Podręcznik dla uczestniczek
i uczestników szkoleń online
Witamy w gronie uczestniczek i uczestników szkoleń online projektu
e-Mocni!
Witamy w gronie 2,5 tysiąca osób z całej Polski, które zdecydowały się zdobywać nowe kompetencje dzięki
szkoleniom online oferowanym w ramach projektu „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści”.
Podręcznik, który trzymasz w ręku, pokaże Ci, jak skonstruowana jest wstępna ankieta (IPD), której wynik
pozwoli dopasować szkolenia do Twoich zainteresowań i potrzeb. Dowiesz się też, jak działa platforma, na
której umieściliśmy materiały do nauki online.
Wszystkim uczestnikom szkoleń zapewniamy również wsparcie moderatorów regionalnych. Jeśli będziesz
mieć problem z poruszaniem się po platformie szkoleniowej, wejdź na stronę www.e-mocni.org.pl i
skontaktuj się z moderatorem pracującym w Twoim regionie.

Niech moc będzie z Wami!
Zespół projektu e-Mocni
Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Materiały szkoleniowe dostępne na platformie projektu e-Mocni
Na platformie projektu e-Mocni dostępne są szkolenia z różnych obszarów tematycznych. Jedne szkolenia są
dłuższe, inne krótsze, a każde jest skomponowane z różnych elementów, dopasowanych do charakteru treści,
które chcemy przekazać.
W sumie dostępnych jest 21 szkoleń z 9 obszarów tematycznych. Składa się na nie 11 webinariów, 51
filmików, 15 prezentacji i 21 tekstów. Wszystkie szkolenia łączy jeden cel: dzięki nim dowiesz się, jak
wykorzystywać internet na co dzień.

Ile czasu trwa szkolenie?
Oszacowaliśmy długość trwania każdego szkolenia i informacje taką zawarliśmy w opisie każdego ze szkoleń.
Szkolenia trwają od 1 do 7 godzin, w zależności od tematu, i mieści się w tym czas zapoznania się z
materiałami (webinarium, filmy, prezentacja i/lub materiałem tekstowym) oraz czas na wykonanie
proponowanych przez trenerów zadań praktycznych.
Oczywiście może się okazać, że szkolenia zajmie Ci mniej lub więcej czasu niż założyliśmy. Platforma jest
skonstruowana tak, żebyś mógł się uczyć w swoim tempie. Zawsze możesz przerwać naukę i wrócić do niej w
odpowiednim dla Ciebie momencie. Każdy materiał możesz zatrzymać, cofnąć i obejrzeć wielokrotnie, jeśli
będziesz mieć taką potrzebę.

Co zrobić, żeby otrzymać certyfikat?
Certyfikat ukończenia szkolenia wygeneruje się automatycznie w momencie, kiedy ukończysz pulę szkoleń,
których długość oszacowaliśmy na 7 godzin. Wtedy system udostępni Ci na platformie certyfikaty do
pobrania, zapisania w wersji elektronicznej i/lub wydrukowania.
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Poznaj autorki i autorów materiałów szkoleniowych oraz ekspertki
i ekspertów webinariów
Obszar: Praca i rozwój zawodowy
Maria Thun-Janowska - certyfikowany coach, prowadzi także zajęcia na wyższej uczelni. Wiedzę zdobytą z
różnorodnych doświadczeń zawodowych i na drodze formalnej edukacji przekłada na wspieranie osób
poszukujących zmian w swojej sytuacji zawodowej. Pomaga w określaniu celu zawodowego i przygotowaniu
planu działań do jego osiągnięcia. Pomaga pisać skuteczne dokumenty aplikacyjne do pracy.
Anna Dyjak – trenerka z zakresu pracy i rozwoju zawodowego, doradca zawodowy i pedagog. Współautorka
narzędzi diagnostycznych dla zdolnej młodzieży, potrafi odkryć talent i umiejętności u każdego. Ukończyła
studia wyższe na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Współpracuje z
uznanymi na rynku firmami m.in.: Krajowym Ośrodkiem Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej,
Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych, Klubem “ONA” Agaty Młynarskiej, Hewlett-Packard.

Obszar: Relacje z bliskimi
Renata Maciejczyk - nauczycielka, trenerka i doradczyni zawodowa. Pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.
Prowadzi własną firmę szkoleniową, współpracuje jako trener z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji oraz
Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli. Absolwentka Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu
Śląskiego.
Ewa Wilmanowicz - członkini Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców, właścicielka firmy BRANDS SECRET.
Zajmuje się budowaniem marki osobistej oraz reputacji przedsiębiorców i firm. Doradza wszystkim, którym
zależy na tym, by być dobrze odbieranym w internecie.

