja ds. Kwalifikacji oraz Kształcenia i Szkolenia Zawodowego (ANQEP), a jej
dyrektor jest również krajowym przedstawicielem w sieci EQAVET. Proces obejmuje inne
zainteresowane strony, takie jak sektorowe rady ds. Kwalifikacji (CSQ), w skład których wchodzą
przedstawiciele instytucji edukacyjnych i szkoleniowych, związków zawodowych, stowarzyszeń
pracodawców, przedsiębiorstw, centrów technologicznych i ekspertów w określonych
dziedzinach.
Utworzenie Krajowych Ram Kwalifikacji (NQF), przeprowadzonych w ramach reformy
kształcenia zawodowego i utworzenia Krajowego Systemu Kwalifikacji, miało miejsce w
Portugalii w 2007 r. Poprzez publikację dekretu z mocą ustawy nr. 396/2007, w oparciu o
zestaw przesłanek:
a) Potrzeba zintegrowania i wyartykułowania uzyskanych kwalifikacji w ramach różnych
podsystemów kształcenia i szkolenia (edukacja, kształcenie zawodowe, szkolnictwo
wyższe) w ramach jednego systemu;
b) znaczenie wartościowania i rozważania umiejętności nabytych w kontekście
pozaformalnym i nieformalnym;
c) Poprawa czytelności, przejrzystości i porównywalności kwalifikacji;
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d) Wzmocnienie podwójnej certyfikacji, związanej głównie z kwalifikacjami wtórnymi;
e) Zapewnienie zgodności z europejskimi ramami kwalifikacji (EQF), w szczególności
wykorzystanie EQF jako narzędzia referencyjnego do porównywania poziomów
kwalifikacji różnych systemów kwalifikacji z perspektywy uczenia się przez całe życie.
Głównym celem SNQ jest podniesienie poziomu kwalifikacji ludności portugalskiej, przy czym
pierwszeństwo ma uogólnienie poziomu średniego jako minimum kwalifikacji populacji, a także
obstawianie kwalifikacji podwójnej certyfikacji poprzez zwiększenie i uogólnienie oferta
kształcenia i szkolenia zawodowego (młodzież i osoby dorosłe) lub poprzez uznawanie,
zatwierdzanie i certyfikowanie umiejętności formalnego, nieformalnego i pozaformalnego
uczenia się.
Aby osiągnąć swoje cele, SNQ ustanawia jako jeden z głównych instrumentów Krajowy Katalog
Kwalifikacji (CNQ), który ma na celu regulację i strukturę oferty edukacyjnej i szkoleniowej
podwójnej certyfikacji, czyniąc je stosownymi i dostosowanymi do wymagań firm i opartymi na
obecne i pojawiające się potrzeby.
Krajowy katalog kwalifikacji (CNQ) jest instrumentem:
•
•
•

strategicznego zarządzania kwalifikacjami krajowymi na poziomie wykształcenia
wyższego
regulacji oferty szkoleniowej z podwójnym certyfikatem, której publiczne finansowanie
będzie uzależnione od zgodności z zawartymi w niej odesłaniami
która integruje unikalne ramy kwalifikacji dla szkoleń z podwójną certyfikacją (szkolenie
dla dorosłych i szkolenie ustawiczne w pierwszej fazie) oraz dla rozpoznawania
umiejętności, walidacji i certyfikacji (RVCC).

Krajowy Katalog Kwalifikacji jest otwartym instrumentem, który ma na celu zapewnienie SNQ
większej artykulacji pomiędzy podażą a popytem na kwalifikacje, wymagającej stałej aktualizacji
w celu osiągnięcia tego celu.
W tym celu utworzono 16 Sektorowych Rad ds. Kwalifikacji, aby zapewnić, że jego aktualizacja i
ewolucja będą miały aktywny i stały udział przedstawicieli gospodarczych i społecznych, poza
rolą Krajowej Rady Szkolenia Zawodowego.
Sektorowe rady ds. Kwalifikacji zostały utworzone w celu uwzględnienia potrzeb edukacyjnych i
szkoleniowych w ogólnych sektorach krajowej działalności gospodarczej:
•
•
•

Żywność rolno-spożywcza
Rzemiosło i złotnictwo
Handel i marketing
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Budownictwo lądowe i urbanistyczne
Kultura, dziedzictwo i produkcja treści
Energia i środowisko
Przemysł chemiczny, ceramiczny, szklany i inne
Komputery, elektronika i telekomunikacja
Drewno, meble i korek
Metalurgia i obróbka metali
Moda
Usługi biznesowe
Usługi osobiste
Zdrowie i usługi społecznościowe
Transport i logistyka
Turystyka i wypoczynek.

