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A. WPROWADZENIE DO UMIEJĘTNOŚCI ICT 
 

A.1 POTENCJAŁ TECHNOLOGII CYFROWYCH W SEKTORZE RZEMIEŚLNICZYM 
 
           

Tytuł modułu A. WPROWADZENIE DO UMIEJĘTNOŚCI ICT 

Tytuł podmodułu  

Tytuł rozdziału A.1 POTENCJAŁ TECHNOLOGII CYFROWYCH W SEKTORZE 
RZEMIEŚLNICZYM 

(godziny) 15 

EFEKTY UCZENIA SIĘ 

A.1.1: Przejście do epoki cyfrowej 
A.1.2: Wykorzystanie technologii w nauczaniu rzemiosła 
A.1.3: Zastosowanie technologii w praktyce rzemieślniczej 
A.1.4: Wykorzystanie technologii w działalności rzemieślniczej 

SPIS TREŚCI 

A.1 POTENCJAŁ TECHNOLOGII CYFROWYCH W SEKTORZE RZEMIEŚLNICZYM 

UNESCO definiuje rzemiosło jako częśd dziedzictwa niematerialnego: artystyczny wyraz zakorzeniony w 
tradycjach wspólnotowych, oparty na wiedzy przekazywanej z pokolenia na pokolenie, często ustnie. 
Zgodnie z definicją przyjętą przez UNESCO (Sympozjum "Rzemiosło a rynek międzynarodowy"): Handel i 
kodyfikacja celna", Manila, 1997 r.), "rzemiosłem jest to rzemiosło wytwarzane całkowicie ręcznie lub przy 
pomocy narzędzi ręcznych lub mechanicznych, o ile bezpośredni wkład ręczny rzemieślnika pozostaje 
najbardziej istotnym składnikiem gotowego produktu. Rękodzieło jest wykonywane bez ograniczeo 
ilościowych i z wykorzystaniem surowców pochodzących z trwałych zasobów. Szczególny charakter wyrobów 
rzemieślniczych wynika z ich charakterystycznych cech, które mogą byd użytkowe, estetyczne, artystyczne, 
twórcze, znaczące kulturowo, dekoracyjne, funkcjonalne, tradycyjne, religijne i społeczne, symboliczne i 
znaczące"1 . Rzemiosło posiada silny komponent kulturalny, twórczy i ekonomiczny, i jest powszechnie 
uważane za częśd branży kultury i branży twórczej (PKT). Działalnośd rzemieślnicza wyróżnia się na ogół 
następującymi cechami, stosowanymi przy wytwarzaniu, naprawie lub renowacji obiektów, struktur i 
budynków:  

₋ "Zrozumienie i zaangażowanie z materiałami.  
₋ Zastosowanie umiejętności haptycznych i narzędzi sterowanych ręcznie.  
₋ Doskonalenie umiejętności nabytych z biegiem czasu.  
₋ Jednorazowa lub stosunkowo mała partia, a nie produkcja masowa.  
₋ Wpływ na koncepcję, projekt i estetykę gotowego produktu.  
₋ Kulturowe osadzenie gotowego produktu"2 . 

 
Nowe technologie i innowacje zrewolucjonizowały porządek społeczny i gospodarczy, czyniąc praktyki, 
narzędzia i zawody przestarzałymi i oferując możliwości tworzenia nowych, bardziej efektywnych. Jako 
milcząca tradycja oparta na wiedzy, wartośd rzemiosła jest mocno zakorzeniona w ludziach, którzy posiadają, 
ucieleśniają i stosują złożony zakres wiedzy, umiejętności, technik i wrażliwości na materiały3. W ramach 
projektu RICHES przeanalizowano, w jaki sposób zmiany społeczne i ekonomiczne zachodzące w Europie w 
XXI wieku wpływają na dziedzictwo kulturowe i jego relacje z ludźmi. Badania przeprowadzone w ramach 
projektu RICHES wykazały to: "w procesie przechodzenia na gospodarkę opartą na wiedzy, ugruntowana, 
tradycyjna wiedza jest istotna i może produktywnie współistnied z nową wiedzą. Zamiast podważad jej 
status, technologia cyfrowa (w połączeniu z innymi czynnikami, takimi jak ruch wytwórczy) przyczyniła się do 
zmiany pozycji rzemiosła w gospodarce i zwiększenia wartości wyrobów rzemieślniczych. Ma ona potencjał 

                                                             
1 UNESCO. Źródło: http://www.unesco.org/new/en/santiago/culture/creative-industries/crafts-design/.  
2 RICHES European Policy Brief, kwiecieo 2016 r., s. 12 
3 Ibid., str. 8 
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do dalszego wzmacniania związku pomiędzy przeszłością (dziedzictwem, tradycyjnym rzemiosłem) a 
kreatywną przyszłością"4. W tym nowym kontekście gospodarczym i społecznym, rzemiosło może połączyd 
"charakterystyczny zestaw wiedzy, umiejętności i zdolności, skupiony wokół procesu refleksyjnego 
zaangażowania w świat materialny i cyfrowy"5. 

 

We współczesnych społeczeostwach konsumenckich dostępnośd przystępnych cenowo, masowo 
produkowanych towarów poważnie ograniczyła potencjalny rynek towarów wytwarzanych ręcznie do pozycji 
niszowej. Doprowadziło to do tego, że rzemiosło znalazło się w trudnej sytuacji, a niektóre rodzaje rzemiosła 
- zwłaszcza rzemiosło zabytkowe - zostały szczególnie dotknięte. Czynniki wpływające na upadek rzemiosła 
różnią się w poszczególnych krajach europejskich:  
₋ Drastycznie zmniejszony popyt rynkowy, ponieważ konsumenci decydują się na taosze lub importowane 

produkty;  

₋ Konkurencja z produktami importowanymi, zwłaszcza tanimi produktami produkowanymi w krajach 
azjatyckich;  

₋ Regresja siły roboczej, w miarę jak wykwalifikowani rzemieślnicy starzeją się, a młodsze pokolenia 
wykazują niewielkie zainteresowanie podejmowaniem tych zawodów, często uznawanych za 
nierentowne;  

₋ Globalizacja gospodarki, która doprowadziła do ogólnego ograniczenia działalności produkcyjnej i jej 
komercjalizacji, zarówno w odniesieniu do rynków wewnętrznych, jak i eksportowych;  

₋ Wzrost kosztów surowców, zwłaszcza materiałów "naturalnych" (np. drewna, jedwabiu, bawełny);  

₋ Brak zachęt podatkowych i rządowych do wspierania produkcji rzemieślniczej i przedsiębiorczości;  

₋ Brak dostępu do środków finansowych na rozpoczęcie działalności dla przedsiębiorstw rzemieślniczych;  

₋ Problem wizerunkowy", który kojarzy rzemiosło jedynie z dziedzictwem i przeszłością, oraz lekceważący 
stosunek do cichej wiedzy, który czyni ją nieatrakcyjną dla młodych ludzi przy wyborze zawodu w 
zaawansowanych gospodarkach takich krajów UE.  

