Kształcenie zdalne - metody i techniki
- Kierunek - studia podyplomowe
Hybrydowe 2 semestry OD PAŹDZIERNIKA

Opis kierunku
Nauczanie i uczenie się z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych stanowi stałą
składową rzeczywistość kształcenia na świecie i w naszym kraju. Wraz z rozwojem technologii, zmienia się także
oblicze edukacji. Wdrażane w polskiej szkole nauczanie zdalne podyktowane jest nie tylko koniecznością
transformacji współczesnej szkoły, ale stanowi także uatrakcyjnienie przestarzałych form nauczania.

Nauczanie zdalne, jako jedna z form nauczania na odległość, jest nauczaniem niezależnym od miejsca i czasu, z
zachowaniem bezpośredniego kontaktu jego uczestników (interakcja), charaktery-stycznego dla komunikacji przez
sieć. Takie kształcenie wymaga nie tylko przeobrażenia i dostosowania dotychczasowych środków i metod pracy do
nowego środowiska nauki, ale także zmiany własnych przyzwyczajeń, nabycia nowych kompetencji kadry
pedagogicznej. Nauczyciel prowadzący zajęcia/kursy/wykłady zdalne musi odnaleźć się w nowej roli doradcy
edukacyjnego, który utworzy uczącą się wirtualną społeczność, zmotywuje uczniów/studentów do samodzielnej
pracy i będzie dostępny w trybie online niemal każdego dnia.

Proponowane studia podyplomowe przygotują i wyposażą absolwentów w nowe kompetencje do organizowania i
prowadzania nauczania zdalnego w trybie synchronicznym i asynchronicznym. Podczas studiów przekazana
zostanie kompleksowa wiedza dotycząca projektowania szkoleń, wykładów oraz zajęć on-line z uwzględnieniem
metodyki zdalnego nauczania zdalnego i wykorzystaniem aktywnej edukacji.

Studia będą realizowane w formule blended learning. Oznacza to, że 50-60% zajęć na tym kierunku jest
prowadzonych zdalnie.

Dane zamieszczone w niniejszej karcie kierunku mają charakter wyłącznie informacyjny. Dane te nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu
art. 66 i nast. kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, umowa między gdynia a
studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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Cel
nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu planowania, organizowania oraz prowadzenia zajęć, szkoleń i
wykładów online w trybie synchronicznym i asynchronicznym,
wyposażenie uczestników w kompetencje pozwalające prawidłowo przeprowadzić proces dydaktyczny
(szkolenia) z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych.

Co zyskujesz?
zdobędziesz umiejętności związane z komunikacją w sieci (przestrzeganie zasad komunikacji,
będziesz potrafił umiejętnie tworzyć jasne i czytelne zasoby edukacyjne,
zdobędziesz umiejętności wyboru platformy e-learningowej i innych narzędzi cyfrowych oraz umiejętności
obsługi platform,
zdobędziesz umiejętności związane z metodyką nauczania zdalnego (dydaktyką szczegółową) –
stosowanie efektywnych (nowoczesnych i aktywnych) metod nauczania, dostosowanych do wieku
uczestników i procesu nauczania,
50% - 60% zajęć będzie realizowanych zdalnie.

Dla kogo?
Studia skierowane do trenerów, wykładowców, nauczycieli chcących kształcić zdalnie i doskonalić swój warsztat oraz
osób zainteresowanych tematyką studiów. Osób zainteresowanych poznaniem metodyki nauczania na odległość przy
użyciu nowoczesnych narzędzi.

Program studiów
Program studiów podyplomowych na kierunku Kształcenie zdalne - metody i techniki
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Liczba miesięcy nauki:
109