Przy udziale Rad Sektorowych ds. Kwalifikacji CNQ jest regularnie aktualizowana o nowe
kwalifikacje, stanowiąc główne narzędzie wdrażania systemu ECVET w Portugalii.
CNQ jest dostępny pod następującym adresem internetowym:
http://www.catalogo.anqep.gov.pt/
W dniu 1 lutego 2017 r. Rząd portugalski opublikował przepisy regulujące Narodowy System
Kształcenia i Szkolenia Zawodowego oraz zdefiniował model "Paszportu Kwalifikacyjnego"
(Portaria n ° 47/2017 z 1 lutego), dostępny pod następującym adresem:
Portaria n.º 47/2017 - Diário da República n.º 23/2017, Série I de 2017-02-01
Rząd ustanowił rewitalizację edukacji i szkoleń dla dorosłych jako główny filar systemu
kwalifikacji jako priorytet polityki krajowej, zapewniając ciągłość polityk uczenia się przez całe
życie oraz stałą poprawę jakości procesów uczenia się i wyników.
Aby ponownie ożywić ten priorytet, rząd utworzył "Program Qualifica", który jest zintegrowaną
strategią szkolenia i kwalifikacji dorosłych. Jednym z wyróżniających punktów programu
"Qualifica" jest zaangażowanie w szkolenia, które prowadzą do skutecznej kwalifikacji, w
przeciwieństwie do jednorazowego szkolenia, o niskiej wartości dodanej z punktu widzenia
kwalifikacji i poprawy zdolności do zatrudnienia pracowników. dorośli ludzie.
W tym celu rząd wprowadził kilka poprawek do dekretu z mocą ustawy nr. 396/2007, z dnia 31
grudnia, która ustanowiła reżim prawny Krajowego Systemu Kwalifikacji (SNQ), a mianowicie
stworzenie systemu punktowego, który dzięki modularnej strukturze istniejącej oferty
szkoleniowej, pozwala na spójną kapitalizację jednostek szkoleniowych i większą mobilność i
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elastyczność w ścieżkach szkoleniowych. Oprócz systemu punktowego, rząd stworzył
instrument orientacji i indywidualnej rejestracji kwalifikacji i kompetencji - obecnie znany jako
"paszport Qualifica" - główny instrument oceny i ułatwiania indywidualnych kursów
szkoleniowych.
Dyplom ten reguluje Narodowy System Kredytowy na rzecz Kształcenia i Szkolenia Zawodowego
oraz Paszportu Kwalifikacyjnego w celu promowania elastyczności w ścieżkach kwalifikacji,
wykorzystania indywidualnych szkoleń i ścieżek uczenia się przez całe życie oraz wspierania
czytelności i uznania systemu kształcenia i szkolenia zawodowego przez różne podmioty, w
szczególności przez pracodawców.
Rozwój systemu kredytowego opiera się na trzech uzupełniających się wymiarach:
i.
ii.
iii.

przydzielanie punktów kredytowych formalnym kwalifikacjom SNQ, w szczególności
kwalifikacje, które są częścią Krajowego Katalogu Kwalifikacji (CNQ) i jego jednostek;
gromadzenie punktów kredytowych związanych z tym samym uczeniem się; i
transfer punktów kredytowych uzyskanych w trakcie kursów szkoleniowych.

Punkty kredytowe mają zostać przydzielone do kwalifikacji wchodzących w skład CNQ, zgodnie z
poziomem kwalifikacji określonym w Krajowych Ramach Kwalifikacji, biorąc pod uwagę, że
jeden rok formalnej edukacji i szkolenia w pełnym wymiarze godzin wynosi 60 punktów zgodnie
z postanowieniami Europejski system transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym
(ECVET).
Punkty zaliczenia kwalifikacji i każdej z jednostek, które ją tworzą, uzyskuje się w momencie
osiągnięcia efektów uczenia się lub kompetencji, do których się odnoszą. Uzyskanie kwalifikacji
wynika zatem z odpowiedniej certyfikacji i odpowiedniego kumulowania całkowitej liczby
punktów kredytowych przypisanych do kwalifikacji oraz jednostek niezbędnych do tego celu,
niezależnie od przeprowadzonego kursu kwalifikacyjnego. Ustalono również, że punkty
zgromadzone i powiązane z jednostkami właściwymi dla kwalifikacji mogą być przeniesione
całkowicie lub częściowo na inne kwalifikacje, i że transfer może nastąpić:
a) w ramach tych samych kwalifikacji, w celu wsparcia ukończenia niekompletnych kursów w
momencie aktualizacji lub zakończenia ich kwalifikacji;
(b) pomiędzy kwalifikacjami na tym samym poziomie, w jednej lub kilku dziedzinach edukacji i
szkolenia, w celu wspierania szkolenia zawodowego i przekwalifikowania;
c) pomiędzy kwalifikacjami o różnym poziomie kwalifikacji, w celu wspierania procesów
szkolnych i rozwoju zawodowego. Określa również zasady obowiązujące przy przekazywaniu
punktów kredytowych.
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W odniesieniu do certyfikowanego szkolenia zawodowego nieuwzględnionego w CNQ, forma
przyznawania punktów kredytowych będzie wynikać z indywidualnej analizy efektów uczenia
się, poprzez odniesienie do kwalifikacji zintegrowanych w katalogu, zgodnie z warunkami, które
będą regulowane wspólną wysyłką punktów. członkowie CNQ.
Stworzenie "paszportu Qualifica" pozwala nie tylko zarejestrować uzyskane kwalifikacje (w
programie nauczania lub zeszycie), ale także zidentyfikować dotychczasowy kurs kwalifikacyjny,
aby symulować możliwe kursy kwalifikacyjne poprzez kwalifikacje dostępne na poziomie CNQ i
organizowanie przebiegu kwalifikacji, które zostały lub mają być wykonane, w zależności od
kwalifikacji, jakie dana osoba może uzyskać, oraz postępów akademickich i zawodowych, które
można osiągnąć, identyfikując brakujące kompetencje, tak aby umożliwić budowę ścieżek
szkolenia bardziej dostosowane do potrzeb każdej osoby, pośród różnych możliwych trajektorii.
Cele i zasady tego dyplomu to:
a) Promowanie elastyczności ścieżek kwalifikacji i strategii certyfikacji w zakresie Krajowego
Systemu Kwalifikacji (SNQ);
(b) wykorzystywanie indywidualnych ścieżek uczenia się przez całe życie i szkoleń w celu
uzyskania kwalifikacji;
c) Faworyzowanie czytelności efektów uczenia się osiągniętych lub osiągniętych poprzez
ekspresję ilościową, o charakterze uzupełniającym;
d) Aby docenić certyfikowane uczenie się w kontekście SNQ, w oparciu o kwalifikacje CNQ;
e) Aby docenić ciągłe, odpowiednie i wysokiej jakości szkolenia, nieuwzględnione w CNQ, do
celów certyfikacji pod SNQ;
f) Odpowiadać na określone potrzeby kwalifikacyjne, tworząc warunki do konstruowania
zindywidualizowanych ścieżek, które umożliwiają końcową certyfikację;
(g) ułatwiać uznawania kwalifikacji i mobilności w obszarze europejskim.
2 - Rozwój systemu kredytowego regulują następujące zasady:
a) Przypisywanie punktów kredytowych stażom certyfikowanym w ramach SNQ, a mianowicie
kwalifikacje, które integrują CNQ i jej jednostki;
b) Akumulacja punktów kredytowych związanych ze stażami certyfikowanymi zgodnie z SNQ;
c) Przeniesienie punktów kredytowych uzyskanych w ramach kursów szkoleniowych.
3 - System punktów zaliczeniowych obejmuje zasady zawarte w zaleceniu Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 18 czerwca 2009 r. W sprawie ustanowienia europejskiego systemu
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transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET) zgodnie z definicją SNQ, w
szczególności w odniesieniu do akredytacji kwalifikacje oraz uznanie i mobilność na obszarze
europejskim.
W 2006 r. Sieć Ośrodków Kwalifikacji i VET (CQEP) została zakończona i zastąpiona przez 270
ośrodków "Qualifica" z dodatkowymi i wykwalifikowanymi pracownikami.
W 2017/2018 r. Rząd wprowadził "paszport Qualifica" za pośrednictwem nowego narzędzia i
platformy online (https://www.passaportequalifica.gov.pt/cicLogin.xhtml), który umożliwia
uaktualnienie systemu uznawania, potwierdzania i certyfikowania kompetencji i pomaganie
osobom nie uczącym się w dostępie do programów kształcenia dorosłych.

