
Rozbudowa i aktualizacja
platformy Moodle

na Politechnice Krakowskiej





Co?

▧ Audyt informatyczno-metodyczny obecnie 
używanej platformy Moodle

▧ Ocena potrzeb nauczycieli akademickich 
prowadzących lub zamierzających prowadzić 
kursy na platformie e-learningowej Moodle PK, w 
formie zdalnej lub hybrydowej

▧ Przygotowanie propozycji zmian na platformie 
Moodle PK

▧ Opieka merytoryczna na etapie wdrożenia zmian



Kto?

Specjaliści Fundacji wIEm w zakresie:

▧ promowania i rozwoju e-learningu, zwłaszcza za 
pośrednictwem platformy Moodle; 

▧ szkoleń, w tym szkoleń koleżeńskich dotyczących 
różnych funkcji Moodle oraz ich doboru do 
specyfiki przedmiotu; 

▧ nowoczesnych formy dydaktyki akademickiej, z 
wykorzystaniem modeli kształcenia hybrydowego, 
odwróconego uniwersytetu, gamifikacji, edukacji 
mobilnej, myślenia projektowego i in.



Anna Turula Autorka kilkudziesięciu kursów 
zdalnych i hybrydowych, w tym 
koleżeńskich szkoleń z wykorzystania 
platformy Moodle na filologii 
angielskiej UP. Współautorka 
programów studiów Anglistyka 
Online (Wyższa Szkoła Lingwistyczna, 
Częstochowa) i Cyfrowy Nauczyciel 
Języka Angielskiego (Uniwersytet 
Pedagogiczny, Kraków). Autorka 
książki E-Learning akademicki. Perspektywa 
humanistyczna. W latach 2017-2018 
trenerka w zakresie innowacyjnej 
dydaktyki akademickiej w na 
Uniwersytecie Ekonomicznym w 
Krakowie i w Akademii Górniczo-
Hutniczej.

Kto?



Jacek Pietraszuk Administrator systemów IT w Katedrze 
Informatyki Stosowanej Politechniki 
Śląskiej w Gliwicach. Specjalista w 
tworzeniu systemów komputerowych oraz 
bezpieczeństwa sieci strukturalnych. 
Współtwórca Centrum Kompetencyjnego 
IBM w Politechnice Śląskiej 
przygotowującego kadrę do obsługi 
rozległych sieci komputerowych. 
Pomysłodawca i autor wdrożenia 
platformy IT do prowadzenia zdalnych, 
międzyuczelnianych, 
interdyscyplinarnych praktyk 
studenckich. Instruktor żeglarstwa, 
członek zarządu Śląskiego Yacht Clubu. 
Autor materiałów elearningowych dla 
kursu żeglarskiego; propagator 
innowacyjnych metod szkolenia żeglarzy. 

Kto?



Ewa Zarzycka-Piskorz Praktyk nauczania języka 
angielskiego. Używa wielu aplikacji 
online, żeby odświeżyć i przewietrzyć 
tradycyjny model nauczania. 
Stworzyła zgamifikowane zajęcia 
online dla uczniów szkół średnich 
województwa małopolskiego z zakresu 
języka angielskiego zawodowego w 
ramach projektu "Małopolska Chmura 
Edukacyjna"; jest też autorką 
zgamifikowanego modułu kształcenia 
Academic English na Uniwersytecie 
Pedagogicznym w Krakowie. W swoim 
dorobku trenerskim ma warsztaty z 
gamifikacji w edukacji dla 
pracowników Akademii Górniczo-
Hutniczej w Krakowie.

Kto?



Credits

Special thanks to all the people who made and released these awesome resources for 
free:
▧ Presentation template by SlidesCarnival
▧ Photographs by Unsplash
▧ Backgrounds by Pixeden

http://www.slidescarnival.com/
http://unsplash.com/
http://www.pixeden.com/
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