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PROGRAM ECVET
2.1. OGÓLNY CEL PROGRAMU
Ten rezultat pracy intelektualnej ma na celu opracowanie PROGRAMU ECVET, poprzez zdefiniowanie
efektów uczenia się pod kątem wiedzy, umiejętności i kompetencji, których nauczyciele oraz trenerzy
rzemiosła potrzebują, aby używać metody nauczania-uczenia się opartej na ICT w kształceniu
i szkoleniu zawodowym dla sektorów rzemieślniczych w Europie.
Europejski Program ECVET ułatwia proces rozpoznawania kompetencji w różnych krajach,
a jednocześnie wspiera mobilności nauczycieli oraz trenerów w całej Europie, promując program
uczenia się przez całe życie, uznawanie nabytych umiejętności oraz przenoszenie punktów
kredytowych (ECVET).
Ponadto oczekuje się, że opracowany Europejski Program ECVET pomoże nauczycielom oraz trenerom
rzemieślnictwa w procesie rozpoznawania, walidacji oraz certyfikacji kompetencji.
Program ECVET będzie narzędziem pomocniczym podczas tworzenia innych rezultatów projektowych.
Co więcej, będzie wspierany innowacyjnymi modułami szkoleniowymi (IO2), które będą zawierać
zestaw materiałów edukacyjnych, mających na celu zapełnienie luki w zakresie umiejętności nauczenia
w oparciu o metody ICT, w szczególności na potrzeby przedmiotów/tematów rękodzielnictwa.

2.2. ZAŁOŻENIA KURSU
Moduły, które mają na celu połączenie tradycyjnych praktyk rzemiosła z technologią ery cyfrowej, to:
-

Moduł A: Wprowadzenie do umiejętności ICT
Moduł B: E-narzędzia dla sektora rzemieślniczego
Moduł C: Narzędzia cyfrowe dla twórców rzemiosła
Moduł D: Narzędzia cyfrowe na cele biznesowe

2.3. GRUPA DOCELOWA
Grupą docelową naszego kursu są:
✓ Nauczyciele oraz trenerzy rzemiosła, którzy chcą uatrakcyjnić swoje zajęcia o nowe narzędzia
online. Ponieważ rzemiosła są różnorodne (np. garncarstwo, rzeźba w drewnie, tkactwo
(patchwork), projektowanie czy renowacja), to cele kursów są również bardzo zróżnicowane,
chociaż mają na celu zaspokojenie potrzeb, zainteresowań lub wymogów zawodowych słuchaczy.
✓ Profesjonalni rzemieślnicy, mentorzy lub absolwenci kierunków artystycznych, którzy są
zainteresowani podnoszeniem swoich kwalifikacji, jako trenerzy/nauczyciele swojej profesji.
✓ Organizacje, które dostarczają kształcenie i szkolenie zawodowe dla sektorów rzemieślniczych,
które skorzystają z projektu, aby być na bieżąco z technologią i najnowszymi rozwiązaniami.

2.4. WYMAGANIA WSTĘPNE DO UCZESTNICTWA
Proponowane główne warunki uczestnictwa to:
-

Wcześniejsze doświadczenie pedagogiczne / szkoleniowe.
Podstawowy poziom znajomości IT (w zakresie obsługi komputera i wyszukiwarki internetowej,
instalacji oprogramowania, oraz korzystania z programów do edycji tekstu i obrazów).
Znajomość i zdolność korzystania z aplikacji mobilnych.
Pozytywne nastawienie do zmian i podnoszenia własnych kwalifikacji.
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RAMY PROGRAMOWE ECVET
TYTUŁ
(MODUŁ/ ROZDZIAŁ / Cele kształcenia)

Moduł A: WPROWADZENIE DO UMIEJĘTNOŚCI ICT

EQF
(poziom)

Czas
(godziny)

ECVET
(punkty)1

5

100

4

Rozdział A.1: POTENCJAŁ TECHNOLOGII CYFROWYCH W SEKTORZE RZEMIEŚLNICZYM
Rezultat kształcenia A.1.1

Kursant rozumie różne aspekty związane z procesem przejścia do ery cyfrowej.

Wiedza
Posiada wiedzę w zakresie wpływu oraz potencjału
technologii cyfrowych na sektor rzemieślniczy.

Rezultat kształcenia A.1.2

Wiedza

1

Proponowana względna ilość

Umiejętności
Potrafi rozpoznawać technologie cyfrowe
stosowane w nauczaniu rzemiosła.