5.4. Bułgaria
Materiały szkoleniowe SPOSH można wykorzystać w bułgarskim systemie ECVET w następujący
sposób:
Stała kumulacja kredytów
Stałe akumulowanie punktów nastąpi w miarę upływu czasu, z możliwymi przerwami w
szkoleniu, ale przygotowaniem do pojedynczej kwalifikacji (bez zmiany przebiegu kursu);
Zmiana kursu i kwalifikacji w ramach tego samego systemu kwalifikacji
Transfer i akumulacja punktów w tym samym systemie kwalifikacji i na tym samym poziomie,
od jednej kwalifikacji i jednego szkolenia do drugiego (np. Od kwalifikacji w jednym sektorze
gospodarki do kwalifikacji w innym podobnym sektorze);
Zmiana kursu i kwalifikacji z jednego systemu na inny
Przeniesienie i akumulacja punktów na tym samym poziomie, ale z jednego sektora edukacji lub
kwalifikacji do drugiego (na przykład, jedna bardziej wąsko wyspecjalizowana kwalifikacja w
kontynuowaniu kształcenia i szkolenia zawodowego uzyskana dzięki programowi
szkoleniowemu w instytucjach państwowych, w szerszym zakresie w początkowej kwalifikacji
VET , co daje więcej możliwości);
Uznanie uzyskanych efektów uczenia się
Walidacja i uznawanie efektów uczenia się uzyskanych poprzez nieformalne uczenie się i
samokształcenie w celu uzyskania kwalifikacji w formalnym systemie kwalifikacji;
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Aktualizacja lub odnowienie kwalifikacji
Transfer i akumulacja punktów z jednego poziomu kwalifikacji do kwalifikacji na innym
poziomie (na przykład od kwalifikacji VET do edukacji pomaturalnej po kwalifikację w tej samej
dziedzinie, ale w szkolnictwie wyższym).

5.4.1. Przykład zastosowania materiałów SPOSH w przyjętym standardzie
stanowym dla ogólnych szkoleń zawodowych w celu nabycia (częściowo lub
w całości) zawodu "Mechanik mechanik":
Zawodowe pole 521: Budowa maszyn, obróbka metali i metalurgia
Nazwa zawodu 521010: Inżynier mechanik;
Stopień kwalifikacji: 3;
Poziom NQF: 4
a. Pojedyncza jednostka efektów uczenia się №1:
Ogólne szkolenie zawodowe dla zawodu "Mechanik" - trzeci stopień kwalifikacji zawodowych:
1. Bezpieczeństwo I higiena pracy (BHP)
Efekt kształcenia 1.1. Tworzy organizację zapewniającą zdrowe i bezpieczne warunki pracy w
miejscu pracy
Wiedza
•
•
•

•
•
•

Zapoznaj się z przepisami zapewniającymi zdrowe i bezpieczne warunki pracy w miejscu
pracy
Znać środki sygnalizacji i oznakowania w celu zapewnienia BHP
Dostarcza informacji na temat przepisów normatywnych dotyczących zapewniania
zdrowych i bezpiecznych warunków pracy dla określonej działalności zawodowej i
związanych z nią prac
Udostępnia informacje na temat zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa związanych z
pracą i związanymi z nią czynnościami w pracy
Dostarcza informacji na temat środków ochrony oraz urządzeń sygnalizacyjnych i
sygnalizacyjnych w celu zapewnienia BHP
Ma świadomość przepisów dotyczących szkolenia pracowników w zakresie zasad
zapewniających zdrowe i bezpieczne warunki pracy
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Umiejętności
•

•
•
•

Uczestniczy w realizacji działań mających na celu zapobieganie, zmniejszanie i
ograniczanie ryzyka dla zdrowia i bezpieczeństwa w pracy w różnych działaniach
związanych z pracą
Nakazuje pracownikom przestrzeganie zasad w celu zapewnienia bezpiecznych i
zdrowych warunków pracy (jeśli dotyczy)
Kontroluje wdrażanie niezbędnych środków ochrony
Wykorzystaj urządzenia sygnalizacyjne i sygnalizacyjne do zapewnienia BHP

Kompetencje
Ustanawia organizację do realizacji prac, przestrzegając przepisów normatywnych w
celu zapewnienia zdrowych i bezpiecznych warunków pracy
• Uczestniczy w procesie bezpieczeństwa pracy
• Wykonuje pracę zgodnie z niezbędnymi środkami bezpieczeństwa
• Daje odpowiedzialność innym uczestnikom procesu pracy wyników uczenia się
Efekt kształcenia 1.2. Uczestniczy w tworzeniu organizacji zajmującej się działaniami
prewencyjnymi w zakresie ochrony środowiska
•

