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Informacje o platformie Moodle 

Zajęcia zdalne, które zostały zaplanowane w projekcie "Doskonalenie trenerów wspomagania oświaty" 

zostały zaplanowane na platformie Moodle. Jest ona wyposażona w mechanizmy umożliwiające organizację 

kształcenia na odległość dzięki czemu uczestnicy projektu część zajęć odbywają w formie zdalnej. W celu 

wejścia na platformę należy otworzyć stronę internetową, która znajduje się pod adresem 

http://moodleoei.wckp.lodz.pl. 

 

Powyższy widok strony głównej zawiera ogólny opis projektu oraz „Dostępne kursy”. Na platformie znajdują 

się następujące szkolenia: 

• Kompetencje porozumiewania się w językach obcych – I poziom edukacyjny 

• Kompetencje porozumiewania się w językach obcych – II poziom edukacyjny 

• Kompetencje porozumiewania się w językach obcych – III poziom edukacyjny 

• Kompetencje matematyczno-przyrodnicze - I poziom edukacyjny 

• Kompetencje matematyczno-przyrodnicze – II poziom edukacyjny 

• Kompetencje matematyczno-przyrodnicze – III poziom edukacyjny 

• Kompetencje społeczne i obywatelskie (innowacyjność, kreatywność i praca zespołowa) – I etap 

edukacyjny 

• Kompetencje społeczne i obywatelskie (innowacyjność, kreatywność i praca zespołowa) – II etap 

edukacyjny 



 

 

 
”Doskonalenie trenerów wspomagania oświaty” POWR.02.10.00-00-7015/17 – projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

 
Lider: Partner:  
 

  
2 

  

KOLORYSTYKA 
���

�����������������������

��

2.3

2.

�����
�������
RGB������	��������

• Kompetencje społeczne i obywatelskie (innowacyjność, kreatywność i praca zespołowa) – III etap 

edukacyjny 

• Kompetencje cyfrowe TIK – I poziom edukacyjny 

• Kompetencje cyfrowe TIK – II poziom edukacyjny 

• Kompetencje cyfrowe TIK – III poziom edukacyjny 

• Uczenie się przez eksperymentowanie i doświadczanie – I etap edukacyjny 

• Uczenie się przez eksperymentowanie i doświadczanie – II etap edukacyjny 

• Uczenie się przez eksperymentowanie i doświadczanie – III etap edukacyjny 

• Wspomaganie przedszkoli w rozwijaniu kompetencji kluczowych dzieci 

W celu wejścia na odpowiedni kurs należy go odnaleźć i kliknąć w jego nazwę, która jest jednocześnie linkiem 

go uruchamiającym. 

 

Zanim jednak ukażą się materiały szkoleniowe, pojawi się okno logowania, w którym każdy trener powinien 

podać swój login i hasło otrzymane podczas szkolenia ToT. 

 

Natomiast każdy uczestnik szkolenia (tzw. student) zakłada swoje konto samodzielnie. W tym celu należy 

wybrać przycisk „Zacznij teraz od utworzenia nowego konta”. 
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Po utworzeniu konta i zalogowaniu się student musi podać klucz dostępu do kursu (klucz zostanie rozdany 

przez trenerów na pierwszych zajęciach stacjonarnych), co automatycznie spowoduje zapisanie na wybrane 

szkolenie. 

 

I praca na platformie może ruszyć. Materiały zamieszczone na platformie mają wesprzeć uczestników w 

procesie wspomagania szkół i placówek oświatowych. Są one dopełnieniem zajęć stacjonarnych. Dlatego też 

ich treści ułożone są w identyczny sposób jak podczas szkoleń stacjonarnych. To powoduje, że należy 

prześledzić je po kolei co ułatwi zdecydowanie zrozumienie całego procesu. Materiały ułożone są tak by po 
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pierwszym zjeździe stacjonarnym odbyć 18 godzin szkolenia e-learningowego, a po drugim zjeździe ostatnie 

2 godziny. Moderatorem szkolenia jest trener. Podczas kursu zdalnego studenci z trenerami mogą 

komunikować się poprzez forum aktualności. Forum to służy również do wymiany informacji pomiędzy 

uczestnikami. 

 

Dodatkowo na platformie funkcjonują zakładki: 

Informacje -  są na nich umieszczone informacje (np. dokumenty tekstowe, prezentacje multimedialne, filmy, 

itp.)  

Ćwiczenia - które studenci muszą rozwiązać i oddać/przesłać plik poprzez umieszczenie ich na platformie. 

Zadaniem trenera jest odebranie prac i informacja zwrotna. 

Zaliczenia -  każdy kursant ma 4 obowiązkowe zaliczenia. Trener ma obowiązek ocenienia ich oraz 

umieszczenie informacji zwrotnej dla uczestnika na platformie. 

Administratorem danych na platformie jest ŁCDNiKP. W razie problemów technicznych należy skontaktować 

się z administratorem platformy pisząc maila na adres: biuro@studio-projektow.pl. 

 
 
 


