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Więcej praktyki, przykładów, rozwiązań



Formy prowadzenia Zdalnych Usług Rozwojowych
Zespół realizacyjny: role, zadania, kompetencje
Praktyka metodyka
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DLACZEGO PROJEKTY E-LEARNINGOWE NIE ODNOSZĄ SUKCESU?

Nie bierze się pod uwagę rzeczywistych potrzeb szkoleniowych firmy, dla której
przygotowuje się projekt.
Nie określa się jasno ról, zadań i kompetencji osób uczestniczących w projekcie.
Opracowanie i realizacja projektu e-learningowego jest kopią opracowania i realizacji
projektu dla kursu stacjonarnego.
Projektując kurs e-learningowy staramy się maksymalnie wykorzystać technologię, aby
olśnić „fajerwerkami” uczestników zamiast skupić się na wartości dodanej jaką
otrzymają po zakończeniu kursu.
Oferowane kursy są statyczne, nie aktualizuje się ich zawartości.
Nie dokonuje się ewaluacji zrealizowanego projektu.

Według badań przeprowadzonych przez Centrum Badań nad Edukacją Wirtualną UOC-u
(2019) do najczęstszych powodów należą:

1.

2.
3.

4.

5.
6.



W trybie asynchronicznym, w którym uczestnik
kursu nie spotyka się z prowadzącym kurs w czasie
rzeczywistym. Komunikacja pomiędzy nimi nie jest
natychmiastowa i jest możliwa poprzez kanały
komunikacji typu chat, forum, e-mail, telefon. 

W trybie synchronicznym, w którym komunikacja
pomiędzy prowadzącym kurs a uczestnikami 
 następuje w czasie rzeczywistym z
wykorzystaniem połączeń audio i wideo. 

Usługa rozwojowa może być realizowana zdalnie w
dwóch trybach:

TYPOWE FORMY REALIZACJI ZDALNEJ USŁUGI ROZWOJOWEJ



e-szkolenie

kursy mobilne

podkast

screencast

film szkoleniowy

webinar

warsztat online

sesja 1:1



e-szkolenie

Odnosi się do kursu opracowanego zgodnie
ze standardem SCORM (ang. Sharable
Content Object Reference Model).
Standard ten określa sposób
uporządkowania i opisu plików z obiektami
kursu (ekrany wiedzowe, interaktywności,
audio, grafika, etc.), a także sposób
wysyłania na platformę edukacyjną
uzyskiwanych w kursie wyników, czas
spędzony na platformie czy status
ukończeń kursu. Dodatkowo SCORM
zapisuje tzw. metadane, czyli informacje na
temat kursu: tytuł, język, wersję kursu.

Gdy pożądane jest, aby uczestnik miał dostęp do
kursu 24h/dobę.
Aby zapewnić większą personalizację nauki.
Gdy uczestnicy są rozproszeni.

Ekran wstępny - powitalny;
Instrukcję obsługi kursu;
Menu kursu;
Wprowadzenie do kursu, prezentacja celów;
Logiczna i przejrzysta struktura materiału
dydaktycznego;
Ocena postępów uczestnika kursu;
Podsumowanie;
Bibliografię;
Możliwość oceny jakości kursu;
Instrukcję zakończenia kursu.

Zaleca się, aby kurs SCORM zawierał:
1.
2.
3.
4.
5.
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9.
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Kursy mobilne

Kursy/szkolenia mobilne (mobile
learning, m-learning) są przeznaczone
do uruchamiania na urządzeniach
mobilnych z ekranami dotykowymi
(tablety, smartfony…) i dostępem do
bezprzewodowego Internetu.
Pozwala na korzystanie  z platformy
komunikacyjnej (np. webinarowej)
lub edukacyjnej (e-learningowej) w
dowolnym miejscu i czasie oraz na
pełny dostęp do jej zasobów.

Gdy uczestnicy powinni mieć dostęp do kursu
24h/dobę.
Gdy chcemy unowocześnić metodę nauki.
Gdy chcemy zwiększyć personalizację nauki.
Gdy chcemy bardziej zaangażować uczestników 

       w proces nauki.