Wiedza
Ma świadomość przepisów dotyczących ochrony środowiska
Opisuje podstawowe wymagania dotyczące selektywnej zbiórki odpadów
Zapoznaj się z przepisami dotyczącymi przechowywania, użytkowania i usuwania
niebezpiecznych produktów
Umiejętności
Organizuje sortowanie / przechowywanie niebezpiecznych produktów i zużytych
materiałów, materiałów eksploatacyjnych itd., Podlegając technologii gromadzenia i
recyklingu
Kompetencje
Przeanalizuj możliwe przyczyny zanieczyszczenia środowiska
Efekty kształcenia 1.3: Tworzy organizację, która zajmuje się ryzykiem i sytuacjami
kryzysowymi
Wiedza
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Opisuje główne zagrożenia i sytuacje awaryjne
Opisuje podstawowe wymagania bezpieczeństwa awaryjnego
Objaśnia główne etapy postępowania w razie wypadków i sytuacji kryzysowych
Wyjaśnia rodzaje metod traumatycznych i pierwszej pomocy
Zna procedurę badania wypadków przy pracy
Umiejętności
Używa terminologii związanej z sytuacjami awaryjnymi
Kontroluje zgodność ze środkami przeciwpożarowymi i awaryjnymi
Kontroluje przestrzeganie przepisów dotyczących wypadków i akcji ratowniczych
Koordynuje pracę zespołu roboczego w razie wypadków i niebezpiecznych sytuacji
Zapobiega niebezpiecznym sytuacjom, które mogą wystąpić podczas pracy
Pierwsza pomoc dla ofiar wypadku
Organizuje przestrzeganie zasad postępowania w wypadkach i sytuacjach kryzysowych
Kompetencje
Analizuje ryzyko pożaru lub zagrożenia, przedstawia propozycje aktualizacji
wewnętrznych zasad dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowego i awaryjnego
Uczestniczy w tworzeniu organizacji przeciwpożarowej i / lub zarządzania kryzysowego
zgodnie z ustalonymi przepisami bezpieczeństwa przeciwpożarowego i awaryjnego.
Narzędzia oceny
Instrument 1: Rozwiązywanie testu
Instrument 2: Rozwiązywanie scenariusza przypadku zgodnie z danym scenariuszem

Warunki oceny:
Dla instrumentów 1 i 2:
• Pokój do nauki
Kryteria dla narzędzia 1:
Ocena: Ma wiedzę teoretyczną na temat:
•
•
•

standardy higieny;
bezpieczeństwo i higiena pracy w miejscu pracy;
działania zapobiegawcze w zakresie ochrony środowiska;
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•

rozwiązywanie sytuacji nadzwyczajnych i udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym
stronom

Kryteria dla narzędzia 2:
•
•

Szybko i pewnie wybiera najbardziej odpowiedni rodzaj zachowania w danej ryzykownej
sytuacji
Definiuje konieczną akcję pierwszej pomocy, aby była prawdziwa i prawidłowa

5.4.2. Pomyślny projekt dotyczący szkolenia w zakresie budowy ziemi w systemie
ECVET - "Ścieżki do gliny - budowa ziemi w systemie ECVET" - LearnWithClay,
dostępny pod adresem:
http://www.earthbuilding.eu/
Dwuletni projekt europejski został przeprowadzony przez różne instytucje edukacyjne, szkoły
zawodowe, firmy, stowarzyszenia, inicjatywy, izby i władze, które połączyły siły w celu
promowania szkoleń w zakresie budowy ziemi i przywrócenia gliny jako materiału budowlanego
w szkoleniu zawodowym. . Dzięki budowie ziemi w systemie ECVET stworzono nową możliwość
uczenia się w Europie, umożliwiając indywidualne ścieżki kształcenia w całej Europie. Jednostki
efektów uczenia się nabyte w jednym kraju mogą być uznane w innym kraju, w taki sam sposób,
w jaki kwalifikacje zawodowe są uznawane i przekazywane w całej Europie. Uczenie się przez
całe życie i mobilność transgraniczna (co oznacza po prostu, że można w razie potrzeby
korzystać z różnych jednostek nauczania w różnych krajach europejskich), jest zatem łatwiejsze.
W projekt zaangażowany jest bułgarski partner.

5.4.3. Jednostki efektów uczenia się mające zastosowanie do kształcenia i szkolenia
zawodowego w sektorze turystyki w Bułgarii, 2014 r., Dostępne pod
adresem:
http://www.navet.government.bg/bg/media/ECVET_brochure_Gotvachi_1
2pages_07.08.2014.pdf
Studium przypadku dotyczy zawodu kucharza. Pierwsza jednostka efektów uczenia się dotyczy
warunków pracy i bezpieczeństwa w miejscu pracy. Materiały szkoleniowe SPOSH można
włączyć do szkolenia dla tego urządzenia.
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5.5. Słowacja
Na Słowacji Ministerstwo Edukacji, Nauki, Badań i Sportu SR zostało ustanowione jako Krajowy
Punkt Koordynacyjny ECVET w Państwowym Instytucie Edukacji Zawodowej, który jest częścią
europejskiej sieci koordynowanej przez Komisję Europejską.
Ogólnoeuropejski test pilotażowy ECVET przeprowadzony w latach 2008-2011 obejmował
Słowacką Szkołę Inżynierii Chemicznej w Bratysławie. Projekt jest szczegółowo opisany na
stronie:
http://www.ecvet-projects.eu
Oprócz niej zaangażowanych było kilka innych szkół i organizacji, które nadal angażują się w
inne projekty, a ich wyniki są prezentowane na seminariach i wydarzeniach.
Na szczeblu krajowym powołano zespół krajowych ekspertów ds. ECVET, koordynowany przez
SAAMS - Krajową Agencję ds. Edukacji i Szkoleń Erasmus +.
Praca krajowego zespołu ekspertów ECVET ma na celu podniesienie świadomości i świadomości
ECVET, opracowanie dokumentacji praktycznego zastosowania elementów ECVET w praktyce, a
także różnych szkoleń, seminariów i innych wydarzeń zainteresowanych stron ECVET.
Wreszcie, zespół ekspertów ECVET doradza w zakresie korzystania z systemu ECVET w
mobilności międzynarodowej.