Postawy
Ocenia dostępne źródła oraz narzędzia w celu
podnoszenia własnych kompetencji w zakresie
stosowania technologii cyfrowych w nauczaniu
rzemiosła.

Kursant potrafi zidentyfikować potencjał wykorzystania technologii w praktyce rzemiosła.

Wiedza
Potrafi identyfikować wpływ oraz potencjał, jaki
technologie cyfrowe mają na praktykę rzemiosła.

Rezultat kształcenia A.1.4

Postawy
Wykazuje odpowiedzialność za podnoszenie
własnych kompetencji, aby zainicjować przejście do
ery cyfrowej.

Kursant potrafi zidentyfikować potencjał wykorzystania technologii w nauczaniu rzemiosła.

Wiedza
Potrafi identyfikować wpływ oraz potencjał, jaki
technologie cyfrowe mają na nauczanie rzemiosła.

Rezultat kształcenia A.1.3

Umiejętności
₋ Potrafi badać, w jaki sposób technologie cyfrowe
mogą wpływać na oraz zmienić sektor
rzemieślniczy.
₋ Potrafi rozpoznawać czynniki, które wspierają
procesy przejścia sektora rzemieślniczego do ery
cyfrowej.

Umiejętności
Potrafi rozpoznawać technologie cyfrowe
stosowane w praktyce rzemiosła.

Postawy
Ocenia dostępne źródła oraz narzędzia w celu
podnoszenia własnych kompetencji w zakresie
stosowania technologii cyfrowych w praktyce
rzemiosła.

Kursant potrafi zidentyfikować potencjał wykorzystania technologii w biznesie.
Umiejętności

Postawy
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Potrafi identyfikować wpływ oraz potencjał, jaki
technologie cyfrowe mają na biznes.

Potrafi rozpoznawać technologie cyfrowe
stosowane w biznesie.

Ocenia dostępne źródła oraz narzędzia w celu
podnoszenia własnych kompetencji w zakresie
stosowania technologii cyfrowych w biznesie.

Rozdział A.2: PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI W ERZE CYFROWEJ
Rezultat kształcenia A.2.1

Kursant korzysta z internetowych sposobów komunikacji, tworzenia sieci i nawiązywania współpracy.

Wiedza
Potrafi identyfikować dostępne kanały do komunikacji
online, w tym media społecznościowe.

Rezultat kształcenia A.2.2

Umiejętności
Potrafi wybierać odpowiednie rozwiązania do
gromadzenia, udostępniania oraz zarządzania danymi
online (np. chmury).

Postawy
Akceptuje i stosuje dostępne narzędzia online do
udostępniania treści oraz współpracy, w tym
chmury.

Kursant potrafi wdrożyć środki bezpieczeństwa związane z ochroną własności intelektualnej, w tym RODO.

Wiedza
Posiada wiedzę w zakresie zapewniania środków
i procedur bezpieczeństwa oraz RODO.

Rezultat kształcenia A.2.4

Postawy
Wykazuje zainteresowanie do komunikowania się
online poprzez różne narzędzia (np. email, forum,
media społecznościowe).

Kursant potrafi porównywać różne rozwiązania do przechowywania informacji online z zamiarem szybkiego i łatwego
dostępu do tych informacji.

Wiedza
Posiada wiedzę w zakresie udostępniania
dokumentów online oraz ochrony własności
intelektualnej dokumentów.

Rezultat kształcenia A.2.3

Umiejętności
₋ Potrafi wytłumaczyć, czym jest komunikacja online.
₋ Potrafi dostrzegać i podawać przykłady dostępnych
zastosowań na urządzenia mobilne.

Umiejętności
₋ Potrafi ustalać kryteria, czym jest własność
intelektualna.
₋ Potrafi rozpoznawać oraz wdrażać procedury
bezpieczeństwa i narzędzia ochrony danych.

Postawy
₋ Wykazuje odpowiedzialność za procedury
bezpieczeństwa.
₋ Demonstruje pewność siebie, aby pracować
samodzielnie.

Kursant potrafi dążyć do ciągłego rozwoju zawodowego w erze cyfrowej.

Wiedza
Posiada wiedzę w zakresie możliwości ciągłego
rozwoju zawodowego w kontekście ery cyfrowej.

