
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
SZKOLENIE KOMPETENCYJNE MEDIALNE 

DLA PROFESJONALISTÓW W CENTRACH O-

PIEKI DZIENNEJ I PORÓWNAWNYCH OBIEK-

TACH NA OBSZARACH WIEJSKICH EUROPY 

Intellectual Output 6 - Instrukcja obsługi wielojęzycznego portalu inter-

netowego do edukacji medialnej w wieku przedszkolnym 

 

 



  

 

 

Projekt Kit@: 

Światy dzieci to światy mediów.  

Aby uświadomić dzieciom korzyści i skutki mediów, potrzebujemy specjalistów edukacji 

wczesnoszkolnej, którzy mają praktyczną wiedzę z zakresu edukacji medialnej i potrafią ją 

zastosować w swojej pracy wychowawczej z dziećmi. 

Celem projektu jest wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie rozwoju kompetencji 

medialno-pedagogicznych w zakresie obsługi mediów cyfrowych oraz promocji kompetencji 

medialnych dzieci. 

Specjaliści zajmujący się wczesną edukacją potrzebują praktycznych porad dotyczących 

edukacji medialnej w przedszkolu oraz konkretnych praktycznych przykładów codziennej 

pracy z dziećmi. 

Niniejsza instrukcja obsługi została opracowana jako część projektu Erasmus + Kit @. Opisuje 

korzystanie z wielojęzycznego portalu internetowego do edukacji medialnej w wieku prze-

dszkolnym z zaimplementowanymi interaktywnymi podręcznikami, ofertami nauczania 

opartymi na Internecie, sprawdzaniem kompetencji w sieci i pulą praktycznych przykładów.  

Więcej informacji dostępnych jest na stronie projektu: https://kita-project.eu  

https://kita-project.eu/
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Wprowadzenie  
Drogi Użytkowniku,  

Niniejsza instrukcja obsługi opisuje korzystanie z wielojęzycznego portalu interne-

towego do edukacji medialnej w wieku przedszkolnym, który powstał w ramach 

projektu Erasmus + Kit @. 

Portal internetowy jest dostępny pod adresem https://kita-project.eu i 

stanowi informacyjno-technologiczną podstawę dla interaktywnej 

oferty edukacyjnej opracowanej w ramach projektu. Stworzyło to sie-

ciową ofertę skutecznej nauki. 

Poszczególne elementy portalu internetowego, takie jak interakty-

wny podręcznik, internetowe oferty edukacyjne z kontrolą kompe-

tencji i pulą praktycznych przykładów, a także ważne informacje doty-

czące ich wykorzystania, opisano poniżej. 

Twój zespół projektowy Kit@. 

Generał 

Po wpisaniu adresu internetowego platformy w przeglądarce strona główna otwiera  

się w języku angielskim. 
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Aby zmienić język, kliknij menu wyboru w prawym górnym rogu. Dostępne są 

następujące języki: angielski, niemiecki, grecki, portugalski, słowacki i bułgarski. 

 

 

 

Ze strony startowej można na różne sposoby dostać się do interaktywnego podręcz-

nika, oferty nauki przez Internet, testu kompetencji lub praktycznych przykładów.  

Możliwość 1: 

Kliknij opcję E-Learning na pasku menu powyżej, aby uzyskać dostęp do oferty 

szkoleń internetowych i testu kompetencji lub Pliki do pobrania, aby uzyskać dostęp 

do interaktywnego podręcznika i dziesięciu praktycznych przykładów.  