 

Mimo to, paradoksalnie, stopniowemu upadkowi rzemiosła w wielu gospodarkach europejskich towarzyszy 
przejawiające się jako przeciwwaga zjawisko ożywienia:  
₋ Wznowienie zainteresowania rzemiosłem i kulturą i etyką "Zrób to Sam";  
₋ Pojawienie się produkcji cyfrowej i hybrydowych form produkcji, zainicjowanych przez społeczności 

twórców online i offline;  
₋ Rosnące zapotrzebowanie konsumentów na unikalne, zindywidualizowane lub szyte na miarę produkty;  
₋ Współczesna reinterpretacja i repozycjonowanie umiejętności, technik, wzorów i materiałów 

rzemieślniczych oraz ich powiększanie poprzez integrację technologii cyfrowej; oraz  

₋ Promowanie etycznego podejścia propagującego zrównoważony rozwój, wykorzystanie ekologiczne oraz 
produkcję i rozwój lokalny6.  

 
W obecnym kontekście społecznym, w którym zmiany zbliżają się do ery cyfrowej, nowe technologie dają 
producentom następujące możliwości, ułatwiając im dostęp do kilku zasobów niezbędnych do rozwoju cyklu 
życia produktów rzemieślniczych: 
₋ Demokratyzacja projektowania: wzorce, techniki, narzędzia i zasoby podlegające swobodnej wymianie, 

a także konsumenci często zaangażowani we współtworzenie produktów i usług.  
₋ Demokratyzacja produkcji: procesy produkcyjne (które w przeszłości mogły byd prowadzone tylko przez 

duże firmy) mogą byd łatwo nadzorowane przez mikroprzedsiębiorców, którzy zlecają produkcję 
komponentów do zaprojektowanych przez siebie przedmiotów lub zlecają innym projektowanie dla 
siebie. Komponenty te są zamawiane i produkowane szybko za pośrednictwem specjalistycznych portali 
internetowych. Wszystkie operacje mogą byd prowadzone bezproblemowo zza komputera.  

₋ Demokratyzacja innowacji: wiedza specjalistyczna, swobodny dostęp do informacji pochodzących 
głównie z Internetu i narzędzi do prototypowania oraz dostępnośd dostawców otwiera również pole do 
demokratyzacji innowacji. Nowy dostęp do know-how i narzędzi do projektowania i produkcji tych 

                                                             
4 RICHES. Dostarczane 5.1. Wykorzystanie umiejętności rzemieślniczych w nowych kontekstach, maj 2015 r.  
5 Op. Cit. RICHES European Policy Brief, s. 2-3 
6 Op. Cit. RICHES European Policy Brief, s. 3 



 MODUŁY SZKOLENIOWE CRAFTS 3.0                                                                         
 

5 
 

produktów. Rozwój oprogramowania opartego na otwartym kodzie źródłowym rozwija się obecnie 
szybko w kierunku produkcji. A społeczności internetowe użytkowników otwartego oprogramowania 
tworzą i dzielą się wiedzą i wynikami innowacji7. 

 

Wszystko to wskazuje na to, że rzemiosło jest jednym z sektorów gospodarki, który czerpie znaczne korzyści 
z integracji technologii cyfrowych na wszystkich poziomach, od projektowania i produkcji po marketing i 
sprzedaż (przedsiębiorstwa rzemieślnicze prosperują na handlu elektronicznym lub połączeniu działalności 
tradycyjnej i handlu elektronicznego)8.  

 

Nowe technologie - innowacje w zakresie projektowania i procesów produkcyjnych 
Integracja technologii w praktyce rzemieślniczej wpłynęła na praktycznie każdy aspekt cyklu życia wyrobów 
rzemieślniczych, od koncepcji i projektu do sprzedaży koocowej. Ponadto integracja technologii w 
projektowaniu i produkcji wymaga rozważenia, w jaki sposób wpływa ona na wartośd wyrobów 
rzemieślniczych (często opartych na ręcznej produkcji) oraz na praktykę producentów, wykraczając poza 
kwestie finansowe i związane z wydajnością.  

Nowe technologie, które mogą byd wykorzystane w fazach konceptualizacji, projektowania i wykonywania 
obiektów rzemieślniczych to między innymi: komputerowe generowanie obrazów (CGI), cięcie laserowe, 
Quick Response (QR) i produkcja addytywna (lub druk 3D). Na przykład, poprzez produkcję addytywną, 
obiekty 3D mogą byd wytwarzane poprzez dodawanie warstw materiału, zgodnie z cyfrowym wzorem. Ze 
wszystkich technologii, które mogą obejmowad procesy projektowania i wytwarzania, produkcja addytywna 
jest jedną z najbardziej wszechstronnych, ponieważ może byd zintegrowana na każdym etapie, od 
wstępnego opracowania koncepcji i testowania do wytwarzania produktów koocowych. Technologia ta 
może byd również wykorzystywana tylko do rozwoju koncepcji i prototypowania w celu przetestowania 
wstępnych koncepcji.  
 
Integracja nowych technologii w procesach projektowania i produkcji może zwiększyd wydajnośd, 
kreatywnośd, interaktywnośd i dostosowanie do indywidualnych potrzeb:  
₋ Efektywnośd jest osiągana poprzez przyspieszenie procesów projektowania i produkcji oraz zwiększenie 

wielkości produkcji. Zapewniają ją w szczególności takie technologie, jak cięcie laserowe i produkcja 
addytywna. Jednym z wyzwao jest zwiększenie wydajności przy jednoczesnym zachowaniu wartości 
produkcji ręcznej i pozostawieniu wystarczającej przestrzeni dla wyboru i ludzkiej kreatywności. Można 
tego dokonad na przykład poprzez produkcję hybrydową i ręczną, dzięki której przedmioty są szybko 
wytwarzane przez maszyny w postaci surowej, a następnie wykaoczane ręcznie.  

₋ Kreatywnośd jest wzmacniana poprzez badanie i wizualizację koncepcji i idei (np. poprzez CGI), a także 
poprzez umożliwienie eksperymentowania. Szybkie prototypowanie, możliwe dzięki produkcji 
addytywnej, może byd wykorzystane do szybkiego przekładania abstrakcyjnych koncepcji na prototypy. 
Produkcja addytywna umożliwia ponadto twórcom zabawę z przestrzenią i formą w sposób, na który nie 
było ich stad ani na wcześniejsze technologie, ani ręcznie. Kreatywnośd może byd również stymulowana 
przez interakcję w sieci: aktywne społeczności twórców wymieniają się pomysłami, koncepcjami, 
modelami i zasobami.  