Umiejętności
Postawy
Potrafi rozpoznawać oraz demonstrować zdolność do
Wykazuje zainteresowanie, aby samodzielnie
korzystania z nowych metod uczenia się, technologii oraz pracować nad podnoszeniem własnych umiejętności,
narzędzi.
poznawaniem bądź korzystaniem z nowych metod
kształcenia, technologii oraz narzędzi.
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TYTUŁ
(MODUŁ/ ROZDZIAŁ / Cele kształcenia)

EQF
(poziom)

Czas
(godziny)

ECVET
(punkty)2

5

100

4

Moduł B: E-NARZĘDZIA DLA SEKTORA RZEMIEŚLNICZEGO
Rozdział B.1: POPRAWA DOŚWIADCZENIA UCZENIA SIĘ POPRZEZ WYKORZYSTANIE NARZĘDZI CYFROWYCH
Rezultat kształcenia B.1.1

Kursant potrafi zidentyfikować narzędzia cyfrowe, wspierające oraz ułatwiające proces nauczania online.

Wiedza
Posiada wiedzę w zakresie kluczowych właściwości
różnych narzędzi cyfrowych, które mogą zostać
wykorzystane na cele nauczania oraz uczenia się.

Rezultat kształcenia B.1.2

Postawy
Wykazuje zainteresowanie, aby samodzielnie
korzystać z narzędzi cyfrowych, wspierających
oraz ułatwiających proces uczenia się.

Kursant potrafi posługiwać się systemami zarządzania treściami edukacyjnymi.

Wiedza
₋ Potrafi definiować, czym jest system zarządzania
treściami edukacyjnymi.
₋ Potrafi wymienić właściwości systemu zarządzania
treściami edukacyjnymi.
₋ Potrafi wymienić wymagania dotyczące wdrożenia
narzędzia.
₋ Posiada wiedzę w zakresie narzędzi do celów
instruktażowych, ich funkcji oraz ograniczeń.

Rezultat kształcenia B.1.3

Umiejętności
Potrafi wymienić oraz korzystać z właściwych narzędzi
cyfrowych, wspierających wymogi procesów nauczania
oraz uczenia się.
Umiejętności
₋ Potrafi selekcjonować oraz oceniać dostępne
rozwiązania do zarządzania treściami edukacyjnymi,
i dostarczać raporty swojemu zespołowi.
₋ Potrafi korzystać z różnych systemów IT oraz opracować
propozycję planu wdrożenia dla działu IT.
₋ Potrafi ustalać instruktażowe treści.
₋ Potrafi instalować oraz testować instruktażowe aplikacje
mobilne.

Postawy
Wykazuje zdolność do zarządzania, co najmniej
jednym systemem do zarządzania treściami
edukacyjnymi (rekomendujemy rozwiązanie
powstałe w ramach projektu CRAFTS 3.0 lub
system Moodle).

Kursant potrafi zidentyfikować, wybrać oraz stosować narzędzia cyfrowe na różnych etapach oceny oraz ewaluacji
programu nauczania.

Wiedza
Umiejętności
Postawy
Posiada wiedzę w zakresie kluczowych elementów Potrafi wybierać oraz kategoryzować narzędzia cyfrowe, Wykazuje zainteresowanie, aby samodzielnie
cyfrowych narzędzi na cele oceny oraz ewaluacji.
wspierające ocenę oraz ewaluację.
korzystać z narzędzi cyfrowych, wspierających
ocenę oraz ewaluację.

Rezultat kształcenia B.1.4
Wiedza

2

Kursant potrafi korzystać z narzędzi online do komunikacji, tworzenia sieci i nawiązywania współpracy.
Umiejętności

Postawy

Proponowana względna ilość
6
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Potrafi wskazywać metody oraz narzędzia na cele Potrafi wybierać narzędzia do celów komunikacji, tworzenia Wykazuje zainteresowanie, aby samodzielnie
komunikacji, tworzenia sieci i nawiązywania sieci i nawiązywania kontaktów online.
korzystać z narzędzi do komunikacji, tworzenia
współpracy online.
sieci i nawiązywania kontaktów online.

Rozdział B.2: TWORZENIE TREŚCI
Rezultat kształcenia B.2.1

Kursant potrafi opracować treści na platformę do naukę.

Wiedza
Potrafi rozpoznawać różne materiały audiowizualne
konieczne do opracowania treści nauczania, w tym
otwarte zasoby edukacyjne.

Rezultat kształcenia B.2.2

Postawy
- Wykazuje odpowiedzialność za przygotowanie
planu oraz opracowanie e-treści w oparciu
o plan.
- Wykazuje odpowiedzialność za opracowanie
własnych materiałów na e-platformę.

Kursant potrafi wybrać oraz korzystać z darmowych narzędzi do opracowywania treści nauczania.