 

 

Możliwość 2: 

Na stronie głównej w punkcie „Jak to działa?”, Gdzie ponownie opisano dokładnie, 

jak działa wielojęzyczny portal internetowy i gdzie są bezpośrednio połączone 

zarówno interaktywny podręcznik, jak i praktyczne przykłady, jak również oferta 

uczenia się przez Internet i test kompetencji.  
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Interaktywna instrukcja  
Interaktywna instrukcja znajduje się w obszarze pobierania portalu internetowego i 

można ją pobrać tutaj w formacie PDF.  
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Internetowy portal edukacyjny  
Dostęp do internetowego portalu edukacyjnego można uzyskać za pośrednictwem 

portalu internetowego lub bezpośrednio pod adresem internetowym 

https://learn.kita-project.eu/?lang=en. Strona startowa wygląda następująco: 

 

 

Jeśli już wybrałeś swój język narodowy w portalu internetowym i otworzyłeś stronę 

przez portal, nie musisz już zmieniać języka tutaj. Jeśli uzyskałeś dostęp do portalu 

edukacyjnego bezpośrednio przez adres internetowy, możesz zmienić język w 

prawym górnym rogu. 

 

Możesz wybrać jeden z sześciu języków.  
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Internetowa oferta Kit @ learning jest oparta na bezpłatnym, zorientowanym o-

biektowo systemie zarządzania nauczaniem i platformie edukacyjnej Moodle. Więcej 

informacji o Moodle można znaleźć tutaj: https://moodle.de/  

Dostęp do poszczególnych modułów szkoleniowych można uzyskać ze strony star-

towej platformy szkoleniowej. Po wybraniu jednego z modułów otworzy się on w 

nowej karcie.

 

 

Obecnie istnieją dwa różne sposoby uczenia się.  

Możliwość 1: 

Zostajesz z boku. Cała treść szkolenia jest prezentowana na jednej stronie i można ją 

przeglądać, przewijając od góry do dołu. 

Możliwość 2: 

Klikasz pierwszy nagłówek lub rozdział w prawym menu kursu.  
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W ten sposób rozdziały modułu można edytować indywidualnie i przejrzyście. Aby 

przejść do następnego rozdziału, kliknij pole pod rozdziałem „NASTĘPNA 

SEKCJA”. Zawsze możesz cofnąć się o jeden rozdział stąd. 

Aby przejść do innego modułu edukacyjnego, musisz wrócić do strony początkowej 

platformy edukacyjnej i kliknąć następny żądany moduł edukacyjny. To również 

otwiera się w nowej karcie. 

Interaktywne elementy edukacyjne są zintegrowane z większością modułów szko-

leniowych. Kilka z nich jest wymienionych poniżej.  

Moduł 1 - Rozdział: Znaczenie edukacji medialnej i umiejętności korzystania z medi-

ów we wczesnej edukacji

 

Po kliknięciu pomarańczowego pola informacyjnego otworzy się panel informacyjny 

z dalszymi wyjaśnieniami.   

Moduł 2 - Rozdział: Czym jest komputer? 

W tym rozdziale znajdziesz mały interaktywny quiz, w którym musisz przypisać 

obrazki do określonej kategorii (tutaj sprzęt lub oprogramowanie). Możesz to zrobić, 

przeciągając i upuszczając obrazy w odpowiednich polach kategorii za pomocą 

myszy. Aby sprawdzić, czy wyniki są poprawne, kliknij niebieskie pole wyboru 

poniżej. 
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Moduł 2 - Rozdział: Połączenia / Porty i przełączniki w komputerze 

Również w module 2, ale w rozdziale o połączeniach i przełącznikach w komputerze 

znajdziesz ilustracje komputera PC - jeden z przodu, drugi z tyłu. Na zdjęciach 

znajdują się zielone kropki z małym „i”. Jeśli klikniesz ten punkt, otworzy się 

okno z dalszymi informacjami i objaśnieniami. 

 

 



 

  Internetowy test kompetencji  

Intellectual Output 6 - Instrukcja obsługi wielojęzycznego portalu internetowego do edukacji medialnej w wieku 

przedszkolnym 

 

 

12 

Moduł 6 - Rozdział: Praktyka fotograficzna - Ustawianie rozmiarów 

W module 6 w rozdziale poświęconym praktyce fotograficznej znajdziesz wyjaśnie-

nia, na przykład, dotyczące rozmiarów ustawień aparatu. Możesz użyć suwaka pod 

zdjęciem, aby przejść do nowego zdjęcia. Odpowiednie wyjaśnienie ilustracji można 

znaleźć pod suwakiem. 