Opracowanie kursu zgodnie z wytycznymi metodyki
mobile learningu.
Stosowanie atomizacji treści.
Wybór odpowiedniej do mobile learningu tematyki
kursu.
Ograniczenie ilości elementów graficznych, krojów
czcionek i interaktywności.
Optymalizacja plików audio, wideo i graficznych.

1.

2.
3.

4.

5.
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Podkast

Podkast (lub podcast, podcasting) to
rodzaj audycji internetowej, zazwyczaj
publikowanej regularnie. Jest
udostępniana w Internecie z kanałem
RSS umożliwiającym subskrybowanie
przez słuchaczy. Jest to forma przekazu
audio (czasem wideo), które można
odtwarzać w dowolnym miejscu i
czasie, głównie przy pomocy czytników
podcastów lub bezpośrednio przez
odtwarzacz umieszczony na stronie
internetowej publikującej podcast.

Gdy jest dużo uczestników.
Jako materiał uzupełniający.
Gdy brak jest aktywności dla uczestników.
Gdy uczestnicy są rozproszeni.

Opracowanie scenariusza przed nagraniem
podkastu.
Urozmaicenie nagrań różnymi głosami.
Dodać do nagrania dźwięki i muzykę, aby skupić
uwagę słuchaczy. 
Nagrywanie prawdziwych wypowiedzi
(niemontowanych)

1.

2.
3.
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Screencast

Screencast (ang. screen „ekran”, to cast
„przedstawiać”), to krótki film będący
zapisem zdarzeń prezentowanych na
ekranie komputera – obrazu
widzianego przez użytkownika
komputera. Innymi słowy to po prostu
nagranie wszystkiego, co dzieje się na
ekranie komputera. Filmik nagrany w
ten sposób i wraz z komentarzem
osoby wykonującej czynności może
pełnić funkcje instruktażowe (tutorial)
lub prezentacyjne.

Aby nagrać wstęp do kursu. 
Aby przekazać teorię
Aby pogłębić temat
Aby wyjaśnić  zadania do wykonania
Aby wyjaśnić działanie jakiegoś programu 
Aby dotrzeć do wszystkich uczestników

Nabycie odpowiedniego oprogramowania do
nagrywania screencastów.
Wyposażenie się w cichą myszkę komputerowę.
Nagranie twarzy prowadzącego sprzyja bliskości z
odbiorcą.
Staranne dobranie treści.
Zapewnienie ciszy podczas nagrania.
Wybór odpowiedniego miejsca do dystrybucji
nagrania.

1.

2.
3.

4.
5.
6.
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Film szkoleniowy

Nagranie wideo przeznaczone do celów
szkoleniowych. Filmy w funkcji
szkoleniowej wykorzystywane są
głównie do pokazania jakiegoś zjawiska
(demonstracja) lub opowiedzenia jakiejś
historii (budowanie emocji).
Podstawowym elementem filmów
szkoleniowych są scenki szkoleniowe,
czyli odgrywanie ról i sytuacji,  w
których mogą potencjalnie znaleźć się
uczestnicy kursów.  Mogą one
prezentować zarówno poprawne, jak i
niepoprawne zachowania.

Gdy jest dużo uczestników.
Jako materiał uzupełniający.
Gdy uczestnicy są rozproszeni.

Wybranie odpowiedniego formatu filmu.
Opracowanie dobrego scenariusza.
Opracowanie harmonogramu nagrywania scenek.
Wielokrotne nagranie materiału.
Ocena wersji roboczej.
Dystrybucja filmu za pomocą wybranego kanału.
Przestrzeganie praw autorskich.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Webinar

Seminarium, które odbywa się za
pośrednictwem Internetu (seminar +
web). Jest to multimedialna forma
komunikacji zdalnej oparta o
technologię, za której pośrednictwem
prowadzący webinar spotyka się  z
uczestnikami  w wirtualnej sali
konferencyjnej. Celem  sesji
webinarowej jest przekazanie
konkretnej wiedzy w krótkim czasie, dla
dużej grupy uczestników

Gdy zachodzi potrzeba spotkania wszystkich
uczestników.
Gdy podczas przekazu informacji komunikacja
powinna być ograniczona.
Gdy brak możliwości zaangażowania werbalnego
uczestników.
Gdy uczestnicy są rozproszeni.