₋ Interaktywnośd odnosi się do zdolności obiektów rzemieślniczych do inteligentnej interakcji z 
użytkownikami, na przykład poprzez integrację kodów QR. Informacje mogą byd dodawane do obiektów 
lub rozszerzane w celu bezproblemowego dopasowania do środowiska i reagowania w złożonych 
wzorcach interaktywnych.  

₋ Personalizacja odnosi się do personalizacji przedmiotów w odpowiedzi na gust lub pragnienie klienta. 
Przedmioty wykonywane ręcznie mogą byd wykonywane na zamówienie, a rzemiosło przez długi czas 
zachowało charakterystyczny wiek personalizacji jako krytyczną przewagę nad produkcją maszynową. 
Personalizacja poprzez produkcję addytywną może byd zintegrowana w różnych kontekstach, począwszy 
od obiektów handlowych po muzea, oferując klientom możliwośd wyboru modelu lub pożądanych 
modyfikacji modelu i zlecid ich wydruk na miejscu9. 

 

                                                             
7 Op. Cit. RICHES. Dostarczane 5.1. Wykorzystanie umiejętności rzemieślniczych w nowych kontekstach, s. 65-66 
8 Op. Cit. RICHES European Policy Brief, str. 2 
9 Op. Cit. RICHES. Dostarczane 5.1. Wykorzystanie umiejętności rzemieślniczych w nowych kontekstach 
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W sprawozdaniu z projektu RICHES podkreślono również, że nowe technologie usprawniają procesy 
produkcyjne:  

₋ przyspieszenie produkcji i zwiększenie ilości przy jednoczesnym zachowaniu walorów estetycznych i 
unikalnych cech rzemieślniczych dzięki produkcji hybrydowej i ręcznej;  

₋ zwiększenie kreatywności cyfrowej poprzez badanie i wizualizację koncepcji i pomysłów;  
₋ ułatwienie eksperymentowania poprzez szybkie przekładanie koncepcji projektowych na prototypy i/lub 

elementy koocowe;  
₋ oraz umożliwienie produkcji nowych przedmiotów i unikalnych wzorów w przystępnej cenie tylko dzięki 

nowym technologiom10. 

 
W jaki sposób interwencja technologiczna wpływa na pozycjonowanie produktu od czystego rzemiosła do 
produkcji maszynowej? Wartośd rzemiosła jest często postrzegana jako mniej istotna w estetyce (która 
może byd odtworzona przez maszyny), a bardziej w procesie, elemencie ludzkiej interwencji i związanej z nią 
pracy. Czy zatem więcej interwencji maszynowej może przekładad się na mniejszą wartośd (społeczną, 
kulturową, ale także ekonomiczną)? Nowe technologie mogą byd stosowane bez uszczerbku dla wartości 
wyrobów rzemieślniczych, jeśli są stosowane w celu ułatwienia mechanicznej części wytwarzania; procesy 
wytwarzania, które są zmechanizowane w stopniu przekraczającym 50%, są bardziej prawdopodobne, że 
zostaną zakwalifikowane jako przedmioty produkowane masowo niż ręcznie. Włączenie technologii do 
procesów produkcji rzemieślniczej wpływa na wartośd wyrobów rzemieślniczych w zależności od zachowania 
innych aspektów produkcji (takich jak tradycyjne motywy i chromatyka oraz materiały naturalne). 
Podsumowując, "technologia może zarówno dodawad, jak i odejmowad wartośd wytwarzanego produktu". 
(...) wpływ technologii na wartośd wyrobów rzemieślniczych musi byd oceniany w konkretnych przypadkach, 
w odniesieniu do wyrobu, a także rodzaju stosowanej technologii i etapu procesu wytwarzania, na którym 
jest ona zintegrowana"11 . 
 
Nowe technologie Innowacje w marketingu i dystrybucji produktów 
Technologie cyfrowe mogą byd wykorzystywane do pięciu celów, które są albo częścią procesu 
przekazywania skooczonych produktów rzemieślniczych od producentów do konsumentów, albo wpływają 
na ten proces:  
₋ Prezentacja produktów i przekazywanie informacji o ich właściwościach  

₋ Sprzedaż produktów  

₋ Zaangażowanie i relacje z konsumentami  

₋ Tworzenie sieci kontaktów i nawiązywanie kontaktów z profesjonalistami, twórcami i 
współpracownikami  

₋ Nauka i wymiana zasobów i informacji  
 
Szeroki zakres technologii i narzędzi internetowych, aplikacji i portali może wspierad te działania. 
Technologie cyfrowe, w szczególności za pośrednictwem mediów internetowych, otwierają następujące 
możliwości:  
₋ Komunikowanie wartości i budowanie wizerunku marki. Media cyfrowe, w szczególności internet, 

oferują twórcom możliwośd zaprezentowania swoich produktów i przekazania ich atrybutów. 
Przestrzenie online dają możliwośd zaprezentowania produktu i zaprezentowania jego cech 
materialnych, podkreślając jednocześnie te cechy, które nadają mu wartośd. Można tego dokonad za 
pomocą różnych podejśd i mediów, od opowiadania historii do nagrywania filmów wideo z procesu 
tworzenia, w celu przekazania takich atrybutów jak artyzm, umiejętności, wykorzystanie specjalnych 
technik, związek z dziedzictwem, ponadczasowe motywy itp. 

₋ Nowe drogi do (globalnych) rynków. Pojawiły się różne sposoby podejścia do klientów i zamykania 
transakcji, które mogą byd stosowane przez producentów pojedynczo lub jako uzupełnienie 
tradycyjnych kanałów (sklepy, butiki, komisy, galerie i muzea, itp.) Rynki internetowe działające 
globalnie (takie jak Etsy) lub lokalnie (takie jak Breslo w Rumunii i Folksy w Wielkiej Brytanii). Handel 
elektroniczny może wykorzystywad Internet jako narzędzie łączące tradycyjne produkty rzemieślnicze z 
globalnymi. Otworzyło to globalne rynki dla producentów, którzy mogą teraz prowadzid sprzedaż 
międzynarodową.  

                                                             
10 Op. Cit. RICHES European Policy Brief 
11 Op. Cit. RICHES. Dostarczane 5.1. Wykorzystanie umiejętności rzemieślniczych w nowych kontekstach 
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₋ Zaangażowanie i relacje z konsumentami są wzmocnione przez internetowe przestrzenie i narzędzia. 
Serwery internetowe i platformy mediów społecznościowych mogą byd wykorzystywane do 
pozyskiwania nowych klientów, budowania lojalności i zagwarantowania szybkiej reakcji. Zadowolenie 
klienta staje się ważne również jako bezpośredni mechanizm odpowiedzialności.  

₋ Praca w sieci z rówieśnikami i zaangażowanie w społeczności twórców online służą pośrednio 
marketingowi produktów. Angażując się w takie społeczności, twórcy mogą rozszerzyd swoją sied 
kontaktów, uczyd się na podstawie najlepszych praktyk i przykładów, zobaczyd i przyjąd bardziej 
efektywne sposoby marketingu produktów. 

