Szkolenia stacjonarne i zdalne
Chmura Google w pracy nauczyciela
Moodle w pracy nauczyciela / administratora
Szanowni Państwo,
zapraszamy do zapoznania się z propozycją naszych
autorskich szkoleń stacjonarnych lub w wersji on-line dla
Rady Pedagogicznej.

Chmura Google w pracy nauczyciela.
Praca w chmurze to zmiana w sposobie myślenia i
działania nauczyciela oraz całej szkoły. To możliwość
pracy indywidualnej oraz grupowej w nowoczesnym
stylu, szybkiej komunikacji jak również dostępu do danych wszędzie tam gdzie jest Internet i urządzenie
typu komputer, laptop, tablet lub telefon. Wiele szkół na całym świecie coraz chętniej otwiera się na
nowoczesne rozwiązania, oferując tym samym nauczycielom i uczniom narzędzia poprawiające
efektywność działań, umożliwiające wykonywanie zadań sprawniej i szybciej.
Chmura Google stanowi dostęp do szerokiej gamy usług
oraz aplikacji. Dodatkowo wiele serwisów związanych z
edukacją,

oferuje

możliwość

autoryzacji

z

wykorzystaniem istniejącego konta Google. Dzięki temu,
uczeń i nauczyciel może w prosty sposób rejestrować i
logować się na wielu stronach, wykorzystując do tego
posiadane konto Google.
Proponowane szkolenie ma na celu zapoznanie z ideą
oraz przeprowadzenie praktycznych warsztatów pracy
z chmurą Google w Państwa placówce (lub w wersji
on-line). Obejmuje m.in. takie zagadnienia jak:
●

podstawy pracy z Dyskiem Google, organizacja danych oraz udostępnianie plików i folderów
(współpraca grupowa); dla szkół posiadających wdrożoną usługę G
 oogle Workspace for Education:
praca z Dyskami zespołu

●

praca z podstawowymi aplikacjami Dysku Google (takimi jak edytor, arkusz kalkulacyjny), w tym:
tworzenie ankiet i testów z użyciem Formularzy Google

●

rozszerzanie możliwości Dysku: instalowanie dodatkowych aplikacji

●

praca z narzędziem Google Classroom - przeznaczonym do wspomagania zajęć i pracy z uczniami

●

tworzenie Witryny Google: przedmiotowej lub dla koła zainteresowań itp.

●

tworzenie kalendarzy grupowych, szkolnych itp.

●

aplikacje współpracujące z kontem Google
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Czas trwania oraz zakres tematyczny szkolenia jest indywidualnie ustalany ze szkołą. Trenerami są
nauczyciele praktycy, prowadzący z tego zakresu kursy on-line w naszej Fundacji i którzy w swoich
szkołach korzystają już z rozwiązań oferowanych przez Google.

Moodle
Dla szkół zainteresowanych wdrożeniem platformy wspomagającej nauczanie w sposób asynchroniczny,
proponujemy autorskie szkolenie z zakresu obsługi i administracji platformą Moodle.

Platforma może stanowić ciekawe uzupełnienie oferty edukacyjnej szkoły oraz być wykorzystywana dla
zajęć prowadzonych w pełni online, jak również jako uzupełnienie tradycyjnie prowadzonych lekcji. Jest to
bardzo popularne narzędzie do tworzenia kursów on-line oraz wspomagania nauczania. Moodle, czyli
Modular Ob
 ject-Or iented Dy namic Le
 arning En
 vironment jest projektem otwartoźródłowym, przez co jest
darmowe (www.moodle.org).
Szkolenie proponujemy w dwóch wersjach: użytkowej - przeznaczonej głównie dla nauczycieli, którzy chcą
prowadzić kursy z wykorzystaniem Moodle oraz administracyjnej - przeznaczonej dla osób, które oprócz
prowadzenia zajęć, zajmować się będą częścią administracyjną.
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Proponowana tematyka części użytkowej
1. Charakterystyka Moodle
●

kokpit i strona główna

●

ustawienia powiadomień

2. Formatowanie i dostosowywanie kursu Moodle, zasoby i aktywności
●

ustawienia kursu - na co wpływają

●

formaty kursu

●

podstawowy podziału elementów kursu

●

dodawanie zasobów (materiałów) na kursie

●

aktywności na kursie: tworzenie i ocena zadań, w tym progi zaliczeniowe

●

warunkowy dostęp do zasobów i aktywności na kursie

●

testy i rodzaje pytań na platformie Moodle

●

wsadowy import pytań do bazy pytań

●

kategorie ocen, przydzielanie zadań do kategorii ocen, ustawienia kategorii ocen

●

tworzenie kopii zapasowej kursu oraz odtwarzanie kursu z kopii zapasowej

3. Uczestnicy na kursie
●

zapisywanie uczestników

●

formy komunikacji z uczestnikami, w tym wiadomości i fora dyskusyjne, ankiety ewaluacyjne kursu

Proponowana tematyka części administracyjnej
1. Instalacja i konfiguracja Moodle w aktualnie dostępnej do pobrania wersji
●

Instalacja Moodle na serwerze zdalnym (w tym założenie bazy poprzez panel phpMyAdmin)

2. Konfiguracja parametrów witryny e-learningowej Moodle
●

Polonizacja witryny oraz instalacja opcjonalnych paczek językowych (np. obsługa wybranego języka
obcego)

●

Modyfikacja i dostosowanie graficznego wyglądu witryny

●

Tworzenie kont użytkowników (ręcznie oraz poprzez plik wsadowy), w tym stosowanie kohort.

3. Tworzenie kursów i kategorii kursów, odtwarzanie kursów z kopii zapasowej
●

Tworzenie kategorii kursów oraz kursów wraz z przypisaniem ich do wskazanej kategorii
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●

Automatyczne przypisywanie użytkowników do kursów z wykorzystaniem pliku wsadowego

●

Tworzenie kopii zapasowej kursu oraz odtwarzanie kursu z kopii zapasowej.

4. Rozbudowa funkcjonalności platformy Moodle. Backup bazy danych oraz aktualizacja
platformy
●

Instalacja i konfiguracja przykładowych wybranych modułów i bloków witryny rozszerzających jej
funkcjonalność

●

Backup i odtworzenie bazy danych

●

Aktualizacja platformy Moodle do najnowszej wersji

5: Rozszerzenie informacji na temat menu administracyjnego
●

Odzyskiwanie haseł oraz usuniętych użytkowników

●

Tworzenie serii kursów przy pomocy pliku wsadowego

●

Włączanie mechanizmu zgłaszania zapotrzebowania na kursy

Podobnie jak w przypadku szkoleń z chmury, tematyka oraz zakres szkolenia uzgadniany jest
indywidualnie ze szkołą.
Zainteresowane szkoły zapraszamy do kontaktu: k ursy@fundacjaakces.pl oraz na strony
https://sites.google.com/site/kursygeogebry/szkolenia-stacjonarne
https://sites.google.com/site/kursygeogebry/rady-on-line
[grafiki pochodzą ze stron: w
 ww.pixabay.com oraz w
 ww.moodle.org]
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