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Streszczenie  
Dokument ten został przygotowany w celu zdefiniowania i opisania działań 

szkoleniowych przewidzianych w projekcie RESOR. Defoin z Hiszpanii koordynuje 

działania związane z opracowywaniem metodyki szkolenia w kontekście podstawy dla 

wszystkich dalszych działań w projekcie. Z drugiej strony, w zakresie 

odpowiedzialności za treści i rozwój krajowy przewidziany jest wkład pozostałych 

partnerów. Działania szkoleniowe są opracowywane w celu zapewnienia przydatności 

opracowanych materiałów, dostosowania ich odpowiednio do opinii interesariuszy oraz 

rozpoczęcia tworzenia działań szkoleniowych. Jak stwierdzono we wniosku, w ramach 

projektu RESOR przewiduje się opracowanie czterech produktów: 

1.  REZULTAT 1 - Innowacyjne programy nauczania OZE 

Celem tego produktu jest zwrócenie uwagi na rozwój programów nauczania, które będą 

decydującym punktem przy budowaniu całej struktury szkolenia, jego długości w 

czasie, zakresu informacji, które zostaną zaprezentowane uczestnikom. 

Nowe programy nauczania, które zostaną opracowane w ramach realizacji projektu, to 

podstawowe zadanie i jeden z głównych rezultatów projektu. W programach nauczania 

będzie opisana ilość informacji oraz ich dystrybucja zgodnie z harmonogramem. 

2. REZULTAT 2 - Treści szkoleniowe przygotowane do integracji z platformą e-

learningową. 

Celem tego rezultatu jest opracowanie materiałów szkoleniowych, które zostaną 

napisane w języku angielskim przez różnych partnerów odpowiedzialnych za 

poszczególne rozdziały, a następnie, po przetestowaniu, ocenie i uzgodnieniu, 

przetłumaczone na języki krajowe w celu przeprowadzenia testów pilotażowych i 

ostatecznego wydania. 
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3. REZULTAT 3 - Testy pilotażowe i raport z oceny 

Wszyscy partnerzy przeprowadzą scentralizowane testy pilotażowe z udziałem 

wykwalifikowanych rolników i ekspertów. Test będzie oparty na platformie 

szkoleniowej obejmującej materiały dydaktyczne przed ostatecznym zatwierdzeniem i 

przetłumaczeniem na języki narodowe przez partnerów. Metodologia oceny będzie 

oparta na kwestionariuszu dotyczącym wewnętrznej satysfakcji i dyskusji z 

wykwalifikowanymi rolnikami i ekspertami.  

4. REZULTAT 4 - Europejski podręcznik dotyczący OZE 

Celem europejskiego podręcznika OZE jest pomoc w zrozumieniu i dostarczeniu 

wiedzy na temat zielonej energii poprzez dostarczenie praktycznych przykładów. 

Podręcznik RESOR dla OZE to próba odpowiedzi na potrzeby osób pracujących w 

rolnictwie, chcących rozwijać swój biznes z wykorzystaniem czystej, odnawialnej 

energii.  

Ten produkt podsumowuje główne informacje na temat metodyki szkolenia RESOR, 

połączenia modułów dostarczonych na platformie e-learningowej i europejskim 

podręczniku OZE, w celu pomocy partnerom, interesariuszom instytucjonalnym i 

innym odpowiednim stronom we wdrażaniu zarysu szkolenia opartego na osiągnięciach 

RESOR. 

Rozdział 1, Wprowadzenie, wyjaśnia bardziej szczegółowo temat tego dokumentu, w 

jaki sposób zostaną opracowane działania szkoleniowe oraz przedstawia metodologie i 

struktury dydaktyczne. 

Rozdział 2, Uczniowie. Wyjaśnia, kto jest grupą docelową projektu i jacy powinni być 

docelowi odbiorcy oraz inne istotne specyfikacje. Określono również cechy, 

kompetencje i umiejętności uczestników. 

Rozdział 3, Moduły, podaje więcej szczegółów na temat struktury szkolenia, tematów 

modułów oraz specyfikacji nauczania.  
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Rozdział 4, Materiały, przedstawia typologie materiałów i dokumentacji do 

wykorzystania i wytworzenia w trakcie szkolenia. 

Różne kryteria przyjęte do oceny wyników kursu w ramach działań szkoleniowych 

opisano w Rozdziale 5, Wyznaczniki sukcesu. 

   

  



RESOR - Renewable Energy Sources 
as a Chance for Development for the 

Rural Areas 
 

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Niniejsza publikacja odzwierciedla 
wyłącznie poglądy autora i Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej 
zawartych 

ROZDZIAŁ 1: Wprowadzenie 

Biorąc pod uwagę zasady uczenia się dorosłych: 

      od łatwego do trudnego 

      od prostego do złożonego 

      od ogółu do szczegółu 

      od znanego do nieznanego 

a także tego, jak uczą się osoby dorosłe, metody szkoleniowe RESOR zostaną 

dostosowane do możliwości kursantów, doświadczeń edukacyjnych i warunków pracy. 

Zgodnie z Formularzem Wniosku materiały szkoleniowe zostaną opracowane zarówno 

w języku narodowym partnerów, jak i w języku angielskim, a następnie materiały 

dydaktyczne zostaną zintegrowane i wdrożone z platformą e-learningową i europejskim 

podręcznikiem OZE.  