 

Nowe modele biznesowe i formy organizacyjne 

Kilka badao krajowych potwierdza wkład rzemiosła w gospodarkę poprzez wymierne środki, takie jak 
zatrudnienie, wartośd dodana brutto (WDB) i liczba przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa rzemieślnicze 
działające w oparciu o lokalne zasoby, wykorzystujące przyjazne dla środowiska i uratowane materiały oraz 
zachęcające do zrównoważonej i etycznej konsumpcji stanowią przykład tego, jak można pogodzid 
wydajnośd, innowacyjnośd przedsiębiorstw i ochronę środowiska12.  
Elementy innowacyjnych modeli biznesowych oferowane są poprzez integrację technologii na wszystkich 
etapach cyklu życia produktu: producenci mogą budowad swoje przedsiębiorstwa w oparciu o innowacyjne 
modele bazujące na "e-sprzedaży detalicznej" (elektroniczny handel detaliczny, handel elektroniczny 
towarami detalicznymi, w przypadku gdy przedsiębiorstwo sprzedaje je konsumentowi) oraz wykorzystując 
potencjał narzędzi internetowych, w szczególności mediów społecznościowych, w zakresie komunikacji i 
promocji13. Innowacyjnośd w marketingu i dystrybucji produktów zapewniają technologie internetowe, w 
szczególności media społecznościowe, które oferują twórcom: nowe miejsca i środki komunikowania wartości 
i budowania wizerunku marki; nowe drogi do rynków (globalnych); nowe możliwości zaangażowania się w 
kontakty z klientami; oraz możliwości rozwoju sieci profesjonalnych. Aby przełożyd te możliwości na rozwój 
biznesu, potrzebne są: przedsiębiorczośd i strategiczne umiejętności biznesowe; znajomośd rynku, klientów i 
konkurentów, wraz z jasnym zrozumieniem pozycjonowania produktów; wiedza o tym, jak komunikowad 
wartośd produktów, która może polegad na atrybutach produktu, procesie tworzenia lub umiejętnościach 
producenta; umiejętności umożliwiające bezproblemowe korzystanie z różnych narzędzi internetowych do 
wystawiania produktów na sprzedaż, komunikowania atrybutów i angażowania klientów. Nowe modele 
biznesowe i formy organizacyjne są możliwe dzięki integracji technologii cyfrowej, na przykład: modele 
oparte na nowych technologiach, takich jak produkcja cyfrowa; modele rozwijające się w handlu 
elektronicznym; kolektywy i partnerstwa między twórcami i kreatywnymi przedsiębiorcami oraz inne formy 
stowarzyszeo. Korzystanie z tych możliwości wymaga świadomości biznesowej i umiejętności 
przedsiębiorczych, które są mniej dostępne dla decydentów w niektórych kontekstach, zwłaszcza w 
środowisku wiejskim i bardziej odizolowanym14.  

Demokratyzacja projektowania i produkcji służy najlepszym mikroprzedsiębiorcom. Handel elektroniczny 
może byd wspierany przez internetowe targowiska, strony sprzedaży w mediach społecznościowych lub 
własną stronę internetową e-commerce. Wymagają one niewielkiej wiedzy technicznej lub nie wymagają jej 
wcale, a do zamknięcia transakcji wystarczy obsługa firm transportowych i dostawczych. Dane liczbowe 
wskazują na wyraźne tendencje w kierunku elastycznych modeli pracy i prowadzenia działalności 
gospodarczej w domu. Na przykład, platformy mediów społecznościowych nie były początkowo 
skonfigurowane w celu umożliwienia sprzedaży, ale obecnie mogą byd wykorzystywane jako platformy, na 
których przedsiębiorcy z branży technologicznej wychwytują potrzeby rynku i reagują za pomocą 
dodatkowych funkcji lub nowych narzędzi. Rozwiązania mogą byd bezpłatne lub prawie bezpłatne dla osób, 
które mają minimalną wiedzę techniczną, lub mogą byd dostępne w cenie wybranej z różnych programów do 
budowy sklepów internetowych. 

 

Niektóre z najbardziej obiecujących z tych nowych modeli biznesowych wyglądają dośd prosto: marketing 
produktów i transakcje mogą byd prowadzone w całości online, a po utworzeniu operacji mogą byd 
prowadzone rutynowo. Jednak następujące atrybuty wydają się byd krytyczne dla zakładania i utrzymywania 

                                                             
12 Op. Cit. RICHES European Policy Brief 
13 Op. Cit. RICHES. Dostarczane 5.1. Wykorzystanie umiejętności rzemieślniczych w nowych kontekstach, s. 74 
14 Ibid., s. 5-6 
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udanych firm internetowych:  

₋ Przedsiębiorczośd i strategiczne umiejętności biznesowe  

₋ Znajomośd rynku, klientów i konkurencji wraz z jasnym zrozumieniem pozycjonowania produktów  

₋ Znajomośd sposobów komunikowania wartości produktów, które mogą znaleźd się w atrybutach 
produktu lub procesie jego wytwarzania  

₋ Umiejętności pozwalające na bezproblemowe korzystanie z różnych narzędzi internetowych do 
wystawiania produktów na sprzedaż, komunikowania atrybutów i angażowania klientów  

 

Wykorzystanie technologii do nauki umiejętności cyfrowych i nauczania rzemiosła online 

Ale również pojawia się kilka kwestii związanych z przejściem produkcji rękodzielniczej do ery cyfrowej, 
takich jak nierówny dostęp do specjalistycznych umiejętności, urządzeo i narzędzi. Wykorzystanie nowych 
technologii w rzemiośle wymaga specjalistycznych umiejętności, twórcy muszą rozwijad zaawansowane 
techniki i umiejętności w zakresie technologii (takie jak umiejętności potrzebne do modelowania 
przedmiotów i programowania ich przed wydrukiem 3D lub umiejętności potrzebne do pracy z CGI), 
brandingu, marketingu i wyartykułowania wartości; jak również zrozumienia przez nich możliwości, jakie 
stwarzają zmieniające się trendy konsumenckie. Takie umiejętności i cyfrowe programy szkoleniowe w 
zakresie technologii związanych z rzemiosłem są coraz częściej włączane do formalnych programów 
edukacyjnych, jednak najbardziej zaawansowane techniki i umiejętności (np. oprogramowanie do 
modelowania dla produkcji addytywnej) są nadal postrzegane jako eksperymentalne.  