Liczba godzin: 72

Liczba zjazdów: 10

Liczba semestrów: 2

INTERNETOWA PRZESTRZEŃ EDUKACYJNA JAKO ŚRODOWISKO UCZĄCE (20 godz.)
Bezpieczeństwo w internecie (2 godz.)
Standardy systemów e-learningowych (4 godz.)
Modele kształcenia w e-learningu (4 godz.)
Zasoby i narzędzia wykorzystywane w pracy zdalnej (6 godz.)
Metodyka i psychologia w nauczaniu zdalnym (4 godz.)
PRAWNE ASPEKTY I NARZĘDZIA CYFROWE WSPOMAGAJĄCE PROCESY NAUCZANIA (16 godz.)
Prawne aspekty nauczania zdalnego oraz prawo autorskie w kształceniu internetowym (4 godz.)
Zasoby i narzędzia cyfrowe wspomagające procesy edukacji zdalnej (12 godz.)
PLANOWANIE I ORGANIZOWANIE NAUCZANIA ZDALNEGO - PLATFORMA MOODLE (30 godz.)
Kanały komunikacji i narzędzia pracy zdalnej (4 godz.)
Rola e-nauczyciela w procesie kształcenia zdalnego (2 godz.)
Strategie aktywizowania uczniów podczas zajęć e-learningowych (4 godz.)
Tworzenie materiałów edukacyjnych i ich zamieszczanie na platformie (18 godz.)
Ocenianie, ankietowanie i monitorowanie w nauczaniu zdalnym (2 godz.)
ORGANIZOWANIE SZKOLEŃ NA PLATFORMIE EDUKACYJNEJ W FORMIE SYNCHRONICZNEJ WARSZTATY (36
godz.)
Przygotowanie kursów przez prowadzących szkolenia (12 godz.)
Zarządzenie szkoleniami na platformie (12 godz.)
Komunikacja w grupie szkoleniowej w trybie synchronicznym i asynchronicznym (12 godz.)
TWORZENIE KURSÓW I PROWADZENIE ZAJĘĆ ON-LINE SPERSONALIZOWANYCH POD PROFIL DANEGO
UŻYTKOWNIKA - WARSZTATY DO WYBORU (32 godz.)
Kurs, szkolenie on-line (tworzenie kursu na zamówienie, obsługa procesu szkoleniowego) (12 godz.)
Lekcja, zajęcia szkolne (tworzenie materiału dydaktycznego z wykorzystaniem narządzi cyfrowych,
przygotowanie scenariusza zajęć (lekcji) - obsługa procesu nauczania (12 godz.)
Prezentacje uczestników kursów spersonalizowanych (8 godz.)
AKTYWNA EDUKACJA ZDALNA (24 godz.)
Aktywna edukacja zdalna - komunikacja (24 godz.)
RYNEK E-LEARINGOWY - NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W KSZTAŁCENIU ZDALNYM (6 godz.)
Rynek technologii edukacyjnych (3 godz.)
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Kierunki rozwoju usług w zakresie e-learningu (3 godz.)
PROJEKT I EGZAMIN (8 godz.)
Seminarium dyplomowe (8 godz.)
Forma zaliczenia

Testy semestralne ii
egzamin końcowy
polegający na obronie
projektu.

Wykładowcy
Krystyna Laudańska
mgr ekonomii, absolwentka Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej; nauczyciel
dyplomowany; ukończyła studia podyplomowe w zakresie zarządzania oraz fundusze strukturalne UE i kierowanie
projektami na Uniwersytecie Gdańskim; kurs kwalifikacyjny z nadzoru pedagogicznego. Posiada 30-letnie
doświadczenie w pracy w oświacie w tym w szkole zawodowej i kilkunastoletni staż pracy w nadzorze
pedagogicznym na stanowiskach Wizytatora i Dyrektora Wydziału. Przez 3 kadencje pełnienia funkcję rzecznika
dyscyplinarnego dla nauczycieli, edukatora i trenera szkoły zawodowej z ramienia Krajowego Ośrodka Wspierania
Edukacji Zawodowej i Ustawicznej oraz eksperta awansu zawodowego nauczycieli. Jest autorką licznych programów
szkoleń dla nauczycieli i kadry zarządzającej w oświacie, współautorką pierwszego programu modułowego do zawodu
technika ekonomisty. Współpracuje z uczelniami wyższymi w zakresie form doskonalenia zawodowego nauczycieli;
prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych z zakresu przygotowania pedagogicznego i zarządzania oświatą.

Special promotion for candidates.
Nie czekaj, załóż Konto Kandydata i zapisz się na studia bez wychodzenia z domu.
Zapisując się do 10 stycznia zyskujesz 1000 zł dzięki:
600 zł zniżki w czesnym
400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej.
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Ceny dla kandydatów
Studia to inwestycja, która się zwraca

W Wyższej Szkole Bankowej szanujemy Twój czas i pieniądze, dlatego o finansach mówimy otwarcie. Nie mnożymy
dodatkowych opłat, nie przemycamy małym druczkiem ukrytych kosztów. U nas wiesz dokładnie, za co płacisz.
Studia podyplomowe to inwestycja, która zwraca się już w ich trakcie, w postaci nowych umiejętności i kontaktów,
które owocują w biznesie. Wybierz studia podyplomowe w WSB i przekonaj się na własnym przykładzie, jak
inwestować w siebie, aby czerpać z tego korzyści teraz i w przyszłości.

Blendedlearning - Gwarantowane czesne stałe

2 raty

9 rat

Rok nauki

Czesne

1 rok

2205 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

490 zł

Blendedlearning - Gwarantowane czesne stopniowane
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Ceny dla absolwentów WSB
Studia to inwestycja, która się zwraca

W Wyższej Szkole Bankowej szanujemy Twój czas i pieniądze, dlatego o finansach mówimy otwarcie. Nie mnożymy
dodatkowych opłat, nie przemycamy małym druczkiem ukrytych kosztów. U nas wiesz dokładnie, za co płacisz.
Studia podyplomowe to inwestycja, która zwraca się już w ich trakcie, w postaci nowych umiejętności i kontaktów,
które owocują w biznesie. Wybierz studia podyplomowe w WSB i przekonaj się na własnym przykładzie, jak
inwestować w siebie, aby czerpać z tego korzyści teraz i w przyszłości.

Blendedlearning - Gwarantowane czesne stałe

2 raty

9 rat

Rok nauki

Czesne

1 rok

2205 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

490 zł

Blendedlearning - Gwarantowane czesne stopniowane
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