Aktywizacja uczestników za pomocą różnych
materiałów multimedialnych. 
Udostępnianie materiałów wypracowanych przez
innych uczestników.
Przeprowadzanie ankiet, quizów i testów w trakcie
webinaru.
Komunikowanie się z uczestnikami w oknie czatu.

1.

2.

3.

4.
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Warsztat online

Warsztat on-line to działanie
szkoleniowe, którego celem jest nie
tylko przekazanie wiedzy, ale
również rozwój kompetencji
poprzez angażowanie uczestników
w ćwiczenia, sesje dyskusyjne m.in.
z wykorzystaniem pokojów
webinarowych udostępnianych
uczestnikom przez prowadzącego.

Aby zaangażować uczestników w rozwiązanie
problemu.
Aby przećwiczyć kompetencje.
Gdy są małe grupy uczestników.
Aby wesprzeć osiągnięcie celów kształcenia.
Gdy uczestnicy są rozproszeni.

Organizowanie pracy w pokojach wirtualnych.
Organizowanie dyskusji grupowych z
wykorzystaniem wideokonferencji.
Dzielenie ekranu  pomiędzy uczestnikami.
Zaangażowanie uczestników w poszukiwanie
rozwiązania problemu, podjęcie decyzji.

1.
2.

3.
4.
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Sesja 1:1

Sesja 1:1 wykorzystywana jest do
konsultacji, coachingu czy rozmowy
diagnostycznej, z wykorzystaniem 
platformy webinarowej, lub innego
programu umożliwiającego
transmisję audio-video. Celem takiej
sesji może być wymiana informacji,
przekazanie wiedzy, wspólne
rozwiązanie problemu lub wsparcie
w pełnionej roli zawodowej. Czas
trwania od 30 do 90 minut.

Gdy zachodzi konieczność indywidualnego
podejścia.
Gdy uczestnik ma odpowiednie warunki do realizacji
sesji.
Gdy pożądany jest rozwój indywidualny.
Aby wesprzeć osiągnięcie celów jednostkowych

Zapewnienie swobodnej komunikacji za pomocą
wideokonferencji. 
Nadanie stałego uprawnienia dla uczestnika sesji do
wideokonferencji.
Współdzielenie ekranu sesji i dokumentów
pomiędzy uczestnikiem i prowadzącym.

1.

2.

3.
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film szkoleniowy

artykuł

webinar

tykuł

webinar



POZA TYPOWOŚĆ



JOB AID

https://epale.ec.europa.eu/pl/blog/job-aid-metoda-rozwojowa-ktora-wnosi-zmiane



LUSTRO ROZWOJOWE

https://epale.ec.europa.eu/pl/blog/lustro-rozwojowe-metoda-na-swiadomy-rozwoj



SPOŁECZNOŚĆ PRAKTYKÓW (Q&A)



ZZZZEEEESSSSPPPPÓÓÓÓŁŁŁŁ RRRREEEEAAAALLLLIIIIZZZZAAAACCCCYYYYJJJJNNNNYYYY::::
RRRROOOOLLLLEEEE,,,, ZZZZAAAADDDDAAAANNNNIIIIAAAA,,,, KKKKOOOOMMMMPPPPEEEETTTTEEEENNNNCCCCJJJJEEEE



Kierownik projektu e-learningowego
Metodyk kursów/szkoleń e-learningowych 
Ekspert dziedzinowy
Scenarzysta kursów/szkoleń e-learningowych
Grafik komputerowy
Developer
Administrator platformy e-learningowej
Ewaluator/Tester (jakościowy i korektor)
Prowadzący kurs/szkolenie e-learningowe

Do realizacji zdalnej usługi rozwojowej potrzebny jest kilkuosobowy zespół, pracujący projektowo.
W skład takiego zespołu powinien wchodzić:

W małych firmach szkoleniowych jedna osoba może pełnić kilka z tych ról pod warunkiem,   
 że posiada odpowiednie kompetencje!

ROLE, ZADANIA, KOMPETENCJE



Macierz opisu ról, zadań
i kompetencji

Celem macierzy jest zapewnienie,
że każdy z członków zespołu
projektowego zrozumie swoją rolę,
zadania do wykonania oraz
kompetencje jakie powinien
posiadać, aby prawidłowo je
zrealizować.



