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1. Informacje o projekcie

Tytuł projektu:
„Wiedza na wyciągnięcie ręki - Regionalny Ośrodek Kształcenia Na Odległość w Krośnie”
Okres realizacji:
od 01.04.2012 r. do 30.09.2013 r.
Obszar realizacji projektu:
miasto Krosno i 6 powiatów: krośnieński, jasielski, sanocki, brzozowski, leski i bieszczadzki
Wartość projektu:
477 385,00 zł (całość stanowi dofinansowanie - brak wkładu własnego)
Źródło finansowania:
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego (Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.3.
Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013)
Instytucja Pośrednicząca:
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Beneficjent:
Gmina Krosno/Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie
Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do wiedzy za pośrednictwem e-learningu,
skutkującej zmniejszeniem ryzyka wcześniejszego odpadnięcia z procesu kształcenia ustawicznego
w formach szkolnych dla dorosłych wśród 100 (60 kobiet/40 mężczyzn) uczniów ZSKU w wieku 25-64
lata dzięki wypracowaniu wysokiego potencjału merytorycznego i technicznego Regionalnego Ośrodka
Kształcenia Na Odległość w Krośnie (ROKNO) oraz realizacji działań informacyjnych do IX’2013.
Projekt przewiduje objęcie wsparciem słuchaczy i słuchaczek klas 1-szych i maturalnych szkoły
dla dorosłych w ZSKU (w roku szkolnym 2012/13) zamieszkałych na obszarze realizacji projektu.
Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.
Łącznie udział w projekcie rozpoczęło i uzyskało założone wsparcie 119 osób, w tym 74 kobiety / 45 mężczyzn.
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Główne działania w ramach projektu:

Rekrutacja uczestników projektu oraz działania informacyjne:
1.

przeprowadzenie akcji promocyjnej (prasa, TV lokalna, portale internetowe, plakaty, ulotki i inne)
mającej na celu zarówno rekrutację uczestników i uczestniczek projektu, jak i rozpowszechnienie
informacji na temat korzyści wynikających z kształcenia ustawicznego, w tym w formie kształcenia
na odległość,

2.

organizację dwóch spotkań informacyjnych - rozpoczynającego (V’12) i kończącego (IX’13) projekt
- mających na celu podniesienie świadomości na temat korzyści z kształcenia na odległość,

3.

wydanie broszury nt. kształcenia ustawicznego i e-learningu w ROKNO,

4.

potwierdzenie udziału w kształceniu e-learningowym w formie certyfikatu.

Zwiększenie zasobów merytorycznych i potencjału technicznego ROKNO
poprzez:
5.

zakup nowoczesnego sprzętu na potrzeby ROKNO:
laptopy wraz z systemem operacyjnym i oprogramowaniem biurowym (5 szt.)
tablety graficzne (5 szt.)
drukarka laserowa A4
drukarka laserowa A3
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aparat fotograficzny

skaner
kamera cyfrowa
rejestratory cyfrowe (5 szt.)
tablica interaktywna
projektor krótkoogniskowy wraz z zaczepem
6.

zakup oprogramowania do wykorzystania w ROKNO (profesjonalne programy do obróbki
grafiki, video, dźwięku, tworzenia prezentacji i filmów instruktażowych i in.)

7.

opracowanie kompleksowych materiałów multimedialnych z zakresu 13 przedmiotów (w nawiasie
podano objętość materiałów wyrażoną w ilości godzin jaką należy poświęcić w celu przyswojenia
materiału z danego przedmiotu) oraz udostępnienie ich na platformie Moodle szkoły:
J. polski (200 godz.)
J. niemiecki/angielski/rosyjski (każdy po 125 godz.)
Historia (70 godz.)
Wiedza o społeczeństwie (25 godz.)
Matematyka (140 godz.)
Fizyka i astronomia (61 godz.)
Chemia (61 godz.)
Biologia (61 godz.)
Geografia (61 godz.)
Podst. Przedsiębiorczości (20 godz.)
Technologia informacyjna (40 godz.)
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Łącznie w ramach projektu opracowano i udostępniono 1114 godz. materiału do samodzielnego
wykorzystania przez uczestników/uczestniczki projektu za pośrednictwem platformy Moodle
(zakres wykorzystywanego materiału i czas nauki na odległość dopasowany do własnych potrzeb).
Realizacja e-learningu w ramach projektu:
8.

opracowanie i przekazanie uczestniczkom/uczestnikom projektu metodologii korzystania
z materiałów edukacyjnych oraz przeszkolenie ich z zakresu używania platformy Moodle,