Działania tego pakietu będą obejmować doskonalenie i aktualizację metodologii 

szkolenia, aktualizację i rozwijanie treści z danego przedmiotu, opracowanie programu 

nauczania dla trenerów energii z biomasy oraz rozwój umiejętności zawodowych w 

zakresie przetwarzania energii z odpadów, co przyczyni się do zmniejszenie 

szkodliwego wpływu na środowisko, bezrobocie i migracje. Efektem tego pakietu 

będzie program nauczania i materiały szkoleniowe dla RESOR.   

Metody szkoleniowe RESOR zostaną dostosowane do umiejętności grupy docelowej, 

doświadczeń edukacyjnych i warunków pracy. Zauważono, że ustrukturyzowany i 

logicznie powiązany materiał jest lepiej wchłaniany, aby zapewnić wysoki poziom 

wydajności. Metody / narzędzia / materiały szkoleniowe muszą uwzględniać 

charakterystykę określonej grupy docelowej. 
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1.1 Ogólna metodyka szkolenia 
 

Przygotowanie szkolenia wymaga dwóch głównych celów: zdefiniowania struktury i 

metodologii szkolenia oraz opracowania modułów szkoleniowych. Metodyka szkolenia 

jest podstawą wszystkich dalszych działań wykonywanych w projekcie. Działania 

szkoleniowe przyczyniają się do profesjonalnego szkolenia zaangażowanych 

podmiotów.   

Beneficjenci z obszarów wiejskich i województw lub regionów, w których większość 

obszarów wiejskich otaczają większe miasta, kraje zaangażowane w projekt będą 

głównymi wskaźnikami wpływu na obszary geograficzne. 

Wszystkie materiały będą jednak dostępne na wspólnej licencji twórczej i skierowane 

do nauczycieli, konsultantów, studentów, trenerów i interesariuszy w całej Europie. 

Projekt będzie rozpowszechniany poprzez europejskie konferencje, wydarzenia 

związane z ochroną środowiska i publikacje. 

- Główne cechy szkolenia RESOR to: 

- - Proste w formie; 

- - Przyjazne w dostępie; 

- - Możliwa integracja między modułami; 

- - Specjalistyczne materiały, informacje zwrotne i wsparcie; 

- - Idealne dla grupy docelowej i przedstawicieli; 

- - Dostosowywanie programu modułów i projektowania szkoleń; 

- - Zapewnianie ciągłych wskazówek i wsparcia; 

- - Dostarczanie sprawdzonych w badaniach materiałów krok po kroku. 

Konieczne jest wybranie struktury i metodologii, które będą najbardziej efektywne w 

środowisku szkoleniowym. 

Ogólne cele szkolenia: czego oczekuje się od szkolenia? W naszym przypadku zasoby 

szkoleniowe będą wspierać główny cel tego projektu, jakim jest podniesienie 

świadomości społeczności wiejskich w krajach objętych projektem na temat poprawy 
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życia na obszarach wiejskich poprzez prawidłowe wykorzystanie odnawialnych źródeł 

energii. 

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez zapewnienie szkoleń dla interesariuszy z terenów 

wiejskich w temacie OZE i gospodarowania odpadami rolniczymi oraz wyposażenie ich 

w materiały szkoleniowe, z których będą korzystać pomagając ludziom z tych 

obszarów. 

Projekt jest odpowiedzią na lukę w świadomości i edukacji, która jest najpoważniejsza 

na obszarach wiejskich. Szkolenie położy szczególny nacisk na wzmocnienie 

kreatywności i innowacyjności, poznanie nowych technologii i metod uczestniczenia w 

pozytywnych wizjach dotyczących tematu OZE.  

Kto potrzebuje szkolenia: i jakie kategorie osób szkolonych zwiększą efektywność 

szkolenia? W naszym przypadku szkolenie jest potrzebne rolnikom, pracownikom, 

przedsiębiorstwom komunalnym, fundacjom środowiskowym, agentom rozwoju 

obszarów wiejskich i innym interesariuszom wyposażającym ich w materiały 

szkoleniowe, które będą wykorzystywać do poprawy wpływu OZE na obszarach 

wiejskich. 

Przewidywane efekty nauki: czego oczekuje się od każdej przeszkolonej osoby i co 

dana osoba powinna wiedzieć na różnych etapach i po zakończeniu szkolenia. W 

zależności od poziomu intensywności szkolenia i zawartości modułów oczekuje się od 

uczestników znajomości prawidłowego wykorzystania OZE i Gospodarki Odpadami 

Rolniczymi, co daje im możliwość poprawy życia i wpływu na środowisko na 

obszarach wiejskich, a także tworzenia nowych możliwości zatrudnienia dla młodych 

ludzi. 