Wiedza
₋ Potrafi określać najpopularniejsze formaty audio
oraz wideo materiałów wraz z ich właściwościami.
₋ Potrafi identyfikować najpopularniejsze formaty
tekstowe oraz hipertekstowe wraz z ich
właściwościami.
₋ Potrafi wymienić dostępne narzędzia do
opracowywania interaktywnych zasobów na
potrzeby edukacyjne.

Rezultat kształcenia B.2.3

Umiejętności
- Potrafi planować materiał edukacyjny, e-treści
edukacyjne oraz ćwiczenia na platformę do nauki
online.
- Potrafi opracować materiał edukacyjny, e-treści oraz
ćwiczenia na platformę do nauki online.
Umiejętności
- Potrafi korzystać z narzędzi do nagrywania oraz
edytowania materiałów audio i wideo.
- Potrafi używać narzędzi online do edycji tekstu oraz
hipertekstu.
- Potrafi używać narzędzi do tworzenia interaktywnych
treści.
- Potrafi używać dostępnych online platform do
przechowywania oraz odzyskiwania zasobów.

Postawy
- Wykazuje zainteresowanie, aby samodzielnie
tworzyć zasoby multimedialne na cele
edukacyjne, wykorzystując materiały audio,
wideo, tekst, hipertekst oraz inne interaktywne
treści.
- Wykazuje odpowiedzialność za łączenie
zasobów edukacyjnych z platformami online na
zasadzie ich publikacji.

Kursant potrafi zbierać, przygotować oraz organizować zasoby nauczania.

Wiedza

Umiejętności

₋ Potrafi definiować koncepcję spersonalizowanej
ścieżki uczenia się.
₋ Potrafi wymienić etapy przygotowywania treści;
zbierać, oceniać, łączyć informacje.

₋ Potrafi organizować różne etapy przygotowywania treści
w oparciu o ich cechy wspólne.
₋ Potrafi rozpoznawać narzędzia do opracowywania treści.
₋ Potrafi wskazywać narzędzie do opracowywania treści.
₋ Potrafi wybierać oraz używać narzędzia do
opracowywania treści na różnych etapach procesu.

Postawy
Wykazuje zainteresowanie, aby samodzielnie
konstruować oraz opracowywać treści
edukacyjne w środowiskach online na cele
sektora rzemieślniczego.
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Rozdział B.3: METODY SZKOLENIOWE
Rezultat kształcenia B.3.1

Kursant potrafi zaproponować i wprowadzić zróżnicowane metody nauczania w ramach szkolenia online.

Wiedza
Umiejętności
Postawy
Potrafi wymienić oraz rozpoznawać różne metody Potrafi używać, co najmniej dwie metody oraz dwie ₋ Demonstruje zdolność do wyboru
szkolenia online.
platformy do celów szkolenia online.
najodpowiedniejszej metody szkoleniowej.
₋ Wykazuje odpowiedzialność za opracowanie
strategii uczenia się dla konkretnego modułu.

Rezultat kształcenia B.3.2

Kursant potrafi wzbogacać cyfrowe systemy szkoleń o nowe materiały oraz dostosowywać materiały dydaktyczne do
wymogów tych systemów.

Wiedza
₋ Potrafi wymieniać etapy procesu dostosowywania
cyfrowych systemów szkoleniowych.
₋ Posiada wiedzę w zakresie zasad oraz metodologii
przystosowywania materiałów dydaktycznych na
cele środowisk szkoleniowych dostępnych online.

Rezultat kształcenia B.3.3

Kursant potrafi przygotować oraz opracować plan nauczania oraz uczenia się oparty na wykorzystaniu narzędzi
cyfrowych.

Wiedza
Posiada wiedzę na temat procesu oraz niezbędnych
wymagań, aby opracować plan nauczania oraz
uczenia się, przy wsparciu skutecznych rozwiązań
cyfrowych.

Rezultat kształcenia B.3.4

Umiejętności
Postawy
₋ Potrafi zaplanować dostosowanie szkolenia do wymogów ₋ Wykazuje odpowiedzialność za dostosowanie
systemu cyfrowego.
systemu do wymogów szkoleń online.
₋ Potrafi identyfikować narzędzia oraz metody w celu
₋ Wykazuje odpowiedzialność za przystosowanie
przystosowania materiałów dydaktycznych do wymogów
materiałów dydaktycznych do wymogów
środowiska szkolenia online.
środowiska szkolenia online.

Umiejętności
Potrafi wprowadzić wymogi oraz zastosować kluczowe
pedagogiczno-strategiczne elementy nauczania i uczenia
się określonej grupie beneficjentów.