9.

zamieszczenie opracowanych materiałów multimedialnych na platformie Moodle ZSKU, realizacja
czynności testowych oraz udostępnienie materiałów uczestnikom i uczestniczkom projektu,

10. możliwość korzystania przez uczestników/uczestniczki projektu z konsultacji on-line
(czat, e-mail, komunikator) prowadzonych przez nauczycieli w wyznaczonych dla każdego
przedmiotu dniach/godzinach oraz z pracowni komputerowej w ZSKU,
11. opracowanie i udostępnienie na platformie Moodle „video-lekcji” nagranych z wykorzystaniem
zakupionego sprzętu i oprogramowania (m.in. tablicy interaktywnej, rzutnika i kamery
cyfrowej) z matematyki, chemii, fizyki i j angielskiego,

Zakupiony w ramach projektu sprzęt elektroniczny i oprogramowanie, przy pomocy którego
opracowano materiały multimedialne, będzie stanowić wyposażenie ROKNO służące utrwaleniu
celów projektu także po jego zakończeniu.
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2. Korzyści z kształcenia na odległość
ta forma kształcenia wolna jest od ograniczeń związanych z miejscem i czasem
pozwala na indywidualne tempo uczenia się
zmniejsza trudy i koszty podróżowania, rezerwacji sal, dopasowywania terminów szkolenia
(bilety, paliwo, noclegi, diety, koszty wynajmu sali, rzutników)
odpowiednio przygotowane (interaktywne i dostosowane do potrzeb) zapewniają wysoką efektywność
uczenia się
zapewnia dostęp do najnowszych informacji (ze względu na możliwość szybkiej aktualizacji)
zapewnia możliwość powtórek (wielokrotnego powrotu do ćwiczeń)
aktywizują osoby nieśmiałe
umożliwia monitorowanie aktywności uczestników (udzielanie się na forum, rozwiązywanie testów,
wykonywanie prac)
stwarza możliwość jednoczesnego przeszkolenia dużej liczby osób (od kilkudziesięciu do
kilkuset)
możliwość szkolenia osób oddalonych o wiele kilometrów
rozwija (wymusza) znajomość obsługi komputera, aplikacji biurowych i korzystania z Internetu
samodzielność w doborze materiału
przełamanie barier społecznych - osoby niepełnosprawne, osoby wychowujące małe dzieci, pracujące
etatowo i inne -dyskryminowane w dostępie do edukacji stacjonarnej
większe możliwości weryfikacji trudnych pojęć
umożliwia zdobycie wykształcenia osobom znajdujących się daleko od wymarzonej uczelni, pracującym
łatwość kontroli postępów w nauce
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3. Kształcenie na odległość – przykłady dobrych praktyk
Wprowadzenie
Kształcenie na odległość (KNO) to jedna z najważniejszych nowoczesnych
metod kształcenia, której znaczenie rośnie w miarę rozwoju technologii informacyjno –
komunikacyjnych. W literaturze możemy spotkać się z różnymi terminami opisującymi KNO:
e-learning, edukacja zdalna, e-edukacja, e-nauczanie, distance learning, itp. Podstawową
cechą tej metody kształcenia jest to, że proces nauczania i uczenia się nie wymaga
bezpośredniego kontaktu nauczyciela i ucznia i odbywa się za pośrednictwem narzędzi
i środków komunikacji elektronicznej, obecnie głównie Internetu.
Kształcenie na odległość zdobywa coraz większe zainteresowanie w środowisku
oświatowym, zwłaszcza na wyższych uczelniach oraz w szkołach i placówkach kształcenia
ustawicznego. Dla tych ostatnich KNO stanowi szansę na dostosowanie swojej oferty
edukacyjnej do możliwości i potrzeb osób dorosłych, które podjęły trud dalszego kształcenia się,
pomimo różnorodnych trudności związanych z pracą zawodową, czy obowiązkami rodzinnymi.
Właśnie dla takich osób wiele szkół i placówek wdrożyło działania umożliwiające kształcenie
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, po to, aby znacząco zmniejszyła się
liczba osób, którzy rezygnują z nauki. W tych szkołach i placówkach powstały ośrodki (zespoły),
które zajmują się organizacją i prowadzeniem kształcenia na odległość dla zainteresowanych
osób, a także realizacją projektów edukacyjnych, które dotyczą wykorzystania KNO w kształceniu
zawodowym i ustawicznym.
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Regionalny Ośrodek Kształcenia Na Odległość w Krośnie

Taki właśnie ośrodek, zajmujący się kształceniem na odległość powstał w Zespole Szkół
Kształcenia Ustawicznego w Krośnie w czerwcu 2006 r., jako wyodrębniona komórka organizacyjna.
Jego zadania oraz cele zostały zapisane w statucie szkoły, powołany został zespół ds. KNO oraz
koordynator, który organizuje i nadzoruje pracę zespołu.