6. Metody wzajemnego uczenia się
Wzajemne uczenie się i wymiana partnerska to metoda łącząca naukę poprzez doświadczanie i
uczenie się z innymi. Wymaga to zgromadzenia rówieśników (lub osób zazwyczaj z różnych
organizacji), którzy pracują nad podobnymi zagadnieniami i zanurzają się w określonym
środowisku przez kilka dni, aby poznać inne konteksty, zastosować narzędzia i umiejętności, a w
niektórych przypadkach wspólnie rozwiązać problemy. Wymiana rówieśników odbywa się
zwykle w grupach, ale niektóre odmiany, takie jak coaching rówieśników, umożliwiają uczniom
naukę w parach.
Wzajemne uczenie się i wymiana może odbywać się osobiście, przez Internet lub połączenie
obu.

6.1. e-learning kolaboracyjny
E-learning oparty na współpracy oznacza wzajemne zaangażowanie dwóch lub więcej osób
uczących się w skoordynowany wysiłek budowania wiedzy w celu negocjowania znaczeń i / lub
rozwiązywania problemów za pomocą Internetu i komunikacji elektronicznej.
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Istnieją dwie metody e-learning kolaboracyjnego - synchroniczne i asynchroniczne.

6.1.1. Synchroniczny e-learning kolaboracyjny
Synchroniczny e-learning oparty na współpracy ma miejsce, gdy w zaplanowanym czasie
przeprowadzamy e-learning z udziałem uczestników i nauczycieli, podobnie jak w prawdziwej
klasie, ale przy użyciu nowoczesnej technologii do zdalnego dostępu. Typowe formy
synchronicznego uczenia się obejmują:
•
•
•
•

video telekonferencje
konferencje audio (głosowe)
Komputerowe konferencje
Czaty

6.1.2. Asynchroniczny e-learning kolaboracyjny
Asynchroniczny e-learning oparty na współpracy pojawia się, gdy uczeń jest zaangażowany w
czasie innym niż współpracujący z wykładowcami lub innymi uczniami - współpraca nie odbywa
się w czasie rzeczywistym. Może to obejmować użycie:
• e-mail
• Fora dyskusyjne
• Listy mailingowe
Asynchroniczny kurs może zawierać odnośnik do forum dyskusyjnego, które stanowi swego
rodzaju "żywy dokument" do śledzenia odpowiedzi na pytania i przykłady od osób, które
przechodzą kurs. Oprócz odpowiedzi na pytania i utrzymywania treści na bieżąco, tworzy to
znaczące repozytorium wiedzy i generuje zintegrowaną społeczność, nawet jeśli studenci są
oddzieleni czasem i przestrzenią. Dlatego ważne jest posiadanie systemu, który umożliwia
całemu zespołowi publikowanie i udostępnianie wiedzy, dokumentów i współpracy w stylu
czatu.
Uczenie się oparte na współpracy wykorzystuje dwie kategorie narzędzi, obie związane z
technologiami internetowymi:
•
•

pierwsza kategoria składa się ze wspólnych narzędzi do dostarczania pomocy w zakresie
wydajności lub szkolenia w trybie ‘just-in-time’ w małej grupie
druga to klasa narzędzi instruktażowych, które emulują bardziej formalną salę
szkoleniową lub audytorium za pośrednictwem przeglądarki internetowej jako
interfejsu.
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6.1.3. Zalety narzędzi do współpracy online
Niektóre z najczęstszych korzyści związanych z narzędziami współpracy są następujące:
•
•
•
•
•
•

zazwyczaj od 2 do 10 osób może wchodzić w interakcje
podczas gdy jedna osoba może działać jako moderator, wszyscy uczestnicy zwykle mają
równy dostęp
istnieją funkcje czatu w czasie rzeczywistym
interakcja w małych grupach jest możliwa
możliwość korzystania z tablic
możliwość przesyłania plików, udostępniania aplikacji i dokumentów

Współpraca zapewnia doświadczonym osobom możliwość uczenia się i dzielenia się swoją
wiedzą. Niektóre narzędzia, takie jak tablice dyskusyjne, mogą przechwytywać wiedzę, a także
funkcjonować jako repozytoria dokumentów do przechowywania plików i wyszukiwania
informacji i plików.