Postawy
Wykazuje zainteresowanie, aby samodzielnie
opracować plan nauczania i uczenia się dla
konkretnego programu.

Kursant potrafi wymienić metody oraz narzędzia do zbierania opinii i umożliwiające ciągły rozwój.

Wiedza

Umiejętności

Postawy

Posiada wiedzę w zakresie systemów ewaluacji oraz
zasad w oparciu, o które funkcjonują środowiska
szkoleń online.

Potrafi dokonywać syntez i oceny metodologii oraz
narzędzi do ewaluacji i ciągłego rozwoju dostępnych w
środowisku szkolenia online.

Wykazuje odpowiedzialność, aby korzystać
z narzędzi do ewaluacji, zbierania opinii i ciągłego
rozwoju, dostępnych w środowisku szkolenia online.
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TYTUŁ
(MODUŁ/ ROZDZIAŁ / Cele kształcenia)

Moduł C: NARZĘDZIA CYFROWE DLA TWÓRCÓW RZEMIOSŁA

EQF
(poziom)

Czas
(godziny)

5

125

ECVET
(punkty)3
5

Rozdział C.1: PRZYKŁADY NARZĘDZI CYFROWYCH DLA TWÓRCÓW RZEMIOSŁA
Kursant potrafi zidentyfikować otwarte zasoby oraz sprzęt o otwartej architekturze, ich zalety oraz ograniczenia,
Rezultat kształcenia C.1.1
a także najpowszechniejsze zastosowania.
Wiedza
₋ Posiada wiedzę na temat darmowych wersji
oprogramowania i sprzętu komputerowego do cyfrowej
obróbki materiałów.
₋ Potrafi rozpoznawać zalety oraz ograniczenia w korzystaniu
z darmowego oprogramowania oraz sprzętu do cyfrowej
obróbki materiałów.

Rezultat kształcenia C.1.2

Postawy
Wykazuje zainteresowanie, aby tworzyć
formaty do druku 3D.

Umiejętności
Potrafi rozróżnić formaty 2D oraz ramy wydajności
projektowania w 2D.

Postawy
Wykazuje zainteresowania, aby korzystać
z różnych formatów 2D.

Kursant potrafi pracować na sprzętach o otwartej architekturze oraz innych rozwiązaniach, standardach
charakterystycznych dla przemysłu.

Wiedza
Posiada wiedzę na temat sprzętu o otwartej architekturze
oraz narzędziach przemysłowych do produkcji rzemiosła.
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Umiejętności
Potrafi wskazać różne formaty 3D oraz ramy wydajności
projektowania w 3D.

Kursant potrafi korzystać z formatów 2D ram oraz standardów charakterystycznych dla przemysłu.

Wiedza
Posiada wiedzę na temat różnych formatów projektowania
2D, ram oraz szablonów przemysłowych do tego celu.

Rezultat kształcenia C.1.4

Postawy
Posługuje się darmowymi otwartymi
zasobami oraz sprzętem o otwartej
architekturze.

Kursant potrafi korzystać z formatów 3D, ram oraz standardów charakterystycznych dla przemysłu.

Wiedza
Posiada wiedzę na temat różnych formatów projektowania
3D, ram oraz szablonów przemysłowych do tego celu.

Rezultat kształcenia C.1.3

Umiejętności
Potrafi wybierać z pośród darmowego oprogramowania
oraz sprzętu o otwartej architekturze na cele cyfrowej
obróbki materiałów produkcji rzemieślniczej.

Umiejętności
Postawy
Potrafi rozróżniać zalety oraz ograniczenia w korzystaniu Wykazuje zainteresowanie, aby wybierać
z przemysłowego sprzętu o otwartej architekturze.
optymalne zasoby, oprogramowanie oraz
sprzęt o otwartej architekturze, z dostępnych
otwartych rozwiązań na cele przemysłowe.

Proponowana względna ilość
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Rozdział C.2: TWORZENIE LUB ZASTOSOWANIE SZABLONÓW DRUKU 3D, SYSTEMU KONTROLI NUMERYCZNEJ I TECHNIKI CIĘCIA LASEROWEGO
Rezultat kształcenia C.2.1

Kursant potrafi rozpoznać różne rodzaje plików i ich konwersje, oraz zna sekwencję techniki wycinania laserowego.

Wiedza
₋ Potrafi znajdować różne rodzaje plików do wycinania
laserowego i ich konwersje, aby móc je przesyłać do lasera.
₋ Posiada wiedzę na temat plików, które należy przygotować
do cięcia laserowego.