Zakres metod szkoleniowych, takich jak intensywne sesje bezpośrednie, zapewnienie 

materiałów referencyjnych / szczegółowych, materiały dostępne online oraz kursy na 

platformie e-learningowej. W szkoleniu realizowanym w ramach projektu RESOR 

konsorcjum zdecydowało się na naukę on-line, zapewniającą łatwy dostęp do 

materiałów szkoleniowych, a także do Europejskiego Podręcznika OZE, aby ułatwić 

dostęp do treści online, ponieważ na wielu obszarach wiejskich nie każdy wie, jak 

korzystać z internetu lub ma do niego dostęp. 
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Można podkreślić, że program nauczania online kursu szkoleniowego ma na celu 

zapewnienie: 

• Kompetencji do analizowania i identyfikowania potrzeb przedstawicieli grupy 

docelowej; wzięcia odpowiedzialności za planowanie rozwoju głównych etapów 

programu szkoleniowego; przygotowania planu OZE i AW; wyboru odpowiedniego 

zakresu stosowania pozytywnego nastawienia; dostosowania własnych zachowań do 

okoliczności w identyfikacji i rozwiązywaniu problemów, przygotowania planu 

wykorzystania odpowiednich narzędzi do prowadzenia zajęć / metod szkoleniowych; 

• Elementu szkolenia zawodowego i wydajności, który integruje dane europejskie i 

rozwój w organizacji lokalnych działań / działań; 

• Dobrej okazji do rozwijania praktycznych umiejętności i umiejętności w zakresie 

uczenia się przez całe życie dostosowanych do wymogów tworzenia nowych 

możliwości na obszarach wiejskich o pozytywnym wpływie na środowisko.  

Treść szkolenia jest zadowalająco dostosowywana do potrzeb każdego kraju i kontekstu 

europejskiego. 

Pod koniec kursu online uczestnicy otrzymają certyfikat uczestnictwa RESOR. 

 

1.2 Cele szkolenia 
 

Cel ogólny: Projekt RESOR ma na celu opracowanie nowej metodyki szkolenia, 

materiałów do szkolenia oraz włączenie ich do nowego programu nauczania.  

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez zapewnienie szkoleń osobom z terenów wiejskich z 

tematyki OZE i wyposażenie ich w materiały szkoleniowe, które wykorzystają do 

tworzenia nowych możliwości i możliwości rozwoju. 
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Konkretne cele: 

- wsparcie wiedzy o OZE 

- wspieranie przedsiębiorczości na obszarach wiejskich 

- wspieranie poprawy efektywności działalności związanej z sektorem OZE i 

gospodarki odpadami; 

- wspieranie transferu innowacji do OZE i firm związanych z gospodarką odpadami; 

- wspieranie poprawy jakości życia na obszarach wiejskich; 

- wspieranie zatrudnienia na obszarach wiejskich; 

- rozwój nowych umiejętności zawodowych 

- wspieranie innowacji na obszarach wiejskich 

- wspieranie świadomości w zakresie ochrony środowiska 

Wszystkie materiały szkoleniowe muszą zawierać informacje przydatne mieszkańcom 

terenów wiejskich. Podkreślono - jako wskazówkę, że treści szkolenia muszą być 

skoncentrowane na nowoczesnych technologiach w kontekście prowadzenia 

gospodarstwa. 

Pod koniec szkolenia stażyści powinni zdobyć solidne doświadczenie, będące 

bezpośrednim wynikiem działań edukacyjnych, w rozwiązywaniu problemów i 

podejmowaniu decyzji w kilku aspektach związanych z odnawialnymi źródłami energii 

i gospodarką odpadami. 
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1.3 Szkolenie 

Materiały szkoleniowe zostaną opracowane zarówno w języku narodowym partnerów, 

jak i w języku angielskim, a następnie materiały dydaktyczne zostaną zintegrowane i 

wdrożone z platformą e-learningową. 

Ten pakiet działań będzie obejmował ulepszanie i aktualizację metodologii szkolenia, 

aktualizację i rozwój treści tematycznej. Efektem tego pakietu będzie program 

nauczania i materiały szkoleniowe dla RESOR.   

Podczas testów pilotażowych muszą zostać przetestowane wszystkie moduły w wersji 

językowej danego kraju. Oznacza to, że każdy partner przetestuje moduły w języku 

narodowym. Aby uznać kogoś za osobę przeszkoloną, osoba / student / praktykant musi 

przejść i zdać ocenę z tych modułów. 

• Szkolenie 

Uzgodniona propozycja dotyczyła opracowania 8 modułów: 

O2 / A0 - Wprowadzenie do odnawialnych źródeł energii GB (TR) 

O2 / A1 - Esej dotyczący modułu energii z biomasy GB (TR) 

O2 / A2 - Test modułu energii słonecznej UU (TR) 

O2 / A3 -Esej dotyczący modułu energii fotowoltaicznej UU (TR) 

O2 / A4 - Esej dotyczący modułu energii wiatrowej BDIVE (HU) 

O2 / A5- Esej dotyczący modułu energii geotermalnej EUC (CZ) 

O2 / A6 - Esej dotyczący hydroelektrycznego modułu energetycznego DEFOIN (ES) 

O2 / A7-Esej dotyczący modułu energii z biogazu ARID (PL).  

Uzgodniono, że szkolenia pilotażowe będą obejmować od 10 do 15 osób w każdym 

kraju uczestniczącym. Wszystkie moduły w narodowej wersji językowej, jak 
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wspomnieliśmy wcześniej, muszą zostać przetestowane podczas testów pilotażowych. 

Oznacza to, że każdy partner przetestuje 7 modułów w języku narodowym.  

• Środowisko on-line 

Transfer innowacji z projektu RESOR opiera się na transferze zasobów szkoleniowych - 

power point, format Word, portal internetowy i powiązane metodyki szkoleniowe, a 

także zawartość pakietu działań zostanie zintegrowana z programem nauczania. 

Objętość treści materiałów szkoleniowych powinna być porównywalna z objętością 

projektu RESOR, co oznacza górny limit 15 stron dla dokumentu tekstowego i 25 

slajdów dla materiału PPT. 