Ogólnie rzecz biorąc, e-learning można zdefiniowad jako metodę uczenia się, która jest wspierana przez 
nowe technologie informacyjne i komunikacyjne. Ta nowa forma uczenia się wydaje się byd odpowiednia, 
aby sprostad bardzo specyficznym wymaganiom sektora rzemieślniczego. Biorąc pod uwagę pewne 
ograniczenia, e-learning oferuje kilka możliwości i korzyści. Dzięki e-learningowi, proces uczenia się może 
odbywad się niezależnie od czasu i przestrzeni, treśd jest zawsze dostępna, a proces uczenia się może byd 
dostosowany do ram czasowych użytkownika. Co więcej, eliminuje się koszty podróży i czas, co czyni tę 
formę uczenia się jeszcze bardziej atrakcyjną dla rzemiosła, szczególnie dla osób zawodowo zajmujących się 
tą dziedziną na obszarach wiejskich lub odizolowanych. Podsumowując, e-learning i wykorzystanie nowych 
technologii informacyjnych i komunikacyjnych stwarzają wielką szansę dla specjalistów z całego sektora 
rzemieślniczego na rozwój ich umiejętności w celu wykorzystania potencjału rynkowego15.  

Należy zagwarantowad nauczycielom możliwośd nauczania za pomocą ICT oraz dostęp do e-learningu dla 
każdego. Potrzebny jest odpowiedni i interesujący materiał do nauki, pedagogiki i praktyki. Technologie 
informacyjno-komunikacyjne nie mogą jednak zastąpid wszystkich umiejętności potrzebnych w nauczaniu i 
uczeniu się rzemiosła: Technologie informacyjno-komunikacyjne stosowane w kształceniu w zakresie 
rzemiosła mogą jedynie wspierad nauczanie i uczenie się poprzez wprowadzanie nowych metod nauczania i 
studiowania. Wydaje się, że istniejące metodologie nauczania koncentrują się na budowaniu zrozumienia 
struktur logicznych. Większośd z tych metod można uznad za dobre techniki odbioru, przechowywania i 
powtarzania. Kreatywnośd jest jednak często sprzeczna z logicznym myśleniem: kreatywnośd wykorzystuje 
przed- a nawet nieświadome obszary myślenia. 

http://ims.mii.lt/ims/konferenciju_medziaga/e-learningConference/ecel08-cd2.pdf Craftopolis to kreatywne 
środowisko e-learningowe mające na celu wspieranie kreatywnego myślenia, multidyscyplinarności i 
wykorzystania ICT w dziedzinie rzemiosła. Koocowymi użytkownikami Craftopolis są uczniowie i nauczyciele 
rzemiosła drugiego stopnia z obszaru UE. (...) Badania koncentrowały się na analizie stanu techniki, 
kreatywności, użyteczności i atrakcyjności środowisk e-learningowych. Craftopolis został przetestowany 
przez użytkowników koocowych i dwukrotnie oceniony w procesie jego rozwoju. Wyniki badao potwierdziły 
potrzebę wysokiej użyteczności środowiska e-learningowego i pozytywnego nastawienia do środowiska 
uczenia się opartego na opowiadaniach. Craftopolis wykorzystuje elementy społeczeostwa opartego na 
opowiadaniu historii. Opowieści są wykorzystywane jako metafory i elementy angażujące, w celu skupienia 
uwagi i wspierania procesu zapamiętywania. Środowisko uczenia się samo w sobie jest opowieścią, każde 
zadanie jest historią, a opowieści są wykorzystywane jako źródło inspiracji. Kreatywnośd w środowisku 
uczenia się jest wspierana przez zadania, które są zorganizowane wokół teorii kreatywności. Rozwiązanie 
pedagogiczne jest konstruktywne. Środowisko uczenia się prowadzi uczniów do samodzielnej pracy poprzez 

                                                             
15 Cr@ftsman Project. Raport o sytuacji rzemiosła w Europie (2015), s. 19-20 
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zadania podzielone na trzy poziomy trudności. Procesem uczenia się kieruje nauczyciel, który wybiera 
również najbardziej odpowiednie zadania dla każdej z grup i przenosi całą grupę na kolejny poziom. Wartości 
nowatorskie Craftopolis można zdefiniowad jako: stworzenie modelu wirtualnej pedagogiki kreatywności, 
która prowadzi uczniów do samodzielnego myślenia i rozwiązywania problemów; oferowanie modułowej 
struktury, która ma zastosowanie do różnych dziedzin; łączenie starych i nowych oraz uaktualnianie i 
doprowadzanie starych tradycji do dnia dzisiejszego; wprowadzenie bardzo przyjaznego dla użytkownika 
środowiska uczenia się. E-learning to możliwośd odnowienia myślenia i know-how związanego z rzemiosłem.  

KRYTERIA OCENY 

Wiedza na temat wpływu technologii na produkty rzemieślnicze (ich wartośd, nowe możliwości rynkowe itp.) 

Wiedza i identyfikacja nowych narzędzi technologicznych wykorzystywanych do poprawy cyklu życia 
produktów rękodzielniczych. 

Umiejętnośd znajdowania i wybierania przydatnych i specjalistycznych informacji w Internecie, aby uczyd się 
w jaki sposób włączyd technologię do produkcji i sprzedaży wyrobów rzemieślniczych. 

ZASOBY 

Projekt RICHES (http://www.riches-project.eu/):  

₋ RICHES. Dostarczane 5.1. Wykorzystanie umiejętności rzemieślniczych w nowych kontekstach, maj 2015 
r.  

₋ RICHES European Policy Brief, kwiecieo 2016 r. 
₋ Cr@ftsman Project. Sprawozdanie na temat sytuacji rzemiosła w Europie (2015 r.) 

PRODUKTY/REZULTATY 

Moduły szkoleniowe IO2 

NARZĘDZIE SAMOOCENY 

Wybrad jako prawdę fałszywe następujące zdania: 

a) Technologia cyfrowa ma potencjał do dalszego wzmacniania związku pomiędzy przeszłością 
(dziedzictwem, tradycyjnym rzemiosłem) a kreatywną przyszłością. 

b) Rzemiosło może połączyd "charakterystyczny zestaw wiedzy, umiejętności i zdolności, skupionych wokół 
procesu refleksyjnego zaangażowania w świat materialny i cyfrowy".  

c) Obraz generowany komputerowo (CGI) jest używany w rzemiośle do drukowania obiektów 3D.  
d) Technologia najczęściej wprowadzana w fazach konceptualizacji, projektowania i wykonywania 

obiektów rzemieślniczych to: komputerowe generowanie obrazów (CGI), cięcie laserowe, Quick 
Response (QR) oraz produkcja addytywna (lub druk 3D). 

e) Technologie takie jak cięcie laserowe i produkcja addytywna mogą zwiększyd korzyści poprzez 
zmniejszenie kosztów produkcji podczas projektowania i procesów produkcyjnych. 

f) Interwencja maszynowa przekłada się na mniejszą wartośd wyrobów rzemieślniczych (społecznych, 
kulturalnych, ale także ekonomicznych), ma negatywny wpływ na ich jakośd. 

g) E-sprzedaż detaliczna oznacza sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną, jest podzbiorem większości 
handlu elektronicznego związanego z towarami detalicznymi, w którym przedsiębiorstwo prowadzi 
sprzedaż detaliczną na rzecz konsumenta. 

h) Media cyfrowe, w szczególności internet, oferują twórcom możliwośd rozwijania złożonych i 
wyrafinowanych modeli biznesowych w celu przyporządkowania ich produktów do rynków 
międzynarodowych. 