Rezultat kształcenia C.2.2

Postawy
₋ Wykazuje zainteresowanie, aby
opracowywać pliki do wycinania
laserowego.
₋ Wykazuje zainteresowanie, aby
konwertować pliki do przesyłania na ploter
laserowy.
₋ Wykazuje zainteresowanie, aby przesyłać
zlecenia do plotera laserowego.

Kursant potrafi korzystać z drukarki 3D.

Wiedza
₋ Potrafi definiować rodzaje plików 3D oraz ich konwersje,
aby móc je przesyłać do drukarki 3D.
₋ Posiada wiedzę na temat plików, które należy przesłać do
drukarki 3D.

Rezultat kształcenia C.2.3

Umiejętności
₋ Potrafi wskazać pliki do wycinania laserowego i ich
konwersje, aby móc je przesyłać do lasera.
₋ Potrafi wybierać pliki, które można przesyłać do cięcia
laserowego.

Umiejętności
₋ Potrafi rozpoznawać pliki 3D oraz ich konwersje, aby
móc je przesyłać do drukarki 3D.
₋ Potrafi rozpoznawać rodzaje plików do druku 3D.

Postawy
₋ Wykazuje zainteresowanie, aby
opracowywać pliki druku 3D.
₋ Wykazuje zainteresowanie, aby
konwertować pliki do przesyłania na
drukarkę 3D.
₋ Wykazuje zainteresowanie, aby przesyłać
zlecenia druku na drukarkę 3D.

Kursant potrafi korzystać z plików systemu kontroli numerycznej.

Wiedza
₋ Potrafi rozpoznać różne rodzaje plików oraz ich konwersje,
aby móc je przesyłać do systemów kontroli numerycznej.
₋ Posiada wiedzę na temat plików, które należy przesłać do
systemu kontroli numerycznej.

Umiejętności
₋ Potrafi identyfikować różne rodzaje plików oraz ich
konwersje, aby móc przesyłać je do systemów kontroli
numerycznej.
₋ Potrafi rozpoznawać rodzaje plików odbieranych
w systemie kontroli numerycznej.

Postawy
₋ Wykazuje zainteresowanie, aby
opracowywać pliki kontroli numerycznej.
₋ Wykazuje zainteresowanie, aby
konwertować pliki do przesyłania na system
kontroli numerycznej.
₋ Wykazuje zainteresowanie, aby przesyłać
zlecenia do systemy kontroli numerycznej.

Rozdział C.3: DIGITALIZACJA OBRAZÓW
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Rezultat kształcenia C.3.1

Kursant potrafi prezentować oraz zapisywać przedmioty w 2D, digitalizacja przedmiotów w 2D.

Wiedza
Posiada wiedzę na temat systemów do digitalizacji obrazów
w formacie 2D.

Rezultat kształcenia C.3.2

Umiejętności
Potrafi korzystać z rozwiązań digitalizacji w 2D oraz
zapisywać obrazy 2D.

Postawy
Podejmuje się skanowania oraz
archiwizowania obrazów 2D.

Kursant potrafi prezentować przedmioty w 3D, digitalizacja przedmiotów w 3D.

Wiedza
Posiada wiedzę na temat systemów do digitalizacji obrazów
w formacie 3D.

Umiejętności
Potrafi korzystać z rozwiązań digitalizacji w 3D oraz
zapisywać obrazy 3D.

Postawy
Podejmuje się skanowania oraz
archiwizowania obrazów 3D.

Rozdział C.4: WYKORZYSTANIE NARZĘDZI CYFROWYCH
Rezultat kształcenia C.4.1

Kursant potrafi odkrywać potencjał korzystania z drukarki 3D w produkcji rzemiosła.

Wiedza
Posiada wiedzę w zakresie produkcji rzemiosła
z wykorzystaniem technologii 2D oraz 3D.

Rezultat kształcenia C.4.2

Wiedza

Umiejętności
Potrafi dokonywać podsumowania potencjału
programowania w sektorze rzemieślniczym w zakresie
korzystania z system kontroli numerycznej.

Postawy
Wykazuje zainteresowanie, aby tworzyć
koncepcje przedstawiania nowych rozwiązań
cyfrowych na potrzeby sektora
rzemieślniczego.

Kursant potrafi odkrywać potencjał korzystania z technologii wycinania laserowego w produkcji rzemiosła.

Wiedza
Posiada wiedzę w zakresie produkcji rzemiosła
z wykorzystaniem technologii wycinania laserowego.