 Również w celu zapewnienia atrakcyjności materiały powinny zawierać interaktywne 

ilustracje / obrazy / schematy.  

 

• Oczekiwane rezultaty 

Szkolenia mają na celu zapewnienie intensywnej i interdyscyplinarnej sekwencji pracy 

on-line. Pod koniec kursu uczestnicy powinni umieć: 

• Korzystać ze środowiska uczenia się / programu szkoleniowego RESOR i 

eksportować doświadczenia edukacyjne poprzez codzienne czynności; 

• Zapewnienić operatywną integrację wiedzy RESOR na obszarach wiejskich; 

• Przekazać wiedzę RESOR zdobytą podczas uczenia się / programu szkoleniowego 

innym interesariuszom w regionie. 
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ROZDZIAŁ 2: Uczniowie 

2.1 Grupa docelowa 

Działania szkoleniowe, które będą prowadzone w ramach projektu RESOR, adresowane 

są do szerokiego spektrum grup docelowych z obszaru obszarów wiejskich. Zgodnie z 

ustaleniami we wniosku projekt zidentyfikował użytkowników i poziom ich wiedzy w 

zakresie OZE oraz gospodarki odpadami.  

Głównymi celami są rolnicy, pracownicy, zakłady komunalne, fundacje środowiskowe, 

agenci rozwoju obszarów wiejskich, firmy zajmujące się utylizacją odpadów, dostawcy 

energii z biomasy, inżynierowie lub konsultanci rolni, trenerzy VET i interesariusze w 

całej Europie. 

Forma materiałów szkoleniowych powinna być przetwarzana za pomocą zwykłych 

technologii i wymagań - z wykorzystaniem elementów multimedialnych i technologii 

internetowych, głównie sieci społecznościowych. Pod względem merytorycznym 

przetwarzane informacje powinny być zwięzłe, jasne i adekwatne w celu uzyskania 

oczekiwanych rezultatów.  

 

2.2 Stażyści / przedstawiciele 

Konsorcjum projektowe obejmuje wszystkie umiejętności, uznaną wiedzę fachową i 

kompetencje wymagane do realizacji wszystkich aspektów planu pracy projektu. 

Celem tego produktu będzie pomóc ludziom z obszarów wiejskich dowiedzieć się, jak 

mogą stworzyć nowe możliwości dzięki OZE i gospodarowaniu odpadami.  

W projekt RESOR od początku zaangażowani będą różni uczestnicy. Zainteresowane 

strony będą zaangażowane w konsultacje metodologiczne podczas opracowywania 

pierwszego produktu intelektualnego - programu nauczania. Główne zaangażowanie 

interesariuszy zostanie zrealizowane podczas testów pilotażowych. Każdy partner 

będzie angażował co najmniej 10-15 osób i przeprowadzi pilotażowe szkolenie testowe.  
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Następnie uczestnicy wypełnią kwestionariusze ewaluacyjne i zgodnie z wynikami tej 

ankiety treść szkolenia zostanie ulepszona. 

Największe zaangażowanie uczestników będzie miało miejsce podczas wydarzeń 

upowszechniających. Każdy partner zaprosi minimum 20 uczestników na warsztaty 

oraz zaprezentuje i omówi opracowane produkty. 

Najsilniejsze i bezpośrednie zaangażowanie będzie miało miejsce podczas sesji 

pilotażowej, podczas której wszyscy testerzy będą mogli wyrazić swoją opinię i 

informację zwrotną na temat materiałów szkoleniowych, funkcjonalności platformy e-

learningowej. Na tym etapie udział użytkowników końcowych / słuchaczy jest 

szczególnie ważny ze względu na dostarczane opinie, które pomogą utrzymać produkty 

projektu na najwyższym poziomie.  

Ponadto, dzięki upowszechnieniu za pośrednictwem mediów społecznościowych, 

potencjalni użytkownicy będą mieli okazję komunikować się z konsorcjum 

projektowym i zgłaszać własne pomysły. 

W przeciwieństwie do zwykłej wizyty, strona internetowa umożliwia odwiedzającym 

uzyskanie dodatkowych informacji na temat projektu, przeglądanie / logowanie / 

pobieranie rezultatów pracy intelektualnej oraz, co najważniejsze, interakcję z treścią 

szkoleniową projektu RESOR. Z drugiej strony projekt poinformuje odpowiednich 

partnerów z innych projektów UE o własnych rezultatach.  
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ROZDZIAŁ 3: Moduły 

3.1 Struktura szkolenia 

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom niezbędnej wiedzy i praktyki do 
wykorzystania w razie potrzeby wiedzy i komponentów RESOR. 

Należy wziąć pod uwagę europejskie ramy kwalifikacji, zgodnie z opisem w 
zatwierdzonym projekcie, niezbędne do określenia poziomu trudności i kompetencji dla 
każdego modułu. 

Można zauważyć, że jest to główny powód, dla którego wszystkie istniejące materiały i 

nowe metody / narzędzia muszą być rozwijane i dostosowywane do wymagań grupy 

docelowej. 

Zgodnie z powszechną decyzją treści szkoleniowe przeniesione z projektu bazowego 

RESOR muszą być aktualizowane w kontekście potrzeb grupy docelowej, co oznacza, 

że wszystkie materiały szkoleniowe muszą zawierać informacje przydatne dla 

mieszkańców obszarów wiejskich.  