Kierownik Projektu Kierownik projektu e-learningowego to członek zespołu projektowego
odpowiedzialny za sukces lub porażkę projektu.



Metodyk e-learningu Metodyk e-learningu projektuje i organizuje proces rozwojowy
 w wirtualnym środowisku nauczania.



Ekspert dziedzinowy Ekspert dziedzinowy to osoba uznawana za autorytet w danej dziedzinie,
która sprawnie zarządza i rozwija daną gałąź wiedzy. Od jego pracy zależy

“pakiet wiedzy”, jaki trafi do kursu/szkolenia e-learningowego.



Grafik komputerowy Grafik komputerowy zajmuje się projektowaniem i opracowaniem
elementów graficznych wykorzystywanych w kursach e-learningowych



Scenarzysta kursów 
e-learningowych Scenarzysta kursów e-learningowych opracowuje strukturę i scenariusze

tychże kursów na podstawie otrzymanej koncepcji kursu.



Developer Developer to osoba, która implementuje platformę edukacyjną i dba o jej
prawidłowe funkcjonowanie zgodnie z wymaganiami technicznymi

kursów e-learningowych.



Administrator platformy      
 e-learningowej Administrator platformy e-learningowej to osoba odpowiedzialna za

zarządzanie platformą edukacyjną oraz za wsparcie uczestników kursu
podczas jej użytkowania.



Ewaluator/Tester Ewaluator/Tester to osoba zaangażowana w proces oceny merytorycznej
oraz metodycznej kursu/szkolenia e-learningowego.



Prowadzący 
kurs/szkolenie 
e-learningowe

Prowadzący kurs/szkolenie e-learningowe (e-prowadzący) to specjalista, który prowadzi zajęcia
w środowisku wirtualnym nauczania z wykorzystaniem metod i zasobów dydaktycznych, które

pozwalają uczestnikom opanować ustalone treści i zdobyć lub rozwinąć określone kompetencje.



Analiza literatury przedmiotu wskazuje, iż e-prowadzący kurs/szkolenie w wirtualnym
środowisku nauczania powinien posiadać następujące kompetencje:

RODZAJE KOMPETENCJI E-PROWADZĄCEGO

Dydaktyczne
Pedagogiczne
Merytoryczne
Psychologiczne
Komunikacyjne
Cyfrowe
Planowania i projektowania
Oceny postępów uczestnika

Opracowania materiałów dydaktycznych
Interpretacyjne
Kreatywne
Samokształcenia
Moralne
Kompetencje w warstwie współpracy

Jednakże, czy każdy e-prowadzący powinien posiadać te wszystkie kompetencje???



W latach 2018-2020 wyniki badań własnych nad kompetencjami dydaktycznymi wśród 783 uczestników kursów e-learningowych
wskazują, że najbardziej rozwiniętą kompetencją dydaktyczną wśród e-prowadzących jest przestrzeganie harmonogramu kursu.

KOMPETENCJE DYDAKTYCZNE E-PROWADZĄCEGO: WYNIKI BADAŃ



Model definiuje różne poziomy integracji technologii w procesie edukacji.

MODEL SAMR

SUBSTITUTION (zastąpienie) - nie ma zmiany
funkcjonalnej: niektóre rzeczy robimy tradycyjnie,
ale z komputerem.

AUGUMENTATION (rozszerzenie) - zastąpienie ze
zmianą funkcjonalną: dzięki technologiom niektóre
rzeczy robimy łatwiej i efektywniej.

MODIFICATION (modyfikowanie) -
przeprojektowanie zadań: dzięki technologiom
niektóre rzeczy robimy łatwiej i efektywniej.

REDEFINITION (redefiniowanie) - nowe zadania
wcześniej niedostępne: dzięki technologiom
możemy realizować coś nowego.

https://edunews.pl/



PPPPRRRRAAAAKKKKTTTTYYYYKKKKAAAA MMMMEEEETTTTOOOODDDDYYYYKKKKAAAA



PRZEORGANIZUJ ZESPÓŁ
Dobierz zespół do nowych zadań
po predyspozycjach,
umiejętnościach i talentach.



W RAMACH ZESPOŁU CZY OUTSOURCING?