Rezultat kształcenia C.4.4

Postawy
Wykazuje zainteresowanie, aby tworzyć
koncepcje przedstawiania nowych rozwiązań
cyfrowych na potrzeby sektora
rzemieślniczego.

Kursant potrafi odkrywać potencjał korzystania z system kontroli numerycznej w produkcji rzemiosła.

Wiedza
Posiada wiedzę w zakresie techniki kontroli numerycznej
w produkcji rzemiosła.

Rezultat kształcenia C.4.3

Umiejętności
Potrafi porównywać najpopularniejsze zastosowania
druku 3D oraz odkrywać możliwości sektora
rzemieślniczego w zakresie druku 3D.

Umiejętności
Potrafi porównywać różne metody oraz rozwiązania
w zakresie wycinania laserowego oraz dostrzegać
możliwości sektora rzemieślniczego w tym zakresie.

Postawy
Wykazuje zainteresowanie, aby tworzyć
koncepcje przedstawiania nowych rozwiązań
cyfrowych na potrzeby sektora
rzemieślniczego.

Kursant potrafi korzystać z innych specjalistycznych narzędzi oraz oprogramowania na cele rzemiosła.
Umiejętności

Postawy
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Potrafi rozpoznawać modernizację sektora rzemieślniczego
pod względem dostępności nowych narzędzi oraz
proponować koncepcje przyszłości w produkcji rzemiosła.

Potrafi kształtować decyzje w zakresie zdolności do
korzystania z sterowanych cyfrowo innowacyjnych
narzędzi.

Podejmuje się stosowania innowacyjnych
narzędzi ICT w produkcji rzemieślniczej.

Rozdział C.5: ŚRODKI ZAPOBIEGANIA RYZYKU PRACY I ŚRODOWISKA
Rezultat kształcenia C.5.1
Kursant potrafi planować oraz promować mechanizmy zarządzania bezpieczeństwem pracy i środowiska.
Wiedza
Umiejętności
₋ Potrafi tłumaczyć koncepcje związane z bezpieczeństwem, ₋ Potrafi zastosować standardy oraz procedury
zdrowiem i higieną pracy.
w odpowiedzi na sytuacje alarmowe
₋ Potrafi definiować
₋ Potrafi rozpoznawać konieczność zachowania
o Niebezpieczeństwo
bezpieczeństwa oraz higieny pracy.
o Wypadek
o Szkodę
o Choroby i ryzyko zawodowe
₋ Potrafi wskazywać
o Elementy ochrony osobistej
o Ryzyko/ Funkcje ochrony oraz zasady ich stosowania
o Elementy ochrony zbiorczej

Rezultat kształcenia C.5.2

Postawy
₋ Potrafi konceptualizować oraz promować
etapy wdrażania środków ochrony
osobistej, a także system zarządzania
bezpieczeństwem środowiska.
₋ Podejmuje się wprowadzania procedur
reagowania na sytuacje awaryjne.

Kursant potrafi ocenić ryzyko oraz niezbędne warunki bezpiecznego korzystania z materiałów.

Wiedza
Umiejętności
Postawy
₋ Potrafi wskazywać
Potrafi nawiązać do oraz stosować się do przepisów,
₋ Wykazuje odpowiedzialność, aby
o Ryzyka i warunku bezpieczeństwa
ustaw oraz standardów interwencji odpowiednich dla
przygotowywać dokumentację techniczną
o Zasady zachowania odpowiedniej higieny oraz
sektora rzemieślniczego.
w zakresie bezpiecznego korzystania
bezpieczeństwa w pracy
z materiałów.
o Środki ostrożności w zakresie obchodzenia się
₋ Nadzoruje przypadki ryzyka oraz warunki
z produktem
bezpieczeństwa.
₋ Potrafi identyfikować obowiązki pracodawcy i pracownika
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
₋ Potrafi wytłumaczyć konieczność stosowania wyposażenia
ochrony osobistej oraz zbiorczej.
Kursant potrafi kierować się dobrymi praktykami oraz normami w zakresie bezpieczeństwa, higieny oraz ochrony zdrowia
Rezultat kształcenia C.5.3
i środowiska.
Wiedza
Umiejętności
Postawy
12
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Potrafi różnicować znaczące problemy środowiskowe
o Definiować odpad
o Identyfikować podmioty zarządzające określonymi
rodzajami odpadów

₋ Potrafi wprowadzić normy bezpieczeństwa, higieny
i ochrony zdrowia oraz środowiska, właściwe dla
wykonywanej czynności.
₋ Potrafi podnosić skuteczność w oparciu o przepisy
ochrony środowiska istotne dla sektora rzemiosła.