Podkreślono - jako wskazówkę, że treść szkolenia musi być skoncentrowana na 

nowoczesnych metodach / narzędziach w kontekście jakości powietrza i jego efektów. 

Materiały zostaną zaprojektowane w atrakcyjny i użyteczny sposób oraz zintegrowane z 

platformą e-learningową, dostępne do pobrania na wspólnej licencji kreatywnej. 

Rozszerzony program nauczania zostanie udostępniony w języku angielskim i we 

wszystkich językach partnerskich. Strona internetowa projektu zostanie opracowana 

jako portal RESOR.  

Zasoby ICT zostaną zaktualizowane zgodnie z najnowszymi trendami w celu 

przestrzegania zaktualizowanej metodologii szkolenia oraz w celu wspierania 

atrakcyjności i prostego dostępu do szkolenia. 

Potrzeby szkoleniowe zostaną zbadane w celu dostosowania platformy szkolenia 

zawodowego zorientowanej na priorytet UE dotyczący poprawy systemów zapewniania 
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jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym, również z naciskiem na nowe 

umiejętności wymagane w zielonych miejscach pracy.. 

Materiały szkoleniowe zostaną napisane w języku angielskim przez różnych partnerów 

odpowiedzialnych za poszczególne rozdziały, a następnie, po przetestowaniu, ocenie i 

uzgodnieniu, przetłumaczone na języki narodowe w celu przeprowadzenia testów 

pilotażowych i ostatecznego wydania. 

Wszyscy partnerzy rozpoczną pracę nad przygotowaniem odpowiednich materiałów 

szkoleniowych. Zostanie przygotowana na wspólnych szablonach, a ilość wysokiej 

jakości treści będzie ograniczona. Po przygotowaniu tych treści przez odpowiedzialnych 

partnerów zostanie przeprowadzona kontrola jakości.. 

W celu osiągnięcia wysokiego poziomu zainteresowania i wyników, materiały 

szkoleniowe będą zgodne z definicjami osiągnięć osób szkolonych (EQF - definicje 

Europejskich Ram Kwalifikacji). 

Rezultatem będzie platforma e-learningowa z ogólnym modułem poziomu 2 i 3 EQF 

oraz szczegółowym modułem poziomu 4 EQF do produkcji i zarządzania biomasą, z 

wprowadzeniem do zarządzania biogazowniami. 

• Deskryptory definiujące poziomy w Europejskich Ramach Kwalifikacji 
(EQF) 

Poziom Wiedza Umiejętności Kompetencja Przykład 

Poziom 
2 

Podstawowa 
wiedza 
faktograficzna 
z zakresu pracy 
lub nauki 

podstawowe 
umiejętności 
poznawcze i 
praktyczne 
potrzebne do 
korzystania z 
odpowiednich 
informacji w celu 
wykonywania 
zadań i 
rozwiązywania 
rutynowych 
problemów przy 

praca lub badanie pod 
nadzorem z pewną 
autonomią 

niższa 
szkoła 
średnia 
(FI) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Education_in_Finland#Primary_and_secondary_education
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użyciu prostych 
zasad i narzędzi 

Poziom 
3 

Znajomość 
faktów, zasad, 
procesów i 
pojęć ogólnych 
w danej 
dziedzinie 
pracy lub nauki 

szereg 
umiejętności 
poznawczych i 
praktycznych 
wymaganych do 
wykonywania 
zadań i 
rozwiązywania 
problemów 
poprzez wybór i 
stosowanie 
podstawowych 
metod, narzędzi, 
materiałów i 
informacji 

wzięcie 
odpowiedzialności za 
wykonanie zadań w 
pracy lub nauce; przy 
rozwiązywaniu 
problemów 
dostosowanie swojego 
zachowania do 
okoliczności 

(GCSE 
Stopnie 
A*-C UK) 

Poziom 
4 

Faktyczna i 
teoretyczna 
wiedza w 
szerokich 
kontekstach w 
danej 
dziedzinie 
pracy lub nauki 

szereg 
umiejętności 
poznawczych i 
praktycznych 
wymaganych do 
tworzenia 
rozwiązań 
konkretnych 
problemów w 
danej dziedzinie 
pracy lub nauki 

ćwiczenie 
samozarządzania 
zgodnie z wytycznymi 
dotyczącymi 
kontekstów pracy lub 
nauki, które są zwykle 
przewidywalne, ale 
mogą ulec zmianie; 
nadzór rutynowej pracy 
innych, biorąc pewną 
odpowiedzialność za 
ocenę i ulepszanie 
pracy lub zajęć 
edukacyjnych 

Abitur, 
vocational 
school 

 

 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/GCSE
http://en.wikipedia.org/wiki/Abitur
http://en.wikipedia.org/wiki/Vocational_school
http://en.wikipedia.org/wiki/Vocational_school
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"Efekty nauki": Oświadczenia o tym, co uczący się wie, co rozumie i 
jest w stanie zrobić po zakończeniu procesu nauki, a 
które są zdefiniowane pod względem wiedzy, 
umiejętności i kompetencji 

"Wiedza”: Wynik przyswajania informacji poprzez uczenie się. 
Wiedza to zbiór faktów, zasad, teorii i praktyk 
związanych z dziedziną pracy lub nauki. W 
kontekście europejskich ram kwalifikacji wiedzę 
określa się jako teoretyczną i / lub faktograficzną. 