 

Odpowiedzi: Fałszywe (c, e, f, h); Prawda (a, b, d, g) 

 

 

http://www.riches-project.eu/
http://www.riches-project.eu/
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A.2 PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI W ERZE CYFROWEJ 
A.2.1: Komunikacja online, tworzenie sieci i współpraca  
A.2.2 Przechowywanie online (szybki i łatwy dostęp do informacji  
A.2.3: Środki bezpieczeostwa Własnośd intelektualna, RODO 
A.2.4: Ciągły rozwój zawodowy w erze cyfrowej 

 

Tytuł modułu  

A. WPROWADZENIE DO UMIEJĘTNOŚCI ICT 

Tytuł podmodułu  

A.2 PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI W ERZE CYFROWEJ 

Tytuł rozdziału  

A.2.1 Komunikacja online, tworzenie sieci i współpraca 

(godziny) 20 

EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Osoba ucząca się powinna mied możliwośd korzystania z internetowych sposobów komunikacji, tworzenia sieci i 
współpracy  

- Identyfikacja dostępnych sposobów komunikacji online i portali społecznościowych  
- Aby wyjaśnid czym jest komunikacja online 
- Aby zilustrowad na przykładzie dostępne aplikacje dla urządzeo przenośnych  
- Gotowośd do komunikowania się online na kilka sposobów (np. e-maile, fora, portale 

społecznościowe) 

SPIS TREŚCI 

Wprowadzenie 

Przed powstaniem mediów elektronicznych istniały tylko dwa rodzaje komunikacji: werbalna i niewerbalna. Ale 
wraz z pojawieniem się Internetu, pojawiło się mnóstwo metod i narzędzi, dzięki którym ludzie mogą się ze 
sobą komunikowad. Komunikacja online odnosi się do sposobu, w jaki ludzie komunikują się ze sobą poprzez 
komputer lub inne urządzenia (np. tablety, smartfony) oraz internet.  

 

Jakie są rodzaje komunikacji online? 

Komunikacja online może obejmowad wiele różnych sposobów, takich jak komunikacja za pomocą poczty 
elektronicznej (e-mail), forów lub aplikacji do przesyłania wiadomości, lub za pośrednictwem różnych portali 
społecznościowych lub blogów, lub poprzez e-platformy i sieci wirtualne lub inne. Wszystkie te rodzaje 
komunikacji online są coraz częściej wykorzystywane i usprawniają zarówno tworzenie sieci, jak i współpracę. 

 

Emaile: E-maile lub poczta elektroniczna były najwcześniejszymi formami komunikacji online. Email jest jednym 
z najbardziej podstawowych narzędzi komunikacji internetowej. Adresy poczty elektronicznej są wymagane do 
zapisania się do wielu usług online i ogólnie przyjmuje się, że każdy użytkownik internetu posiada co najmniej 
jeden adres e-mail. Adresy e-mail są dostępne w wielu bezpłatnych serwisach. Poczta elektroniczna działa 
poprzez interfejs online i jest przechowywana na serwerach różnych dostawców usług internetowych. Poczta 
elektroniczna jest sposobem komunikacji, który oszczędza czas i pieniądze; jest nadal szeroko stosowana przez 
wiele osób na całym świecie do osobistej i zawodowej komunikacji.  

Jak wysład wiadomośd e-mail? Proszę zapoznad się z następującym tutorialem: 
https://www.youtube.com/watch?v=-cxlyeV-ioA&t=32s  

https://www.youtube.com/watch?v=-cxlyeV-ioA&t=32s
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Usługi krótkich wiadomości tekstowych (SMS): Jak sama Tytuł wskazuje, są to krótkie wiadomości z 
ograniczeniem pewnych znaków alfanumerycznych, które są przekazywane od nadawcy do odbiorcy przez 
telefon, Internet i systemy urządzeo mobilnych. Protokoły te pozwalają użytkownikom na wysyłanie i 
odbieranie wiadomości zawierających do 160 znaków alfanumerycznych do i z telefonów komórkowych. Mimo, 
że większośd wiadomości SMS to wiadomości tekstowe przesyłane między telefonami komórkowymi, wsparcie 
dla usługi zostało rozszerzone o inne technologie mobilne. 

 

Czaty: Jest to bardzo popularna metoda komunikacji online, ponieważ pozwala ona użytkownikowi na 
prowadzenie dyskusji z jedną lub wieloma osobami jednocześnie. Ten sposób komunikacji online jest 
prowadzony za pośrednictwem czatów. Są to konkretne obszary w Internecie, zazwyczaj związane z 
konkretnym tematem, gdzie członkowie mogą się komunikowad i dzielid się swoimi 
zainteresowaniami/pomocami/przeglądami/doświadczeniami z innymi. Jeden z uczestników tworzy 
wiadomośd, do której dostęp mają wszyscy uczestnicy, którzy są online w czacie. Członek może również 
zobaczyd listę wszystkich członków, którzy są online. Może on również kliknąd na innego członka, online lub nie, 
aby wysład prywatną wiadomośd lub zobaczyd jego profil. 

 

Fora: Są to sesje online, podczas których wielu użytkowników komunikuje się ze sobą poprzez wysyłanie 
wiadomości na tej samej ścieżce czatu. Jest to popularny sposób na prowadzenie dyskusji i debat na dowolny 
temat. Ludzie mogą również komunikowad się online poprzez fora. Fora to rodzaj strony internetowej, która 
umożliwia użytkownikom zamieszczanie pytao, rozpoczynanie dyskusji lub udział w różnych dyskusjach. Każde 
indywidualne pytanie lub dyskusja jest określana jako wątek. Forum jest zazwyczaj aktualizowane i 
monitorowane przez administratora lub moderatora. 

Tablice interaktywne: To narzędzie lub aplikacja działa jak fizyczna tablica i umożliwia użytkownikowi 
rysowanie lub pisanie na interfejsie online. Jest ono popularne w placówkach edukacyjnych i nadaje się do 
jednokierunkowej komunikacji. Wstępny film o tym, jak korzystad z tablic, znajduje się pod następującym 
adresem: https://www.youtube.com/watch?v=lLxVjw1yvRk.  

 

Portale społecznościowe / media społecznościowe: Platformy te pozwalają członkom na łączenie się z 
przyjaciółmi i nawiązywanie nowych znajomości z całego świata. Umożliwiają również członkom dzielenie się z 
przyjaciółmi, zwolennikami lub łączenie się w ramach platformy. Aby zacząd, musisz się zarejestrowad i 
uzupełnid swój profil. Kiedy skooczysz, możesz przeglądad innych użytkowników, z którymi chcesz zostad 
przyjacielem lub komunikowad się. Niektóre z najpopularniejszych portali społecznościowych, w których można 
się bezpłatnie zarejestrowad i rozpocząd komunikację, to Facebook, Twitter, Instagram, YouTube i inne. 