Obszar: Edukacja
Noemi Gryczko – innowatorka, socjolożka. Pokazuje, jak wykorzystywać aplikacje mobilne i narzędzia online,
aby lepiej angażować pracowników, studentów i uczestników konferencji. Dzięki praktycznej wiedzy o mobile
learning, podpowiada, jak uczyć się przez internet, tworzyć i dzielić się wiedzą z innymi.
Agnieszka Koszowska – redaktorka serwisu www.biblioteki.org, koordynatorka projektów w Fundacji
Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Pisze, szkoli, prowadzi webinaria, zajmuje się mediami
społecznościowymi, wspiera realizację projektów międzynarodowych, projektów e-learningowych oraz
popularyzujących naukę programowania.

Obszar: Odpoczynek i hobby
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Karolina Furmańska - edukatorka społeczna, prowadzi szkolenia i doradza różnym grupom, jak się lepiej
komunikować z otoczeniem, jak się motywować do działania, jak się angażować w różnego typu działania
społeczne. Jest przy tym wielką miłośniczką odpoczynku w duchu slow life i włoskiego dolce vita. Przez
internet zdobywa wiedzę, robi zakupy, komunikuje się z innymi ludźmi, doskonali się w różnych dziedzinach.
Korzysta także z internetu w czasie wolnym, między innymi oglądając w sieci ulubione filmy czy seriale,
których jest miłośniczką.
Katarzyna Urbanowicz - trenerka i animatorka, pracuje z osobami, dla których nowe technologie i kontakt z
nimi nie jest rzeczą oczywistą. Uczy, jak nowe technologie wykorzystywać na co dzień. Jest także członkinią
sieci LABiB, łączącej bibliotekarzy z całej Polski oraz ludzi kultury, którzy działają na rzecz mieszkańców w
swoich lokalnych społecznościach i środowiska bibliotecznego. Jest także mobilną doradczynią Sektora 3.0.,
wspierającą organizacje pozarządowe we wdrażaniu nowych technologii.

Obszar: Zdrowie
Monika Zygmuntowicz - doktor nauk medycznych w zakresie zdrowia publicznego, trener edukacji
zdrowotnej, nauczyciel akademicki. Autorka publikacji naukowych w recenzowanych czasopismach polskich i
zagranicznych. Absolwentka Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz
Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie. Miłośniczka
zdrowego stylu życia.

Obszar: Finanse
Krystyna Brząkalik – trenerka edukacji ekonomicznej i finansowej. Uczestniczyła w wielu projektach m.in.
„Edukacja obywatelska w społeczeństwie demokratycznym”, „Ekonomia dla liderów”, „Lekcje z Polityką”,
„Ekonomia na co dzień”, „Na własne konto”, „Polska w UE”. Współpracowała z Centralnym Ośrodkiem
Doskonalenia Nauczycieli i organizacjami pozarządowymi, w tym z Forum Obywatelskiego Rozwoju i Fundacją
Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Jest autorką materiałów dydaktycznych i scenariuszy zajęć; współautorką
programów nauczania i podręczników do WOS w gimnazjum.

Obszar: Religia i życia duchowe
Malwina Okrzesik – mgr psychologii, instruktorka w szkole rodzenia, konsultantka laktacyjna IBCLC
(International Board Lactation Certified Lactation Consultant). Od 2009 roku związana ze Światową
Wspólnotą Medytacji Chrześcijańskiej (WCCM) w Polsce, a od 2014 roku członkini Rady Wspólnoty,
odpowiedzialna za Szkołę Medytacji – warsztaty dla liderów grup medytacyjnych. Od 2012 roku prowadzi
grupę medytacyjną w Bielsku-Białej.

Obszar: Sprawy codzienne
Katarzyna Urbanowicz - trenerka i animatorka, pracuje z osobami, dla których nowe technologie i kontakt z
nimi nie jest rzeczą oczywistą. Uczy, jak nowe technologie wykorzystywać na co dzień. Jest także członkinią
sieci LABiB, łączącej bibliotekarzy z całej Polski oraz ludzi kultury, którzy działają na rzecz mieszkańców w
swoich lokalnych społecznościach i środowiska bibliotecznego. Jest także mobilną doradczynią Sektora 3.0.,
wspierającą organizacje pozarządowe we wdrażaniu nowych technologii.
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Obszar: Zaangażowanie obywatelskie
Piotr Henzler - edukator, trener i ekspert związany z Fundacją Akademia Organizacji Obywatelskich.
Specjalista w zakresie edukacji osób dorosłych, autor i realizator programów edukacyjnych związanych z
angażowaniem mieszkańców do działań na rzecz rozwoju ich społeczności, partycypacją publiczną i
społeczną, inicjowaniem współpracy środowiskowej oraz zarządzaniem i rozwijaniem działań organizacji
pozarządowych i instytucji lokalnych. Zajmuje się edukacją offline, online i blended-learningową. Trener i
członek Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP, ekspert Stowarzyszenia CAL.
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Naucz się tego, czego chcesz. Bez wychodzenia z domu.
Masz już konto na platformie e-learningowej projektu e-Mocni, teraz zaznacz w ankiecie
interesujące Cię obszary.
System automatycznie wybierze szkolenia najlepiej dostosowane do Twoich zainteresowań
i potrzeb.