"Umiejętności": Umiejętność zastosowania wiedzy i wykorzystania 
know-how do wykonywania zadań i rozwiązywania 
problemów. W kontekście Europejskich Ram 
Kwalifikacji umiejętności określa się jako poznawcze 
(polegające na logicznym, intuicyjnym i kreatywnym 
myśleniu) lub praktyczne (obejmujące sprawność 
manualną oraz wykorzystanie metod, materiałów, 
narzędzi i instrumentów). 

"Kompetencja": Udowodniona umiejętność wykorzystywania wiedzy, 
umiejętności i zdolności osobistych, społecznych i / 
lub metodologicznych w sytuacjach związanych z 
pracą lub nauką oraz w rozwoju zawodowym i 
osobistym. W kontekście Europejskich Ram 
Kwalifikacji kompetencje opisane są w kategoriach 
odpowiedzialności i autonomii. 
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3.2 Projekt modułu 

Po dokonaniu oceny potrzeb i poziomu zainteresowania potencjalnych uczestników, 
moduły szkoleniowe zostały opracowane tak, aby były dostępne w sposób elastyczny i 
dostosowany do potrzeb. 

Oprócz tego, zgodnie z raportem potrzeb szkoleniowych model online zostanie 
zaprojektowany jako interaktywny, obejmujący również sekwencję znaczących 
odpowiedzi, umożliwiającą użytkownikowi stopniowe doskonalenie własnych 
kompetencji i uzyskanie odpowiedniego poziomu certyfikacji (od poziomu 2 do 
poziomu 4). 

Tematy do poruszenia podczas szkolenia są wymienione w punkcie dotyczącym 

zapewnienia szkolenia. 

Każdy „Moduł” będzie się składał z dwóch części, pierwszej „podstawowej”, poziom 2 

i 3, drugiej „eksperckiej”, poziom 3. Po uważnym przeczytaniu pierwszej części 

dostępny będzie test oparty na 10 pytaniach i w przypadku pomyślnego wykonania 

zostanie wydany certyfikat odpowiadający uzyskanemu poziomowi kompetencji. Ta 

sama procedura zostanie zastosowana w przypadku drugiej części.   

Każdy partner dostarczy jedno istotne studium przypadku dla każdego modułu i 

odpowiednio zaprezentowane w oparciu o szablon z opisem procesu dydaktycznego i 

powiązanych kompetencji (ERK 2, 3 i 4), w tym również zdjęcia i, jeśli są dostępne, 

krótkie filmy. 

Defoin dostarczy szablon do opracowania studium przypadku użytkownika szkolenia, 

opracowany na podstawie szablonu studium przypadku i interaktywny. 

Dlatego proponowany model należy ułożyć w następujący sposób:  

Moduły szkoleniowe RESOR. 

- Każdy partner będzie odpowiedzialny za tłumaczenia na swój język ojczysty i testy 

pilotażowe materiałów dydaktycznych, organizując sesje z grupami docelowymi. 

- Każdy partner będzie również odpowiedzialny za rozpowszechnianie działań projektu 

na poziomie krajowym (lub, jeśli to możliwe, międzynarodowym). 
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- ARID dostarczy wzór ulotki przedstawiającej cele i wyniki projektu programu oraz 

RESOR.  
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3.3 Struktura modułów: 

Moduł 0: Wprowadzenie do odnoawialnych źródeł energii 

• Informacje ogólne 
• Konkretne tematy 
• Streszczenie 
• Efekty nauki 
• Koncepje przewodnie 
• Pytania przewodnie 
• Tekst pomocniczy 
• Słownictwo 
• Zasoby i linki 
• Pytania do samooceny 

MODUŁ 1: ENERGIA Z BIOGAZU 
• Informacje ogólne 
• Konkretne tematy 
• Streszczenie 
• Efekty nauki 
• Koncepje przewodnie 
• Pytania przewodnie 
• Tekst pomocniczy 
• Słownictwo 
• Zasoby i linki 
• Studium przypadku 
• Pytania do samooceny 
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MODUŁ 2: ENERGIA SŁONECZNA 
• Informacje ogólne 
• Konkretne tematy 
• Streszczenie 
• Efekty nauki 
• Koncepje przewodnie 
• Pytania przewodnie 
• Tekst pomocniczy 
• Słownictwo 
• Zasoby i linki 
• Studium przypadku 
• Pytania do samooceny 

MODUŁ 3: ENERGIA FOTOWOLTAICZNA 
• Informacje ogólne 
• Konkretne tematy 
• Streszczenie 
• Efekty nauki 
• Koncepje przewodnie 
• Pytania przewodnie 
• Tekst pomocniczy 
• Słownictwo 
• Zasoby i linki 
• Studium przypadku 
• Pytania do samooceny 

MODUŁ 4: ENERGIA WIATRU  
• Informacje ogólne 
• Konkretne tematy 
• Streszczenie 
• Efekty nauki 
• Koncepje przewodnie 
• Pytania przewodnie 
• Tekst pomocniczy 
• Słownictwo 
• Zasoby i linki 
• Studium przypadku 
• Pytania do samooceny 
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MODUŁ 5: ENERGIA GEOTERMALNA 
• Informacje ogólne 
• Konkretne tematy 
• Streszczenie 
• Efekty nauki 
• Koncepje przewodnie 
• Pytania przewodnie 
• Tekst pomocniczy 
• Słownictwo 
• Zasoby i linki 
• Studium przypadku 
• Pytania do samooceny 