6.2. Wzajemne uczenie się podczas sesji bezpośrednich
Główną cechą nauczania w małych grupach jest aktywne zaangażowanie uczących się w cały
cykl uczenia się i dobrze zdefiniowane ukierunkowanie na zadania z osiągalnymi konkretnymi
celami i zadaniami w danym okresie czasu. Podstawowym celem uczenia się w uczeniu się
rówieśników jest wykroczenie poza zwykłe "przeglądani" treści i skupienie się na zapewnieniu
uczniom możliwości wykorzystania koncepcji kursu do rozwiązywania problemów poprzez
wymianę pomysłów i wiedzy.
Nauczanie w małych grupach zwiększa zainteresowanie uczniów, ich umiejętność pracy
zespołowej, utrzymanie wiedzy i rozwój umiejętności; usprawnia przekazywanie koncepcji do
innowacyjnych pomysłów i poprawia samokształcenie. Sprzyja motywacji do nauki i pozwala
uczniowi angażować się w działania myślące wyższego rzędu. Ułatwia także dorosły styl uczenia
się, akceptację osobistej odpowiedzialności za własny postęp. Co więcej, zwiększa
zaangażowanie studentów i interakcje bezpośrednie, poprawia umiejętności komunikacji i
zapewnia możliwość dzielenia się odpowiedzialnością i wyjaśnienia punktów zadziwienia.
Praca w małych grupach nie tylko poprawia jakość uczenia się, zwiększając osobiste
zrozumienie i uczenie się uczniów, ale także rozszerza zakres uczenia poprzez rozwijanie
umiejętności rozumowania i myślenia w zakresie wyższego rzędu oraz innych ogólnych
umiejętności. Obejmują one:
Rozwiązywanie problemów
Myślenie deliberatywne
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Praktyczne myślenie
Zdolność adaptacji
Komunikacja werbalna
Komunikacja interpersonalna
Praca zespołowa
Orientacja na osiągnięcie
Przywództwo
Według Newble'a i Cannona (2000) istnieją trzy elementy niezbędne do udanego nauczania w
małych grupach:
Aktywne uczestnictwo: Udział wszystkich uczniów; Zaangażowanie wszystkich w
sposób, który jest produktywny i obejmuje; Tworzenie właściwej atmosfery od samego
początku; Uznanie i respektowanie osobistych stref komfortu uczniów; Korzystanie z
działalności przerywacza lodu, poznanie nazw itp. Na wczesnym etapie, aby stworzyć
sprzyjające środowisko, tak aby uczniowie czuli się komfortowo, omawiając swoje
pomysły z grupą.
Bezpośredni kontakt: powinieneś upewnić się, że twoje fizyczne środowisko (tj. Klasa)
pozwala na bezpośrednią interakcję między tobą a studentami i między samymi
uczniami. Na przykład, gdy uczniowie siedzą w rzędach, nie pomogą wygenerować
skutecznej komunikacji i dyskusji w samouczku, a okrągły stół może pomóc zaangażować
wszystkich uczestników dyskusji. Komunikacja niewerbalna (gesty, mimika itp.) Jest
często tak samo ważna jak komunikacja werbalna (dobór słów, głosu, tonu itp.) W
dostarczaniu i zrozumieniu ludzkich pomysłów.
Celowe działanie: zrozumienie przyczyn uczenia się tej lub innej części materiału
motywuje uczniów do angażowania się w zajęcia edukacyjne. O wiele łatwiej jest
nauczyć się podzbiorów wiedzy, gdy masz pojęcie o wielkim obrazie, możesz zobaczyć
jego znaczenie, zobaczyć, jak jest ono połączone z praktyką i jak buduje się na tym, co
już wiesz. Każda sesja powinna mieć cel jasno wytłumaczony uczniom - wymaga to
zaplanowania zadań, które doprowadzą do nauki, która poprowadzi uczniów do
osiągnięcia zamierzonych rezultatów.

7. Strategia oceny i walidacji pozwalająca ocenić proces uczenia się z
wykorzystaniem funkcjonalności platformy SPOSH

76

Partnerstwo strategiczne na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy
Projekt Nr. 2015-1-PL01-KA202-016625

7.1. Wprowadzenie i cele strategii
Strategia oceny i walidacji w ramach projektu SPOSH ma na celu ewaluację procesu
uczenia się z wykorzystaniem funkcjonalności portalu SPOSH oraz doskonalenie procesu
uczenia się uczniów i nauczania nauczycieli / instruktorów. Ocenę można zdefiniować jako
ciągły proces, który ma miejsce w przypadku interakcji między nauczaniem a uczeniem się.
Walidacja to proces formalnego uznania wartości nabytej wiedzy i umiejętności poprzez
proces uczenia się za pośrednictwem oficjalnego dokumentu lub innych źródeł.
W ramach kursów SPOSH można powiedzieć, że uczenie się jest prowadzone przez
użytkowników w roli uczniów poprzez niezależne szkolenia online, komunikację i
interaktywne zajęcia. Uczenie się jest obserwowane i monitorowane przez użytkowników w
roli nauczycieli / instruktorów na portalu SPOSH ICT za pomocą różnych środków.

7.2. Grupy docelowe strategii
Istnieją dwa rodzaje grup docelowych, do których dąży obecna strategia, a mianowicie:
- pracownicy MŚP; Studenci szkół zawodowych i menedżerowie MŚP w roli studentów lub
uczniów;
Po ukończeniu Rezultatu pracy intelektualnej 1 - Analiza potrzeb grupy docelowej,
zdecydowano o utworzeniu dwóch kursów szkolenia mieszanego - podstawowego i
zaawansowanego. Podstawowy jest skierowany do mniej wykwalifikowanych, operacyjnych
pracowników. Zaawansowany kurs jest skierowany do wykwalifikowanych pracowników i
pracowników na stanowiskach kierowniczych.
- nauczyciele / specjaliści w MŚP, którym powierzono prowadzenie i administrowanie
kursami B-learning w MŚP, szkołach zawodowych itd.