Jak to działa?
Żeby udostępnić Ci materiały, które będą dla Ciebie najbardziej intersujące, przygotowaliśmy ankietę online.
Dzięki niej stworzysz swój Indywidualny Plan Działania (IPD), czyli własny zestaw szkoleń. Link do ankiety
znajdziesz w skrzynce mailowej, której adres został przez Ciebie podany przy zakładaniu konta na platformie.
Sprawdź maila
Zaloguj się na swoją skrzynkę mailową, obsługującą adres mailowy, który podałeś/aś podczas zakładania
konta na platformie. Znajdź w skrzynce maila od nadawcy: platforma@e-mocni.org.pl i kliknij w link, który
znajdziesz w treści maila.
Wypełnij ankietę
Link uruchomi ankietę, która składa się z dwóch części.
W Części 1. zaznacz najbardziej intersujące Cię tematy, a system dobierze szkolenia zgodne z Twoimi
preferencjami.
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W Części 2. odpowiedz na pytania na temat poziomu zaawansowania Twoich kompetencji cyfrowych, dzięki
czemu po szkoleniach będziemy mogli dowiedzieć się, czy przyczyniły się one do wzrostu Twoich
kompetencji.

Wypełnienie ankiety zajmie Ci nie więcej niż 5 minut. I gotowe. Na zakończenie zobaczysz taki komunikat.
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Teraz już możesz zalogować się na swoje osobiste konto na platformie. Po wypełnieniu ankiety ponownie
sprawdź maila. Znajdziesz w nim link do platformy oraz login i hasło. Kliknij w link i wpisz dane z maila w
pomarańczowym oknie „Zaloguj się”.
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Zanim rozpoczniesz naukę: menu i nawigacja
Tak wygląda ekran startowy po zalogowaniu na Twoje osobiste konto. Zwróć uwagę na poziome menu.
W zakładce „Moje konto”
możesz zmienić hasło do
logowania na platformę.

Certyfikaty ukończenia
szkoleń wygenerują się
automatycznie w momencie,
kiedy ukończysz pulę
szkoleń, trwających łącznie 7
godzin. Znajdziesz je w
zakładce „Moje certyfikaty”.

W zakładce „Moje
szkolenia” znajdziesz
szkolenia wybrane dla
Ciebie automatycznie
przez system, na
podstawie odpowiedzi
zaznaczonych w
Indywidulanym Planie
Działania (IPD).
Czas sesji na platformie został ograniczony do 60 minut, co oznacza, że jeśli w tym czasie na platformie w nic
nie klikasz, to po 60 minutach zostaniesz z niej automatycznie wylogowany/wylogowana. Przed
wygaśnięciem sesji na ekranie pojawi się komunikat z ostrzeżeniem.
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Twoje szkolenia: wyszukiwanie obszarów i tematów
Szkolenia wybrane dla Ciebie możesz robić w dowolnej kolejności. Na platformie działa wyszukiwarka, która
ułatwia wybór konkretnych treści, które interesują Cię w danym momencie.

Możesz przeszukiwać
szkolenia wybierając
konkretny obszar
tematyczny lub jedno z
słów kluczowych.

Rozpocznij naukę
Teraz już możesz rozpocząć naukę. Pamiętaj, że każde szkolenie możesz przerwać i wrócić do niego wtedy,
kiedy będziesz mieć czas.
Każde szkolenie rozpoczyna się krótkim testem. Oceń sam, co już wiesz na tematy związane ze szkoleniem.
Dzięki temu będziemy mogli zmierzyć, czy dane szkolenie przyczyniło się do wzrostu Twoich kompetencji
związanych z tematem szkolenia. Kliknij przycisk „Pretest” na karcie szkolenia, które chcesz rozpocząć.