Ośrodek ten przyjął nazwę Regionalnego Ośrodka Kształcenia Na Odległość (ROKNO),
gdyż swoim zasięgiem obejmuje obszar kilkunastu powiatów woj. podkarpackiego. W działalności
ROKNO aktywnie uczestniczy kilkudziesięciu nauczycieli ZSKU, którzy w większości posiadają
specjalistyczne przygotowanie do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem KNO.
Od samego początku powstania, ROKNO podejmuje różnorodne działania, których
adresatem są uczniowie i słuchacze szkoły, a ich celem jest udzielenie wsparcia w takim zakresie,
jaki jest potrzebny do prawidłowego przebiegu procesu kształcenia i zakończenia z sukcesem
danego etapu edukacji. Szczególną opieką objęte są osoby niepełnosprawne, które wymagają
dodatkowej pomocy i wsparcia.
Przykładem takiego działania była innowacja pedagogiczna pn. „Kształcenie na odległość
ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”, którą objęty był niepełnosprawny ruchowo
uczeń technikum ekonomicznego. Innowacja ta miała charakter organizacyjno-metodyczny i była
realizowana z wykorzystaniem blended learningu (kształcenie mieszane). Uczeń ten dojeżdżał
na trzydniowe zjazdy do szkoły w Krośnie na stacjonarne zajęcia z nauczycielami średnio co 1,5
miesiąca. Pozostałe zajęcia dydaktyczne odbywały się poprzez platformę Moodle z wykorzystaniem
komunikatora Skype. Realizacja tej innowacji zakończyła się pełnym sukcesem. Uczeń ukończył
szkołę, zdał egzamin maturalny oraz podjął pracę zawodową, która daje mu satysfakcję i zapewnia
środki finansowe na jego utrzymanie.
Aby skutecznie prowadzić KNO, należy posiadać odpowiednie narzędzia informatyczne,
które umożliwiają właściwą organizację i funkcjonowanie KNO w szkole lub placówce. Takim
podstawowym narzędziem jest platforma e-learningowa, która ma trzy zasadnicze funkcje:
edukacyjną, administracyjno-informacyjną oraz kulturotwórczą. W naszym przypadku wybrana
została platforma Moodle, której funkcjonalność jest wystarczająca do organizacji, prowadzenia
i monitorowania procesu kształcenia naszych uczniów i słuchaczy. Aktualnie na platformie ROKNO
jest zainstalowanych ponad 120 kursów e-learningowych:
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W zdecydowanej większości są to kursy przedmiotowe z zakresu przedmiotów
ogólnokształcących oraz przedmiotów zawodowych, które wspomagają proces kształcenia,
zarówno uczniów szkoły dla młodzieży, jak i słuchaczy szkół dla dorosłych. Zamieszczone na
kursach materiały dydaktyczne, mające w większości formę multimedialną, są alternatywą
dla tradycyjnych podręczników i umożliwiają szybki dostęp do różnorodnych źródeł wiedzy dla
zarejestrowanych użytkowników. Oczywiście, jakość tych materiałów dydaktycznych jest różna
i zależna od pomysłowości oraz umiejętności informatycznych autorów tych materiałów.
Bazując na dotychczasowych osiągnięciach Regionalnego Ośrodka Kształcenia Na
Odległość, został przygotowany projekt „Wiedza na wyciągnięcie ręki – Regionalny Ośrodek
Kształcenia Na Odległość”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego, w ramach którego zostały opracowane materiały dydaktyczne z wykorzystaniem
multimedialnych programów komputerowych. Umożliwiają one samodzielne przyswojenie
treści nauczania z poszczególnych przedmiotów przez zainteresowanych słuchaczy, dzięki czemu
przebieg kształcenia będzie dla nich znacznie łatwiejszy, a głównym celem tego wsparcia jest
umożliwienie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej jak największej grupie słuchaczy, uzyskania
przez nich wykształcenia średniego, jak również możliwość zdania egzaminu maturalnego, który
umożliwia podjęcie dalszej edukacji na poziomie wyższym.
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Dalsze wykorzystanie opracowanych pakietów dydaktycznych