KOMPONENTY ZUR



ROBOCZY PODZIAŁ FUNKCJI



TREŚĆ - WARSTWY



WIZUALIZACJA



DESIGN SYSTEM



EFEKTYWNA IMPLEMENTACJA





METODA USER STORIES (JA JAKO...)

Ja jako nowy uczestnik szkolenia mogę przejść całą ścieżkę szkoleniową.
Ja jako uczestnik szkolenia chcę wrócić do najważniejszych dla mnie fragmentów szkolenia.
Ja jako doświadczony pracownik chcę się douczyć robić xxx.
Ja jako uczestnik kursu chcę się przygotować do egzaminu.
Ja jako menedżer (uczestnik kursu) chcę rozwiązać problem, który napotkałem po szkoleniu.
Jako uczestnik szkolenia chcę wdrożyć poznane metody u siebie.



GRYWALIZACJA



BBBBŁŁŁŁĘĘĘĘDDDDYYYY IIII WWWWYYYYPPPPAAAACCCCZZZZEEEENNNNIIIIAAAA









Przepłynąłbym Może Bałtyckie, choć to śmiały plan.



bo mogę
bo umiem
bo gdzieś dopasuję

DON'T: DO:
Znajdź kluczowy
element szkolenia 
i dopracuj tak, żeby był
najlepszy na świecie.

FAŁSZYWY EFEKT WOW



Powielanie kursu stacjonarnego;
Nieodpowiednie materiały dydaktyczne bądź ich nadmierna ilość;
Zbyt dużo aktywności;
Brak feedbacku;
Brak zaangażowania w prowadzenie kursu;
Brak pozytywnego nastawienia.

Ten obrazek został umieszczony na slajdzie pewnej prezentacji Power Point. 
Jak myślisz, czego dotyczyła prezentacja?

TYPOWE BŁĘDY



TTTTWWWWOOOORRRRZZZZEEEENNNNIIIIEEEE TTTTRRRREEEEŚŚŚŚCCCCIIII



SYNCHRONICZNIE ASYNCHRONICZNIE

Webinary Kursy online e-Szkolenia

Technika wideo, występowanie przed kamerą, projektowanie scenariuszy, transmisje online,
edycja i postprodukcja, webmastering, social media, e-commerce



WYRZUĆ ZBĘDNE...

...WYRÓŻNIJ ISTOTNE

https://waterbearlearning.com/mayers-principles-multimedia-learning/



Samodzielnie Na zlecenie

Masz czas na rozwój w zakresie multimediów
Możesz zainwestować kilka (-naście, idziesiąt) tysięcy
Potrzebujesz bliskiego kontaktu z odbiorcami
Tworzysz często i regularnie

Chcesz dostać gotową usługę
Ma to wyglądać profesjonalnie i drogo
Musisz "uciec" konkurencji
Twój produkt się skaluje kosztowo



OTOCZ SIĘ WŁAŚCIWYMI LUDŹMI



SENS BIZNESOWY - Sprawdź, czy  pomysł
ma szansę na rynku i przemodeluj go tak,
aby odniósł sukces.
MOTYWACJA TWÓRCY - Dlaczego, tak
naprawdę, twórca chce zrobić kurs?
Powodów może być wiele. Większość z
nich jest dobra, ale ważne, żeby na
początku uświadomić sobie, co jest jego
paliwem.
ATRAKCYJNOŚĆ TWÓRCY - Mamy już
pomysł, który się "broni" biznesowo i
powód, dla którego warto zrobić kurs.
Teraz pora przyjrzeć się Twórcy...
REGUŁY - Omówienie i potwierdzenie
reguł współpracy.
STRUKTURA KURSU - Pierwszy etap
współpracy powinien zakończyć się
gotowym planem na podstawie którego
będzie można rozpocząć pracę nad
materiałami.

1.

2.

3.

4.

5.