TYTUŁ
(MODUŁ/ ROZDZIAŁ / Cele kształcenia)

Moduł D: NARZĘDZIA CYFROWE NA CELE BIZNESOWE

₋ Wykazuje odpowiedzialność, aby planować
dobre praktyki na cele środowiska.
₋ Wykazuje zainteresowanie, aby
samodzielnie opracować oraz wdrożyć
strategie zarządzania odpadami.

EQF
(poziom)

Czas
(godziny)

ECVET
(punkty)4

5

80

3

Rozdział D.1: ROZWÓJ BIZNESU, OD POMYSŁU DO REALIZACJI
Rezultat kształcenia D.1.1

Kursant jest świadomy potrzeb biznesowych i potrafi zaproponować oraz stosować metodologie oszczędnościowe
(Lean).

Wiedza
₋ Potrafi zrozumieć proces identyfikacji potrzeb.
₋ Potrafi zrozumieć metodologie oszczędnościowe (Lean).

Rezultat kształcenia D.1.2

Postawy
Wykazuje odpowiedzialność, aby wspierać
podopiecznych w przygotowaniu planu
rozwoju biznesu.

Kursant potrafi korzystać z różnych narzędzi cyfrowych do rozwoju, zarządzania oraz zwiększających wydajność
biznesu.

Wiedza
Potrafi wskazać różne narzędzia na cele rozwoju biznesu,
w tym na potrzebę:
o Zarządzania czasem
o Zarządzania w czasie rzeczywistym
o Zarządzania projektem
o Zarządzania zadaniami

4

Umiejętności
Potrafi przygotować szkic planu rozwoju własnego
biznesu.

Umiejętności
Potrafi korzystać z różnych narzędzi cyfrowych, w tym na
potrzebę:
o Zarządzania czasem
o Zarządzania w czasie rzeczywistym
o Zarzadzania projektem
o Zarządzania zadaniami

Postawy
Wykazuje odpowiedzialność, aby szkolić
w zakresie, co najmniej jednego narzędzia na
potrzebę:
o Zarządzania czasem
o Zarządzania w czasie rzeczywistym
o Zarządzania projektem
o Zarządzania zadaniami

Proponowana względna ilość
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Rozdział D.2: UMIEJĘTNOŚCI MARKETINGU CYFROWEGO DLA PROFESJONALISTÓW W SEKTORZE RZEMIEŚLNICZYM
Rezultat kształcenia D.2.1

Kursant potrafi korzystać z marketingu cyfrowego ma potrzeby sektora rzemieślniczego.

Wiedza
₋ Potrafi definiować, czym jest marketing cyfrowy.
₋ Potrafi identyfikować elementu marketingu cyfrowego.

Rezultat kształcenia D.2.2

Umiejętności
Potrafi wybierać przykłady marketingu cyfrowego

Postawy
Wykazuje zainteresowanie, aby korzystać
z marketing cyfrowego w sektorze
rzemieślniczym.

Kursant potrafi korzystać z rozwiązań e-handlu na potrzebę sektora rzemieślniczego.

Wiedza
₋ Potrafi opisywać, czym jest e-handel.
₋ Potrafi wymienić najpopularniejsze rodzaje e-handlu.

Umiejętności
Potrafi wybierać przykłady platform e-handlu.

Postawy
Wykazuje zainteresowanie, aby korzystać
z platform e-handlu.

Rozdział D.3: E-KOMUNIKACJA DLA TWÓRCÓW RZEMIOSŁA. SPOŁECZNOŚĆ I UCZESTNICTWO
Rezultat kształcenia D.3.1

Kursant potrafi zidentyfikować krajobraz cyfrowy (klientów, konkurencję, rynki).

Wiedza
Potrafi wskazać krajobraz cyfrowy, konkurencję oraz
strukturę rynkową.

Rezultat kształcenia D.3.2

Umiejętności
Potrafi porównać i analizować rynek oraz konkurencję

Postawy
Wykazuje zainteresowanie, aby dostosować
własną praktykę uwzględniając wyzwania
cyfrowego krajobrazu.

Kursant potrafi znajdować właściwy kanał odbiorców.

Wiedza
Potrafi wskazać właściwe dla swojej praktyki kanały
odbiorców.

Umiejętności
Potrafi właściwie posługiwać się kanałem odbiorców.

Postawy
Wykazuje zainteresowanie, aby korzystać
z dostępnych kanałów komunikacji, w celu
nawiązania i utrzymania relacji z odbiorcami,
klientami oraz społeczeństwem.
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