W ramach wspomnianego powyżej projektu „Wiedza na wyciągnięcie ręki –
Regionalny Ośrodek Kształcenia Na Odległość” powstało łącznie 13. multimedialnych
pakietów dydaktycznych z następujących przedmiotów ogólnokształcących: biologia,
chemia, fizyka, geografia, historia, język angielski, język niemiecki, język polski, język
rosyjski, matematyka, podstawy przedsiębiorczości, technologia informacyjna, wiedza
o społeczeństwie.
Każdy przedmiot ma ściśle określoną liczbę godzin zajęć (lekcji), a pakiety zostały
opracowane zgodnie z przyjętą strukturą:
1. Wymagania wstępne
2. Cele kształcenia
3. Materiał nauczania i zestawy ćwiczeń (zadań)
a) materiał nauczania
b) pytania sprawdzające
c) ćwiczenia/zadania
d) sprawdzian postępów
4. Sprawdzian osiągnięć
5. Literatura (bibliografia/netografia)
Opracowane pakiety dydaktyczne mają służyć nie tylko uczestnikom projektu, który
formalnie kończy się we wrześniu 2013 r., ale także będą służyć kolejnym grupom słuchaczy ZSKU
w Krośnie do lepszego i łatwiejszego przebiegu procesu ich edukacji.
Każdy zainteresowany uczeń lub słuchacz szkoły, po zarejestrowaniu uzyska dostęp do
zasobów 13. kursów e-learningowych, jakie powstały w ramach projektu.
Aby proces dydaktyczny, odbywający się z wykorzystaniem multimedialnych materiałów
dydaktycznych, przebiegał w miarę możliwości bezproblemowo, każda ucząca się osoba powinna
najpierw zapoznać się z zamieszczonymi instrukcjami i wskazówkami, które pochodzą od autora
danego kursu, które pomogą właściwie zorganizować proces kształcenia się (samokształcenia).
Następnym etapem jest zapoznanie się z materiałem nauczania, jaki został przygotowany do danej
lekcji.
Po przeczytaniu materiału nauczania, przypisanego do danej lekcji, warto otworzyć,
przeczytać i zobaczyć dodatkowe materiały (prezentacje, e-booki, nagrania audio i video) i zapoznać
się z nimi, bo zawierają ciekawe i przydatne informacje, które mogą być pomocne w lepszym
opanowaniu trudniejszych partii materiału.
Kolejny etap to samokontrola uzyskanej wiedzy teoretycznej oraz jej wykorzystanie do
rozwiązania zamieszczonych ćwiczeń i zadań.
Ostatnim etapem danej lekcji jest tzw. sprawdzian postępów, który najczęściej ma formę
testu, który na platformie MOODLE nazywa się quizem. Przeważnie składa się on z kilku pytań
testowych mających postać: wielokrotnego wyboru, krótkiej odpowiedzi, dopasuj odpowiedź lub
pytania typu prawda/fałsz.
Osoby, które chcą całościowo „zaliczyć” dany kurs, mogą przystąpić do sprawdzianu
osiągnięć, który zawiera pytania z wszystkich lekcji, jakie znajdują się na danym kursie. Przyjmie
on najczęściej formę testu (quizu) i składał się będzie z kilkudziesięciu, a może i kilkuset pytań
(wzależności od rodzaju przedmiotu i liczby lekcji przypisanych do tego przedmiotu).
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Sprawdzian osiągnięć powinny rozwiązać zwłaszcza te osoby, które przygotowują się do
egzaminu maturalnego. Baza zamieszczonych pytań w tym sprawdzianie jest na tyle kompleksowa,
że uwzględnia prawie wszystkie działy programowe obejmujące dany przedmiot.
Materiały dydaktyczne opracowane w ramach projektu nie pretendują do roli
podręczników szkolnych. Ich zadaniem jest przedstawienie materiału nauczania w innej,
ciekawej formie, przy wykorzystaniu technologii multimedialnych oraz możliwości, jakie
daje platforma e-learningowa Moodle. Z opracowanych materiałów mogą korzystać
słuchacze ZSKU, którzy aktualnie kształcą się w liceum ogólnokształcącym, a także przyszli
słuchacze szkoły, zwłaszcza ci, którzy mają obiektywne trudności w uczęszczaniu na zajęcia
w stacjonarnej formie.
Obecnym i przyszłym słuchaczom ZSKU w Krośnie opracowane pakiety dydaktyczne mają
być pomocne i użyteczne w procesie zdobywania wykształcenia średniego, a także mają pobudzać
do dalszego rozwoju osobistego.
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