SPARAMTERYZYJ ROLE



BĄDŹ WŁADCĄ BRIEFU



BĄDŹ WŁADCĄ BRIEFU

Szczegółowy opis zagadnienia merytorycznego, którym Twórca się zajmuje
Podstawowy produkt, produkt rozszerzony/dodatkowy, USP produktu
Opisanie grupy docelowej i jej liczebności vs obecni klienci
Budżet roczny obecny i oczekiwany
Czym ma być przyszły produkt
Omówienie istniejących kanałów komunikacji Twórcy, określenie ich roli, poziomu
oglądalności i stanu subskrypcji w obszarze kanałów social mediowych i strony www
Twórcy
Oczekiwania wobec mediów za 6 lub 12 miesięcy
Posiadane treści/produkty i preferowane podział na sprzedawane produkty/treści do
celów content marketingu
Bazowa informacja o konkurencji, ich strony www
Określenie 10 słów kluczowych dla SEO 
Określenie generalnego zakresu oczekiwań od sieci: 

Doradztwo strategiczne
Marketingowe wsparcie eksperckie
Budowa i powstanie produktu
Budowa zasięgu mediowego i pozycji influencera
Sprzedaż produktów/usług
Impresariat

Przykładowy brief agencji produkcji edukacyjnych dla YouTube



WZMACNIAJ SIĘ ODPOWIEDNIO



DZIEL, SORTUJ, UPRASZCZAJ



DZIEL, SORTUJ, UPRASZCZAJ



DRAW.IO (DRAWIO)



PRODUKCJA
PRE

PRODUKCJA
POST

PRODUKCJA

ETAPY PRODUKCYJNE 



ETAPY PRODUKCYJNE 



Schemat: The Course Creation Journey (Udemy)





https://maczuga.edu.pl/gdzie-umiescic-kurs-online-marketplace-vs-self-hosted/



https://www.udemy.com/course/jak-wykorzystac-smartfon-do-produkcji-filmow-edukacyjnych/?couponCode=ZUR2020





















Aktywne słuchanie
Odzwierciedlenie
Parafrazowanie
Klaryfikacja

osądzanie, 
domyślanie się, 
porównywanie, 
walczenie o swoją rację,
uogólnianie, 
ciągłe powracanie do problemu,
stosowanie przygotowanych
wypowiedzi.

TAK:

NIE:

ROZMOWA ZAMIAST MONOLOGU



Wypowiedź do kamery: Wywiad lub rozmowa:

Wideoinstrukcja: Aranżowana scenka:

Spokojne miejsce
Doświetl twarz
Półzbliżenie
Nie musi patrzeć do kamery
Jeśli potrzebujesz jedną wypowiedź, porozmawiaj z nim
Na każ mu mówić na znak, ad hoc
Nagraj dwie wersje z których będziesz zadowolony

W przypadku telefonu może być jeden plan
Mogą ściąć bliżej, nie zupełnie przodem do kamery,
ale nie bokiem
Możesz dograć przebitki przed lub po
Nie panoramuj
Rozmowę możesz skrócić i dać plansze na przekładkę

Postaw na dobrą osobę.
Czy może mówić i pokazywać jednocześnie?
Opracujcie wszystkie ruchy i miejsce dla kamery.
Ruch nie jest problemem, możesz nakręcić w jednym ujęciu.
Skracaj dłużyzny, chyba że są potrzebne
Zredaguj każdą instrukcję!
Jeśli nie idzie, to zrób zdjęcia i dodaj voice over - liczy się
cel!

Praca miejscem na ogromne znaczenie.
Miej świadomość, że wyjdzie trochę sztucznie - czasem
lepiej od razu na to postawić.
Sztuczny scenariusz na scence staje się jeszcze
sztuczniejszy.
Reżyseruj jak w teatrze - wymagane co najmniej 2-3 próby
Scenka powinna być zagrana “na raz”, chyba że to kilka
scenek







https://maczuga.edu.pl/davinci-resolve-15-kurs-podstawowy/





IIIINNNNWWWWEEEESSSSTTTTUUUUJJJJEEEEMMMMYYYY!!!!



ś



Chcę zacząć robić
profesjonalnie wyglądające

webinary, ale nie zależy mi na
jakości telewizyjnej - to

działalność edukacyjna, ma być
przede wszystkim sprawnie...

Kamera internetowa Logitech C922
Mikrofon USB BlueYeti
Oświetlenie LED lub fotograficzne

Przykładowa inwestycja:

≈ 2.000 PLN

Raczej dla jednej osoby
Działa tylko we współpracy z komputerem

Co musisz wiedzieć:



Kamera Komputer

Aplikacja



Chcę wejść na wyższy poziom,
móc nagrywać filmy, robić

transmisje z kilkoma osobami,
dodawać grafiki - chcę

wyraźnie "odskoczyć" jakością
od mojej konkurencji.