 

Powszechnie używanymi aplikacjami do tworzenia portali społecznościowych są:  

- Facebook: jest portalem społecznościowym, na którym użytkownicy mogą zamieszczad komentarze, 
udostępniad zdjęcia i umieszczad linki do wiadomości lub innych ciekawych treści w sieci, rozmawiad 
na żywo i oglądad krótkie filmy. Wspólne treści mogą byd udostępniane publicznie lub tylko wybranej 
grupie przyjaciół, rodzinie lub jednej osobie. Facebook jest przyjazny dla użytkownika i otwarty dla 

https://www.youtube.com/watch?v=lLxVjw1yvRk
https://www.facebook.com/


 MODUŁY SZKOLENIOWE CRAFTS 3.0                                                                         
 

12 
 

wszystkich. Nawet osoby o najmniejszych technicznych umiejętnościach mogą się zarejestrowad i 
rozpocząd zamieszczanie treści na Facebooku. Chociaż rozpoczął się jako sposób na utrzymanie 
kontaktu lub ponownego połączenia z dawno zagubionych przyjaciół, szybko stał się ulubieocem firm, 
które były w stanie ściśle ukierunkowad odbiorców i dostarczyd reklamy bezpośrednio do ludzi, którzy 
najprawdopodobniej chcą swoich produktów lub usług. Kluczowe cechy Facebooka są to, że: 

 Facebook pozwala na prowadzenie listy znajomych i wybranie ustawieo prywatności, aby 
dostosowad się do tego, kto widzi treśd na Twoim profilu. 

 Facebook umożliwia przesyłanie zdjęd i prowadzenie albumów zdjęciowych, które mogą byd 
udostępniane znajomym. 

 Facebook obsługuje interaktywny czat online i możliwośd komentowania stron profilu znajomego, 
aby byd w kontakcie, udostępniad informacje itp. 

 Facebook obsługuje strony grupowe, strony dla fanów i strony biznesowe, które pozwalają firmom 
wykorzystywad Facebook jako narzędzie do marketingu w mediach społecznościowych. 

 Sied deweloperska Facebooka zapewnia zaawansowaną funkcjonalnośd i opcje monetyzacji. 

 Możesz oglądad wideo na żywo za pomocą Facebook Live. 

 Czatuj z przyjaciółmi i członkami rodziny z Facebooka lub automatycznie wyświetlaj zdjęcia z 
Facebooka za pomocą urządzenia Facebook Portal. 

- Messenger: Facebook Messenger to darmowa aplikacja do wysyłania wiadomości na telefony 
komórkowe, służąca do komunikowania się, udostępniania zdjęd, filmów, nagrao audio i prowadzenia 
rozmów grupowych. Aplikacja, którą można bezpłatnie pobrad, może byd używana do komunikowania 
się z przyjaciółmi na Facebooku i z kontaktami telefonicznymi. Aplikacja Messenger jest oddzielną 
aplikacją w serwisie Facebook. Jednak profile użytkowników mogą byd ustawiane za pomocą konta 
Facebook lub numeru telefonu. 

- Twitter: to internetowy serwis informacyjny i społecznościowy, na którym ludzie komunikują się w 
krótkich wiadomościach zwanych tweetami. Tweetting jest umieszczanie krótkich wiadomości dla 
każdego, kto śledzi cię na Twitterze, z nadzieją, że twoje wiadomości są przydatne i interesujące dla 
kogoś w Twojej publiczności. Innym opisem Twittera i tweetingu może byd mikroblogowanie. 
Niektórzy ludzie używają Twittera do odkrywania ciekawych ludzi i firm online, decydując się na 
śledzenie ich tweety. Tysiące ludzi reklamowad swoje usługi rekrutacji, firm konsultingowych i sklepów 
detalicznych za pomocą Twittera, i to działa. Ludzie wolą reklamę, która jest szybka, mniej inwazyjna, i 
może byd włączona lub wyłączona do woli. Twitter to właśnie to. 

- WhatsApp: WhatsApp jest darmową aplikacją do pobierania komunikatorów na smartfony. WhatsApp 
używa Internetu do wysyłania wiadomości, obrazów, audio lub wideo. Usługa jest bardzo podobna do 
usług wiadomości tekstowych, jednak ponieważ WhatsApp korzysta z Internetu do wysyłania 
wiadomości, koszt korzystania z WhatsApp jest znacznie niższy niż wysyłanie wiadomości tekstowych. 
Z WhatsApp można również korzystad na pulpicie, wystarczy przejśd do strony internetowej Whatsapp 
i pobrad go na komputer Mac lub Windows. Jest on popularny wśród nastolatków dzięki takim 
funkcjom, jak rozmowy grupowe, wiadomości głosowe i udostępnianie lokalizacji. 

- Viber: Viber to darmowa aplikacja do pobrania, która pozwala użytkownikom na wykonywanie 
bezpłatnych połączeo, wysyłanie tekstów, zdjęd i wiadomości wideo do innych użytkowników Viber. 
Działa ona zarówno na telefonie komórkowym jak i komputerze i może byd używana do łączenia się z 
ludźmi na całym świecie. Aplikację można pobrad bezpośrednio na telefon lub komputer, użytkownicy 
po prostu muszą podad swój numer telefonu, aby rozpocząd pracę. 

- Instagram: Podobnie jak Facebook lub Twitter, każdy kto tworzy konto Instagram ma profil i kanał 
informacyjny. Po umieszczeniu zdjęcia lub filmu na Instagram, zostanie on wyświetlony na Twoim 
profilu. Inni użytkownicy, którzy podążają za Tobą będą widzied swoje posty w ich własnym kanale. 
Podobnie, zobaczysz posty od innych użytkowników, którzy zdecydują się śledzid. To jak uproszczona 
wersja Facebooka, z naciskiem na użycie mobilne i wizualne dzielenie się. Podobnie jak w innych 
serwisach społecznościowych, możesz komunikowad się z innymi użytkownikami na Instagramie, 
śledząc ich, komentując i lubiąc, oznaczając i wysyłając prywatne wiadomości. 