Przycisk „Pretest” – kliknij
go i wypełnij pretest
przed rozpoczęciem
szkolenia.
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Po zakończeniu testu, kliknij przycisk: „Zatwierdź”. Wtedy zobaczysz komunikat „Pretest został wypełniony”:

Teraz możesz zapoznać się z opisem szkolenia i materiałami.

Każde szkolenie dostępne na platformie projektu e-Mocni jest szczegółowo opisane, żebyś mógł / mogła się
dowiedzieć, czego się nauczysz, kto przygotował dane szkolenie, ile czasu zajmie dokładne zapoznanie się z
materiałami oraz wykonanie zadań.
Dowiesz się też, z jakich elementów się ono składa. Czasami rekomendujemy określoną kolejność
zapoznawania się z materiałami. Jeśli tak jest, taką informację znajdziesz w opisie szkolenia.
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Zwróć uwagę na opis
szkolenia. Możesz go
rozwinąć klikając w
strzałkę w dół ().

Poniżej znajdziesz
wszystkie materiały
szkoleniowe dotyczące
danego tematu. Kliknij w
strzałkę w dół () i rozwiń
ich listę.
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Sprawdź, czego dowiesz
się podczas szkolenia.

Poznaj autorkę/autora
materiałów

Zobacz, z jakich
elementów składa się
dane szkolenie. Czasami
rekomendujemy
zapoznawanie się z
materiałami w określonej
kolejności.

Sprawdź, ile trwa
szkolenie, żeby
zaplanować sobie czas na
naukę.

Materiały szkoleniowe
znajdziesz pod opisem
szkolenia. Klikając w
strzałkę w dół (v)
otworzysz ich listę.
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Materiały możesz
zobaczyć bezpośrednio na
platformie. Część plików
możesz też pobrać i
zapisać na swoim
komputerze.

Wyświetlanie materiałów: przydatne funkcje
Webinaria i filmy otworzą się (po kliknięciu w przycisk „Zobacz”) bezpośrednio na platformie. Możesz zmienić
ustawienia wyświetlania:

Zamknąć okno i wrócić do
listy materiałów na
platformie.

Powiększyć okno na cały
ekran.

Zwiększyć rozdzielczość,
jeśli obraz będzie
nieostry.
Włączyć/wyłączyć napisy.
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Prezentacje i materiały tekstowe są umieszczone na platformie w formie plików PDF – obszar wyświetlania
można zwiększyć zwijając pasek po prawej stronie albo powiększając dokument plusem (+).
Klikając na (+/-) można
zwiększyć rozmiar
wyświetlanej czcionki

Pasek po prawej stronie
można zwinąć, wtedy
wyświetlana treść się
powiększy
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Z jakich elementów może składać się Twoje szkolenie?
Webinarium
Po jego uruchomieniu zobaczysz serię slajdów oraz nagranego trenera / trenerkę, który/a prowadzi
prezentację, uzupełniając widoczne treści autorskim komentarzem. Nagranie webinarium trwa zwykle ok. 40
minut i zawiera krótkie ćwiczenia, których wykonanie ułatwi Ci zapamiętanie najważniejszych informacji i da
okazję do przećwiczenia sposobu działania prezentowanych narzędzi. W prawym dolnym rogu znajduje się
tłumacz/tłumaczka języka migowego, tłumaczący/a treść webinarium na potrzeby osób głuchych.

Prezentacja
Prezentacja składa się ze slajdów zawierających najważniejsze treści związane z danym obszarem
tematycznym. Zwykle uzupełniona jest o przykłady oraz krótkie ćwiczenia, których wykonanie ułatwi Ci
zapamiętanie najważniejszych informacji i da okazję do przećwiczenia sposobu działania prezentowanych
narzędzi. Na platformie udostępniamy ją w postaci pliku PDF.
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Film
Filmy dostępne na platformie mają charakter instruktażowy, zwykle zawierają odpowiedź na pytanie: jak coś
zrobić przez internet? Trwają ok. 3-5 minut i są uzupełnione o komentarz lektora.

Na platformie znajdują się także filmy przetłumaczone na polski język migowy.
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Tekst
Pliki tekstowe są udostępnione w formie plików PDF. Zwykle zawierają informacje uzupełniające lub
uszczegóławiającego jakiś wątek, który pojawił się w innym elemencie szkolenia. Możesz je otwierać
bezpośrednio na platformie albo pobrać i zapisać na swoim komputerze.
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Zakończenie szkolenia: posttest
Po ukończeniu szkolenia kliknij przycisk: „Ukończyłem/łam szkolenie”. Na kolejnym ekranie potwierdź, klikając „TAK”

Teraz możesz ocenić, na ile zwiększyły się Twoje kompetencje związane z danym szkoleniem (posttest część 1)
oraz odpowiedzieć na trzy pytania w teście wiedzy z danego obszaru (posttest część 2)

Składa się z kilku pytań (każde
szkolenie ma inny zestaw i
liczbę pytań). Sprawdza wzrost
kompetencji cyfrowych (nie
ma możliwości „niezaliczenia”
1 części posttestu).