Aparat bezlusterkowy Panasonic Lumix
DMC-G7 + ob. 14-42 mm
Karta przechwytująca Magewell USB
HDMI 4K Plus
Mikser dźwięku ZOOM Livetrack L-8
Zestaw mikrofonów bezprzewodowych
Saramonic UwMic9 RX9 + TX9 + TX9 
Oświetlenie LED Quadralite VideoLED
Statyw  Statyw Manfrotto 502AM +
głowica 500A (MVK500AM) Pro Video
Komputer PC lub laptop "gamingowy"
Oprogramowanie vMix Pro

Przykładowa inwestycja:

≈ 20.000 PLN

Raczej wymaga wsparcia
Kup jako wdrożenie

Co musisz wiedzieć:







PLECAK EDUKATORA
Plecak: Case Logic SLRC206
Kamera: Olympus OM-D EM-5 MK II
Kamera: Panasonic GH5s
Karta przechwytująca: Magewell HDMI 4K Plus
Mikrofon: Rode Video Mic
Mikrofon: BlueYeti Pro
Rejestrator audio: ZOOM H4n Pro
Statyw: Benro Slim Travel Carbon FSL09CN00



ZARZĄDZANIE ZDALNYMI USŁUGAMI EDUKACYJNYMI

4.11

Prosimy o informację zwrotną: https://forms.gle/LMZxtNQAnaD7Lo7X6

https://forms.gle/LMZxtNQAnaD7Lo7X6


Artykuł: Trzy przykłady wyjścia poza schemat w e-learningu
Artykuł: Job Aid - metoda rozwojowa, która wnosi zmianę
Artykuł: Lustro rozwojowe – metoda na świadomy rozwój
Artykuł: Czym zajmuje się instructional designer
Artykuł: Model SAMR czyli do technologii w nauczaniu
Artykuł: How to use Mayer’s 12 Principles of Multimedia
Artykuł: 7 wskazówek jak nagrać prostą lekcję telefonem komórkowym tak, aby wyglądała profesjonalnie
Artykuł: Gdzie umieścić swój kurs online
Artykuł: Jak szybko zweryfikować eksperta, który postanowił być trenerem
Kurs online: Jak wykorzystać smartfon do produkcji filmów edukacyjnych 
Kurs online: Montaż w DaVinci Resolve od podstaw
Schemat: The Course Creation Journey (Udemy)
Artykuł: Plecak edukatora - co do niego wsadzić?
Showcase: Webinary na poważnie - planowanie i organizacja

Źródła, materiały, inspiracje

https://epale.ec.europa.eu/pl/blog/trzy-przyklady-wyjscia-poza-schemat-w-e-learningu
https://epale.ec.europa.eu/pl/blog/job-aid-metoda-rozwojowa-ktora-wnosi-zmiane
https://epale.ec.europa.eu/pl/blog/lustro-rozwojowe-metoda-na-swiadomy-rozwoj
http://blog.2edu.pl/2013/08/czym-zajmuje-sie-instructional-designer.html
https://edunews.pl/badania-i-debaty/badania/2736-model-samr-czyli-o-technologii-w-nauczaniu
https://waterbearlearning.com/mayers-principles-multimedia-learning/
https://epale.ec.europa.eu/pl/node/100465
https://maczuga.edu.pl/gdzie-umiescic-kurs-online-marketplace-vs-self-hosted/
https://epale.ec.europa.eu/pl/blog/jak-szybko-zweryfikowac-eksperta-ktory-postanowil-byc-trenerem
https://www.udemy.com/course/jak-wykorzystac-smartfon-do-produkcji-filmow-edukacyjnych/?couponCode=ZUR2020
https://maczuga.edu.pl/davinci-resolve-15-kurs-podstawowy/
https://teach.udemy.com/wp-content/uploads/2015/04/journey_guide.jpg
https://epale.ec.europa.eu/pl/blog/plecak-edukatora-co-do-niego-wsadzic
https://vimeo.com/showcase/webinary