MODUŁ 6: ENERGIA WODNA  
• Informacje ogólne 
• Konkretne tematy 
• Streszczenie 
• Efekty nauki 
• Koncepje przewodnie 
• Pytania przewodnie 
• Tekst pomocniczy 
• Słownictwo 
• Zasoby i linki 
• Studium przypadku 
• Pytania do samooceny 

MODUł 7: ENERGIA Z BIOGAZU  
• Informacje ogólne 
• Konkretne tematy 
• Streszczenie 
• Efekty nauki 
• Koncepje przewodnie 
• Pytania przewodnie 
• Tekst pomocniczy 
• Słownictwo 
• Zasoby i linki 
• Studium przypadku 
• Pytania do samooceny 



RESOR - Renewable Energy Sources 
as a Chance for Development for the 

Rural Areas 
 

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Niniejsza publikacja odzwierciedla 
wyłącznie poglądy autora i Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej 
zawartych 

 

ROZDZIAŁ 4: Materiały szkoleniowe 

Transfer innowacji z projektu RESOR opiera się na transferze zasobów szkoleniowych - 
power point, format Word, portal internetowy i powiązane metodyki szkoleniowe, a 
także zawartość pakietu działań zostaną zintegrowana z programem nauczania. 
Wszystkie materiały zostaną wyprodukowane przez partnerów i dostarczone na 
wspólnej licencji twórczej. 

Objętość treści materiałów szkoleniowych powinna być porównywalna z objętością 
projektu RESOR, co oznacza, że górny limit 15 stron na dokument Word i 25 slajdów 
na ppt. Również ważne dla zapewnienia atrakcyjności materiałów powinny być 
interaktywne ilustracje / obrazy / schematy. 

Uwzględniając formularz wniosku, materiały szkoleniowe zostaną opracowane zarówno 
w języku narodowym partnerów, jak i w języku angielskim, a następnie zostaną 
zintegrowane i wdrożone z platformą e-learningową. 

 

ROZDZIAŁ 5: Wyznaczniki sukcesu 

W procesie oceny będziemy postępować zgodnie z modelem oceny szkolenia Donalda 
L. Kirkpatricka - cztery poziomy oceny uczenia się. Zadanie to obejmuje określenie 
kryteriów oceny i sposobu mierzenia sukcesu szkolenia. 

W celu oceny wiedzy zdobytej podczas kursu oraz ogólnych zdolności uczestników 
szkolenia opracowany zostanie kwestionariusz oceny oparty na pytaniach 
wielokrotnego wyboru. Ocena odbędzie się w środowisku on-line, na końcu każdego 
modułu. 

W celu sprawdzenia wiedzy zdobytej przez uczestników zostanie również zastosowany 
specjalny kwestionariusz satysfakcji użytkownika. Będzie on szczególnie przydatny 
podczas pilotażu i pierwszych edycji szkolenia, w celu ostatecznej poprawy i 
przeprojektowania w przygotowaniu do kolejnych edycji. 
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Poziom i 
rodzaj oceny 

Opis i charakterystyka 
oceny 

Przykłady narzędzi i 
metod oceny 

Związek z tematem i 
praktyczność 

1. Reakcja Ocena reakcji ma na celu 
opisanie, jak czuli się 
delegaci oraz ich 
osobistych reakcji na 
szkolenie lub 
doświadczenie edukacyjne, 
na przykład: 

Czy uczestnikom podobało 
się szkolenie? 

Czy uczestnicy uznali 
szkolenie za związane z 
tematem? 

Czy dobrze wykorzystali 
swój czas? 

Poziom wysiłku wymagany, 
aby jak najlepiej 
wykorzystać naukę. 

Postrzegana praktyczność i 
potencjał zastosowania 
nauki. 

Zwykłe „szczęśliwe 
kartki”. 

 

Formularze opinii oparte 
na subiektywnej 
osobistej reakcji na 
doświadczenie 
szkoleniowe. 

Ankiety lub 
kwestionariusze po 
szkoleniu. 

Ocena online lub 
ocenianie przez 
delegatów. 

 

Można to zrobić 
natychmiast po zakończeniu 
szkolenia. 

Bardzo łatwo uzyskać 
informację zwrotną 
dotyczącą reakcji. 

Warto wiedzieć, czy ludzie 
nie byli zdenerwowani lub 
rozczarowani. 

Ważne jest, aby ludzie 
wywierali pozytywne 
wrażenie, opowiadając o 
swoich doświadczeniach 
innym, którzy mogą 
rozważać przeżycie tego 
samego doświadczenia. 

2. Nauka Ocena nauki jest miarą 
wzrostu wiedzy lub 
zdolności intelektualnych 
przed i po zakończeniu 
nauki: 

Czy uczestnicy szkolenia 
nauczyli się tego, czego 
mieli się nauczyć? 

Czy kursant doświadczył 
tego, czego miał 
doświadczyć? 

Zazwyczaj oceny lub 
testy przed i po 
szkoleniu. 

Metody oceny muszą 
być ściśle powiązane z 
celami uczenia się. 

Pomiary i analizy są 
możliwe i łatwe w skali 
grupowej. 

Konieczne jest ustalenie 
rzetelnej, jasnej 

Stosunkowo proste w 
konfiguracji, ale wymaga 
więcej inwestycji i 
przemyśleń niż ocena 
reakcji. 

Bardzo adekwatne i 
jednoznaczne w przypadku 
niektórych szkoleń, takich 
jak umiejętności mierzalne 
lub techniczne. 