7.3. Wytyczne dla uczniów i nauczycieli dotyczące oceny
Wskazówki dla nauczycieli
Kursy SPOSH pozwalają na aktywne i pasywne uczenie się, ponieważ zapewnione są
warunki dla obu rodzajów uczenia się. Uczniowie są bardzo zachęcani do zagłębiania się w
główne tematy każdej lekcji w ramach modułów, używając elementu "Przydatne odnośniki"
każdej lekcji, w którym zamieszczono odnośniki do dalszego czytania wraz z krótkimi
informacjami na temat ich treści. Uczniowie są również zachęcani do dzielenia się, refleksji i
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kwestionowania zdobytej wiedzy poprzez kursy w celu jej wykorzystania i rozwijania. Może
to być to zrobione poprzez opcję, w której uczniowie będą angażować się w działania
"wykonujące", ponieważ mogą potrzebować wzięcia udziału w dyskusji, wysłuchania
wykładu, wykorzystania materiałów pomocniczych do wizualizacji treści nauczania w celu
efektywnego studiowania. Zaangażowanie w takie działania zapewnia portal SPOSH za
pomocą różnych środków. Na przykład uczniowie mogą subskrybować i brać udział w
dyskusjach z innymi uczniami i nauczycielami, a także na różne tematy w ramach modułu za
pośrednictwem sekcji "Fora" na portalu. Mogą zadawać pytania na dowolny temat związany
z materiałem do nauki i angażować się w czat, aby je omówić. W ten sposób odkryją różne
punkty widzenia o materiałach do nauki i zastanowią się nad nimi.
Wirtualne sesje w klasie są kolejnym narzędziem interaktywnego uczenia się. Mogą
być organizowane online przez uczniów lub nauczycieli i mogą być sesjami indywidualnymi
lub grupowymi. Istnieją różne funkcje wirtualnej klasy, które mogą być używane podczas
sesji w następujący sposób: czat, kamery internetowe, audio, emoji, pokoje do współpracy
zespołowej, odpytywanie, współdzielenie ekranu, wieloosobowa tablica. W ten sposób
uczniowie mogą omawiać swoje pomysły w czasie rzeczywistym i mogą usłyszeć i zobaczyć
innych uczniów lub nauczycieli, którzy mogą pomóc im lepiej zrozumieć niektóre tematy
nauczania.
Innymi środkami komunikacji, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele, są
czat / przesyłanie wiadomości; bezpośredni e-mailing, itp., które pozwalają uczniom szybciej
reagować na ich pytania, myśli lub wątpliwości.
Zaangażowanie studentów w materiały szkoleniowe jest zapewnione na dwóch
kursach SPOSH poprzez studia przypadków na lekcjach i przygotowanie do pytań
dotyczących treści do samodzielnego testu.
Kursy w ramach portalu SPOSH zawierają po pięć pytań testowych na koniec każdej
lekcji w ramach każdego modułu. Pytania te służą jako narzędzie do samooceny, aby
uczniowie mogli sprawdzić, czego się nauczyli i które obszary wiedzy należy poprawić.
Istnieją dwie możliwości, aby uczniowie poprawnie odpowiedzieli na pytanie, dopóki nie
przejdą do następnego pytania. To pozwala im natychmiast sprawdzić, czy są one złe i zrobić
krok w kierunku wypełnienia luk w wiedzy.
Po ukończeniu lekcji uczniowie mają możliwość ciągłego monitorowania, która część
lekcji jest zakończona, a co pozostało, aby pomóc im zaplanować swój czas. Po ukończeniu
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każdej lekcji uczeń otrzymuje wynik maksymalnie do 100% i może sprawdzić ogólny postęp i
wynik na kursie.
Ocena końcowa ucznia oparta jest na jego wynikach na pytania testowe, gdy
nauczyciele mogą nadać skali punktowej odpowiedną ocenę:

Jeśli uczeń uzyska ocenę równą i mniejszą niż 59,99%, otrzyma znak "F" na kursie.
Maksymalna ocena / wynik studenta wynosi 100%. Oceny uczniów są wizualizowane (w
procentach) na lekcję, a następnie średnia ocena studenta dla każdego kursu jest
gromadzona przez portal.
Nauczyciele mogą zdecydować o włączeniu studiów przypadku do oceny uczniów i
przydzielić im pewien wynik oprócz pytań testowych.
Nauczyciel powinien rozważyć następujące kwestie, kiedy ma podjąć decyzję o połączeniu
zajęć w celu oceny uczniów:
- Wszelkie kryteria oceny powinny być ustalone i przekazane przed rozpoczęciem kursów,
aby mieć pewność, że uczniowie są poinformowani o tym, co jest od nich wymagane i jaki
jest cel szkolenia;
- Ważne jest, aby logicznie połączyć stosowane metody oceny z celami kursów;
- Waga ocen punktowanych na moduł w trakcie kursu jest równa. Oznacza to, że wszystkie
moduły są uważane za równie ważne. Jeśli nauczyciel chce uwzględnić ocenę studiów
przypadku w końcowej ocenie ucznia, dokładna waga ocen uzyskanych przez uczniów w
studiach przypadków powinna zostać ustalona przed oceną;

79

Partnerstwo strategiczne na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy
Projekt Nr. 2015-1-PL01-KA202-016625