Składa się z 3 pytań. Pytania
odnoszą się do tematów
poruszonych podczas
szkolenia.
Do zaliczenia wystarczy
poprawne odpowiedzieć na
dwa pytania. W przypadku
niepowodzenia, będziesz
mieć możliwość ponownego
podejścia do części 2
posttestu.
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W przypadku
niepowodzenia, będziesz
mieć jednokrotną
możliwość ponownego
podejścia do testu wiedzy.

Certyfikaty: dostępność i pobieranie
W momencie, kiedy ukończysz pulę szkoleń o szacowanej długości 7 godzin i zaliczysz testy kończące każde ze
szkoleń, na platformie pojawi się możliwość pobrania dokumentu poświadczającego ich ukończenie.
Certyfikat ukończenia konkretnego szkolenia będzie dostępny bezpośrednio na karcie danego szkolenia, po
kliknięciu przycisku „Pobierz certyfikat”.

Wszystkie Twoje certyfikaty będą dostępne również w zakładce: „Moje certyfikaty”. Możliwość ich pobrania,
zapisania w wersji elektronicznej i/lub wydrukowania pojawi się po ukończeniu przez Ciebie szkoleń
szacowanych w sumie na 7 godzin. Oznacza to, że jeśli ukończysz szkolenia szacowane na np. 5 godzin, to
certyfikaty dotyczące tych szkoleń nie będą dla Ciebie jeszcze dostępne.
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Informacja dla osób z niepełnosprawnościami
Wszystkie materiały dostępne na platformie, ale też sama platforma, są dostosowane do potrzeb osób
głuchych, niewidomych i słabowidzących.
Docelowo, webinaria i filmy będą mieć tłumaczenie na Polski Język Migowy (PJM) oraz napisy. Pozostałe pliki
są przygotowane tak, żeby mogły być czytane za pomocą urządzeń lektorskich, a grafiki w nich użyte są
opisane z użyciem tekstów alternatywnych.
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Hasło do platformy: odzyskiwanie i zmiana
Jeśli zapomniałeś/zapomniałaś hasła, wejdź na www.platforma.e-mocni.org.pl i kliknij link „Przypomnij” na
dole ekranu.

Następnie wpisz swój adres mailowy podany podczas zakładania konta na platformie i kliknij „Dalej”.

System automatycznie wyśle nowe hasło na ten adres mailowy. Użyj go podczas następnego logowania.
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Hasło nadane przez system możesz potem zmienić po zalogowaniu na Twoje konto. Kliknij w zakładkę „Moje
konto” w górnym menu.

Po wpisaniu haseł w formularz, kliknij „Zmień hasło”. Przy kolejnym logowaniu użyj nowego hasła. Jeśli nie
ukończysz rozpoczętych szkoleń w ciągu miesiąca od pierwszego logowania, system poprosi Cię o wpisanie
nowego hasła (hasło trzeba zmieniać co 30 dni).

Masz pytania odnośnie działania platformy?
Skontaktuj się z moderatorem szkoleń online projektu e-Mocni, pracującym w Twoim regionie. Dane
kontaktowe znajdziesz na www.e-mocni.org.pl
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O projekcie e-Mocni
Naszym celem jest zwiększenie umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych, u ponad 18
tysięcy dorosłych, którzy nie korzystali dotychczas z możliwości, jakie daje komputer z dostępem do internetu
(np. nie robią przelewów online, nie załatwiają spraw urzędowych przez Internet, nie sprawdzają długości
oczekiwania na przyjęcie przez lekarza-specjalistę NFZ czy nie biorą udziału w konsultacjach online).
Mieszkańcom gmin uczestniczących w projekcie (ok 100 gmin z całej Polski) oferujemy szkolenia stacjonarne i
online, a także wspieramy także współpracę lokalnych organizatorów szkoleń, trenerów i innych instytucji
zainteresowanych rozwojem edukacji cyfrowej. Łącznie w ramach projektu w szkoleniach będzie uczestniczyć
blisko 23 tysiące osób.
Projekt „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści” jest realizowany przez cztery organizacje
pozarządowe: Fundację Aktywizacja (partner wiodący), Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego,
Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki oraz Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji
cyfrowych”).
Więcej informacji: www.e-mocni.org.pl
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