Trudniej jest to ocenić w 
przypadku bardziej złożonej 
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Jaki jest stopień 
zaawansowania lub 
przemiany kursantów po 
szkoleniu w zamierzonym 
kierunku lub obszarze? 

punktacji i pomiarów, 
aby ograniczyć ryzyko 
niespójnej oceny. 

nauki, takiej jak rozwój 
nastawienia. 

 

3. 
Zachowanie 

Ocena zachowania to 
stopień, w jakim uczestnicy 
zastosowali naukę i zmienili 
swoje zachowanie; może to 
nastąpić natychmiast i kilka 
miesięcy po szkoleniu, w 
zależności od sytuacji: 

Czy uczestnicy szkolenia 
włożyli swoją naukę w życie 
po powrocie do pracy? 

Czy wykorzystano 
odpowiednie umiejętności i 
wiedzę 

Czy nastąpiła zauważalna i 
wymierna zmiana w 
aktywności i wydajności 
osób szkolonych po 
powrocie do swoich ról? 

Czy utrzymała się zmiana w 
zachowaniu i nowy poziom 
wiedzy? 

Czy uczestnik byłby w stanie 
przenieść swoją naukę na 
inną osobę? 

Czy uczestnik jest świadomy 
swojej zmiany zachowania, 
wiedzy, poziomu 
umiejętności? 

 

Na przestrzeni czasu 
wymagane są obserwacja 
i wywiady w celu oceny 
zmiany, znaczenia 
zmiany i trwałości 
zmiany. 

Oceny muszą być 
subtelne i ciągłe, a 
następnie przeniesione 
do odpowiedniego 
narzędzia analitycznego. 

Oceny muszą być 
zaprojektowane tak, aby 
ograniczyć subiektywną 
ocenę obserwatora lub 
ankietera, która jest 
zmiennym czynnikiem, 
który może wpływać na 
wiarygodność i spójność 
pomiarów. 

Opinia kursanta, która 
jest istotnym 
wskaźnikiem, również 
jest subiektywna i 
niewiarygodna, dlatego 
należy ją mierzyć w 
spójny, określony 
sposób. 

Oceny można 
projektować w oparciu o 
odpowiednie scenariusze 
wydajności i określone 

Pomiar zmiany zachowania 
jest trudniejszy do 
oszacowania i 
zinterpretowania niż ocena 
reakcji i uczenia się. 

Proste systemy szybkiej 
odpowiedzi raczej nie będą 
wystarczające. 

Zarządzanie i analiza 
ciągłych subtelnych ocen są 
trudne i praktycznie 
niemożliwe bez dobrze 
zaprojektowanego systemu 
od samego początku. 

Ocena wdrożenia i 
zastosowania jest niezwykle 
ważną oceną - dobra 
reakcja i dobry wzrost 
zdolności nie mają sensu, 
jeśli nic nie zmienia się w 
pracy, dlatego ocena w tym 
obszarze jest niezbędna, 
choć trudna. 

Ocena zmiany zachowania 
jest możliwa przy dobrym 
wsparciu i zaangażowaniu 
ze strony przełożonych lub 
uczestników szkolenia, 
dlatego warto zaangażować 
ich od samego początku i 
zidentyfikować korzyści, 
które odnoszą się do oceny 
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kluczowe wskaźniki 
wydajności lub kryteria. 

poziomu 4, o którym mowa 
poniżej. 

4. Rezultaty  Ocena wyników stanowi 
wpływ na biznes lub 
środowisko wynikający z 
lepszych wyników osoby 
szkolonej - jest to test 
końcowy. 

Miarami byłyby zazwyczaj 
biznesowe lub organizacyjne 
kluczowe wskaźniki 
wydajności, takie jak: 

Na przykład objętości, 
wartości, procenty, skale 
czasowe, zwrot z inwestycji 
i inne mierzalne aspekty 
wydajności organizacji; 
liczba skarg, rotacja 
personelu, zanik pracy, 
awarie, marnotrawstwo, 
niezgodność, wskaźniki 
jakości, osiągnięcie 
standardów i akredytacji, 
wzrost, utrzymanie itp. 

Możliwe, że wiele z tych 
środków zostało już 
wdrożonych za 
pośrednictwem 
normalnych systemów 
zarządzania i 
sprawozdawczości. 

Wyzwaniem jest 
określenie, które i jak 
odnoszą się do wkładu i 
wpływu kursanta. 

Dlatego ważne jest, aby 
na początku szkolenia 
określić i uzgodnić 
odpowiedzialność i 
adekwatnośc z 
uczestnikiem szkolenia, 
aby rozumiał, co ma być 
zmierzone. 

Proces ten nakłada się na 
zwykłą dobrą praktykę 
zarządzania - wystarczy 
powiązać go z danymi 
wejściowymi szkolenia. 

 

Indywidualna ocena 
wyników nie jest 
szczególnie trudna; w całej 
organizacji staje się ona o 
wiele trudniejsza, nie tylko 
ze względu na zależność od 
zarządzania liniowego oraz 
częstotliwość i skalę zmian 
struktur, obowiązków i ról, 
co komplikuje proces 
przypisywania jasnej 
odpowiedzialności. 

Ponadto czynniki 
zewnętrzne w dużym 
stopniu wpływają na wyniki 
organizacyjne i biznesowe, 
co przesłania prawdziwą 
przyczynę dobrych lub 
słabych wyników. 
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