- Termin zakończenia lekcji może zostać ustalony przez nauczycieli bezpośrednio na portalu.
Nieprzestrzeganie terminu może również wpłynąć na końcową ocenę ucznia;
Informacje zwrotne
Nauczyciel powinni przekazywać informacje zwrotne uczniom przez cały proces
uczenia się. Informacje zwrotne stanowią cenne narzędzie do sprawdzania rzetelności
uczenia się i poprawy wyników uczenia się uczniów. Informacje zwrotne mogą być
przekazywane za pośrednictwem czatu / wiadomości / e-mail / pojedynczej wirtualnej sesji
w klasie itp. Może to być w formie pisemnych komentarzy, zestawu typowych błędów itp.
Nauczyciel powinien mieć pozytywne nastawienie do wyrażania opinii. Krytyka
wobec studentów powinna być konstruktywna i powinny towarzyszyć jej pozytywne i
inspirujące komentarze. Inną ważną rzeczą przy wysyłaniu informacji zwrotnej jest to, że
należy ją dostarczyć na czas, a uczniowie powinni mieć możliwość działania w tej sprawie
przed ostateczną oceną.
Ewaluacja nauczyciela
Użytkownicy korzystający z portalu ICT są najbardziej wiarygodnym źródłem
informacji do oceny wyników nauczyciela. Formalną lub nieformalną ankietę można
przeprowadzić jeden lub kilka razy z uczniami podczas całego procesu uczenia się. Ankieta
może zawierać ogólne pytania na temat jakości kursu oraz propozycje ulepszeń.
Przykładem przeprowadzenia takiej ankiety może być wirtualna sesja w klasie, gdzie
pod koniec sesji nauczyciel pyta "Co ci się podoba w sesji? Jaka część dostarczonych
informacji będzie dla Ciebie pomocna w przyszłości? Jeśli mógłbyś coś poprawić w trakcie
sesji, co by to mogło być?”
Po otrzymaniu informacji zwrotnej od uczniów, nauczycielom zaleca się podzielenie
się tym, co zrobili w celu pokazania uczniom, że ich opinia jest ważna co pozwoli na
wzmocnienie zaufania między nauczycielem a uczniem.
Wytyczne dla uczniów
Uczniowie lub studenci powinni ocenić początkową bazę wiedzy przed rozpoczęciem
kursów SPOSH w celu określenia, który kurs jest dla nich bardziej odpowiedni lub jeśli muszą
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najpierw ukończyć kurs podstawowy, a następnie przejść do kursu zaawansowanego. Ocena
ta może zostać przeprowadzona przez nauczyciela lub przez samego ucznia w postaci
zapoznania się z wprowadzeniem do wszystkich lekcji w ramach modułów kursu lub
poznania kluczowych terminów po każdej lekcji.
Po ukończeniu kursów studenci otrzymują pięć pytań testowych na koniec każdej
lekcji w ramach każdego modułu. Pytania te służą jako narzędzie do samooceny, aby
uczniowie mogli sprawdzić, czego się nauczyli i które obszary wiedzy należy poprawić. Są
trzy próby, w których studenci mogą poprawnie odpowiedzieć na pytanie, dopóki nie
przejdą do następnego pytania. To pozwala im natychmiast sprawdzić, czy są one złe i zrobić
krok w kierunku wypełnienia luk w wiedzy. Po ukończeniu lekcji uczniowie mają możliwość
ciągłego monitorowania, która część lekcji jest zakończona, a co pozostało do zrobienia, aby
pomóc im zaplanować swój czas. Po ukończeniu każdej lekcji uczeń otrzymuje wynik
maksymalnie do 100% i może sprawdzić ogólny postęp i wynik na kursie. Nauczyciele mają
skalę punktacji w oparciu o osiągnięty procent na lekcję i cały kurs. Stopnie przypisane do
uzyskanego procentu są zgodne z Academic Grading System w Stanach Zjednoczonych
Ameryki, gdzie A jest najwyższym stopniem, a F jest najniższym: A, A-, B +, B, B-, C +, C, C- , D
+, D, F.
Jeśli uczeń zdecyduje się ukończyć cały podstawowy kurs nauki SPOSH, to będzie
musiał przejść przez cztery moduły, w tym wszystkie lekcje w trakcie kursu.
Jeśli student zdecyduje się ukończyć cały kurs SPOSH zaawansowany, wówczas
będzie musiał przejść przez sześć modułów, w tym wszystkie lekcje w trakcie kursu.
Każda lekcja zawiera pięć pytań dla samooceny, na które uczniowie muszą udzielić
odpowiedzi, aby mogli być ocenieni.
Ostateczna ocena pracy uczniów / ucznia opiera się na odpowiedziach na pytania zadawane
na podczas lekcji we wszystkich modułach kursu. Celem tej oceny jest wykazanie, że uczeń
ukończył wszystkie lub niektóre moduły i posiada wystarczające kompetencje. Nauczyciel
może dodać punktację studiów przypadków, które stanowią część lekcji, które należy
rozważyć podczas oceny końcowej. Terminy ukończenia modułów można również ustalić, a
ich nieprzestrzeganie może wpłynąć na ostateczną ocenę.
Przez cały proces uczenia się uczniowie mogą używać innych środków przed ostateczną
oceną, aby ocenić ich postęp i poziom zdobytej wiedzy. Te środki to:
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- "Fora" - Studenci mogą subskrybować i brać udział w dyskusjach z innymi uczniami i
nauczycielami, a także na różne tematy w ramach modułu poprzez sekcję "Fora" na portalu.
Mogą zadawać pytania na dowolny temat, aby uzyskać informacje zwrotne od nauczycieli
na temat ich zrozumienia tematów.
- "Wirtualne sesje w klasie" - uczniowie mogą zorganizować indywidualną sesję online z
nauczycielem w celu omówienia dotychczasowych postępów i wyników oraz "usłyszenia", w
jaki sposób są oceniani; w celu omówienia studium przypadku itp. Istnieją różne funkcje
wirtualnej sali lekcyjnej, które mogą być używane podczas sesji w następujący sposób: Czat,
Kamery internetowe, Audio, Emoji, Pokoje BreakOut do współpracy zespołowej,
odpytywani, współdzielenie ekrany, współdzielona tablica .
- Inne sposoby otrzymywania informacji zwrotnych, z których mogą korzystać uczniowie, to
czat / przesyłanie wiadomości; bezpośredni e-mailing, itp., które pozwalają uczniom szybciej
reagować na ich pytania, myśli lub wątpliwości.

7.4. Walidacja
Po ukończeniu kursu, jeśli uczeń poprawnie odpowiedział na ponad 70% pytań z lekcji na
kursie, oferuje się mu możliwość pobrania certyfikatu potwierdzającego zdobytą wiedzę. Opcja
pobrania certyfikatu jest dostępna na portalu w polu "Certyfikat ukończenia kursu" i jest
wizualizowana po osiągnięciu wymaganego progu.
Dla nauczycieli wyświetlane jest menu z sekcją "Certyfikaty niestandardowe". Ta sekcja
pozwala nauczycielowi zobaczyć wydane certyfikaty w ramach kursu i tematów oraz pobrać
certyfikat.
Szkolenia SPOSH z materiałami mogą być potencjalnie zatwierdzone przy użyciu systemu
ECVET w części krajów partnerskich SPOSH. Analiza konkretnych scenariuszy wykorzystania
systemów ECVET jest dostępna dla każdego z krajów partnerskich w ramach konsorcjum SPOSH
- Polska, Słowacja, Bułgaria i Portugalia w sekcji №5 "Scenariusze wykorzystania systemu
ECVET" w bieżącym dokumencie.
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