 

Internetowy test kompetencji 
Internetowy test końcowy można znaleźć na stronie głównej internetowego portalu 

edukacyjnego, bezpośrednio pod ostatnim modułem szkoleniowym.  

 

Jeśli wybrałeś test końcowy, otworzy się następująca strona. 
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Otrzymasz wstępne informacje o końcowym teście i zostaniesz poinformowany, że 

musisz się zalogować, aby otrzymać spersonalizowany certyfikat uczestnictwa. 

Kiedy logujesz się po raz pierwszy, musisz się zarejestrować. Aby to zrobić, kliknij 

„Zaloguj się”. Teraz przejdziesz do tej strony. 

 

Kliknij „Utwórz nowe konto” poniżej, a następnie wypełnij formularz rejestracyjny. 

Wybierz nazwę użytkownika i bezpieczne hasło. Potwierdź naszą politykę prywat-

ności. Otrzymasz tutaj również wiadomość, że otrzymasz e-mail potwierdzający 

Twoje konto. Aby być po bezpiecznej stronie, sprawdź folder SPAM. Następnie 

kliknij pole „Utwórz moje nowe konto” poniżej. 
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Po otrzymaniu e-maila potwierdzającego i potwierdzeniu konta, możesz zalogować 

się za pomocą swojej nazwy użytkownika i hasła do końcowego testu.  

Jeśli po zalogowaniu wybierzesz test końcowy na stronie startowej, następna strona 

będzie teraz wyglądać następująco. Kliknij „Test końcowy” poniżej. Tutaj również 

wyświetlane są już wykonane czynności lub możesz pobrać otrzymane certyfikaty. 

 

 

Jeśli kliknąłeś „Test końcowy”, przejdziesz do następującej strony informacyjnej. 

 

 

Rozpocznij test u dołu przycisku.  
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Test składa się z 50 losowo zestawionych pytań wielokrotnego wyboru dotyczących 

wszystkich nowych modułów edukacyjnych z internetowego portalu edukacyjnego. 

Odpowiedz na wszystkie pytania. Aby otrzymać spersonalizowany certyfikat 

uczestnictwa, musisz poprawnie odpowiedzieć na co najmniej 60% pytań.  

 

 

 

Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania kliknij na końcu zielony przycisk. 

 

 

Otrzymasz przegląd pytań, na które odpowiedziałeś. 
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W tym miejscu możesz również zdecydować, czy chcesz wrócić do testu, czy go u-

kończyć. Aby to zrobić, wybierz odpowiedni przycisk.  

 

 

Po zakończeniu testu otrzymasz przegląd wyników testu: Kiedy przystąpiłeś do te-

stu? Jaki procent odpowiedzi jest poprawnych? Które odpowiedzi są poprawne lub 

niepoprawne? 
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W ramach oceny możesz teraz kliknąć „Następna czynność - spersonalizowany cer-

tyfikat”. 

 

 

Tutaj możesz pobrać swój spersonalizowany certyfikat uczestnictwa. 
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Gratulujemy zaliczenia testu końcowego. 

 

W swoim profilu użytkownika możesz w każdej chwili zobaczyć wszystkie swoje 

działania i certyfikaty.
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Praktyczne przykłady   
Praktyczne instrukcje dotyczące wczesnej edukacji medialnej w przedszkolu można 

znaleźć w sekcji pobierania portalu internetowego pod interaktywnym podręczni-

kiem. Wszystkie przykłady można pobrać tutaj jako pojedynczy dokument lub 

pojedynczo jako plik PDF.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Należy zauważyć, że pomimo starannego przetworzenia wszystkie in-

formacje są dostarczane bez gwarancji i odpowiedzialności po stronie 

wydawcy / partnera projektu, a autor jest wykluczony. 