- LinkedIn: LinkedIn jest portalem społecznościowym dla profesjonalistów. Celem serwisu jest 
umożliwienie zarejestrowanym członkom tworzenia i dokumentowania sieci osób, które znają i którym 
ufają zawodowo. Strona profilowa członka LinkedIn, która kładzie nacisk na umiejętności, historię 
zatrudnienia i edukację, posiada profesjonalne sieciowe kanały informacyjne oraz ograniczoną liczbę 
konfigurowalnych modułów. Podstawowe członkostwo w LinkedIn jest bezpłatne. Członkowie sieci 
nazywani są "połączeniami". W odróżnieniu od innych bezpłatnych serwisów społecznościowych, 

https://www.messenger.com/
https://twitter.com/
https://www.whatsapp.com/
https://www.viber.com/
https://www.instagram.com/
https://www.linkedin.com/
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takich jak Facebook czy Twitter, LinkedIn wymaga, aby połączenia posiadały wcześniejszą relację.  
- YouTube: YouTube to usługa udostępniania wideo, w której użytkownicy mogą oglądad, udostępniad, 

komentowad i przesyład własne filmy. Usługa wideo jest dostępna na komputerach PC, laptopach, 
tabletach i przez telefony komórkowe. Główne funkcje YouTube zostały podsumowane poniżej:  

 Użytkownicy mogą wyszukiwad i oglądad filmy 

 Stwórz osobisty kanał YouTube 

 Przesyłanie filmów na swój kanał 

 Lubię/komentuję/udzielad się innymi filmami na YouTube 

 Użytkownicy mogą subskrybowad/przełączad się z innymi kanałami i użytkownikami YouTube 

 Tworzenie playlist do organizowania filmów i grupowania ich razem 
- Skype: Skype to oprogramowanie, które umożliwia prowadzenie rozmów na całym świecie. Miliony 

osób prywatnych i firm używają Skype'a do prowadzenia bezpłatnych rozmów wideo i głosowych, 
zarówno indywidualnych, jak i grupowych, wysyłania wiadomości błyskawicznych oraz udostępniania 
plików innym osobom za pośrednictwem Skype'a. Możesz używad Skype'a w najlepszy dla siebie 
sposób - na swoim telefonie komórkowym, komputerze lub tablecie. Skype jest bezpłatny do pobrania 
i łatwy w użyciu. 

Film prezentujący wady i zalety mediów społecznościowych znajduje się pod następującym adresem: 
https://www.youtube.com/watch?v=0nwlUZcMci8.  

 

Jakie są pewne korzyści z komunikacji online? 

1. Dostępnośd 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, w dowolnym miejscu, o ile masz połączenie z 
Internetem 

2. Inny sposób komunikacji, gdzie nikt nie może ci przerywad 
3. W przeciwieostwie do rozmowy werbalnej, dyskusja online jest trwała i można do niej powrócid. 
4. Uczestnicy nie muszą wnosid wkładu, dopóki nie zastanowią się nad kwestią i nie poczują się gotowi. 
5. Fora dyskusyjne online zachęcają do głębszej refleksji niż szybkie tempo procesów twarzą w twarz  
6. Sposób na promowanie swojej pracy oraz pomysłów/pokazów/doświadczeo  

KRYTERIA OCENY 

- Analiza głównych rodzajów komunikacji online 
- Lista najczęściej używanych aplikacji społecznościowych 
- Wymieo co najmniej dwa plusy i dwa minusy mediów społecznościowych 

ZASOBY 

CDC (2012). CDC's Guide to Writing for Social Media 
(https://www.cdc.gov/socialmedia/Tools/guidelines/pdf/GuidetoWritingforSocialMedia.pdf)  

 

Talpau A. (2014) Social Media - A new way of communication 
(http://webbut.unitbv.ro/BU2014/Series%20V/BULETIN%20V/I-06_TALPAU-1.pdf)  

 

Kanały komunikacji online (https://www.europarc.org/communication-
skills/pdf/Online%20Communication%20Channels_Extract%20from%20Manual%20for%20Effective%20Commu
nication.pdf)  

PRODUKTY/REZULTATY 

Osoby uczące się posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie komunikacji online 

Uczniowie mogą zilustrowad na przykładach dostępne aplikacje dla portali społecznościowych 

Uczniowie są skłonni komunikowad się online na kilka sposobów 

https://www.youtube.com/
https://www.skype.com/
https://www.youtube.com/watch?v=0nwlUZcMci8
https://www.cdc.gov/socialmedia/Tools/guidelines/pdf/GuidetoWritingforSocialMedia.pdf
https://www.cdc.gov/socialmedia/Tools/guidelines/pdf/GuidetoWritingforSocialMedia.pdf
http://webbut.unitbv.ro/BU2014/Series%20V/BULETIN%20V/I-06_TALPAU-1.pdf
http://webbut.unitbv.ro/BU2014/Series%20V/BULETIN%20V/I-06_TALPAU-1.pdf
https://www.europarc.org/communication-skills/pdf/Online%20Communication%20Channels_Extract%20from%20Manual%20for%20Effective%20Communication.pdf
https://www.europarc.org/communication-skills/pdf/Online%20Communication%20Channels_Extract%20from%20Manual%20for%20Effective%20Communication.pdf
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Tytuł modułu  

A. WPROWADZENIE DO UMIEJĘTNOŚCI ICT 

Tytuł podmodułu  

A.2 PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI W ERZE CYFROWEJ 

Tytuł rozdziału  

A.2.2 Przechowywanie online (szybki i łatwy dostęp do informacji) 

(godziny) 20 

EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Osoba ucząca się będzie w stanie odróżnid rozwiązania w zakresie przechowywania danych online w celu 
zapewnienia szybkiego i łatwego dostępu do informacji. 

- Posiadad wiedzę na temat udostępniania dokumentów online i kłaśd nacisk na prawa własności 
dokumentów 

- Wybierz odpowiednie rozwiązania do przechowywania, udostępniania i zarządzania danymi online 
(np. chmury) 

- Korzystaj z dostępnych rozwiązao udostępniania online, chmur i narzędzi współpracy 

SPIS TREŚCI 

Wprowadzenie 

Aby szersze grono odbiorców dowiedziało się o Twoich produktach i/lub produkcji rzemieślniczej, zapoznaj 
się z technikami online w celu szybkiego i łatwego dostępu/do informacji. Chmury, platformy internetowe i 
aplikacje do współpracy mogą uprościd proces komunikacji projektantów lub dowolnych użytkowników 
online. Większośd dostępnych na rynku rozwiązao jest kompatybilna z urządzeniami mobilnymi, 
synchronizując je po pobraniu pliku. 

  

Możesz użyd chmury do: 

 Przechowywanie plików 

 Udostępnianie plików 

 Ochrona plików (kopia zapasowa) 

 

Większośd dostawców pamięci masowych w chmurze zapewnia bezpłatny dostęp do udostępniania i/lub 
przechowywania plików.  

Inne zalety przechowywania w chmurze to między innymi: 

 Zdalne tworzenie kopii zapasowych i konserwacja danych 

 Dostęp do danych z dowolnego miejsca, w którym dostępne jest połączenie internetowe 

 Unikaj wysyłania plików e-mailem do odbiorców, tylko jeden link 

 Funkcja "przeciągnij i upuśd" umożliwiająca udostępnianie dokumentów 

 Oszczędnośd kosztów, ponieważ nie trzeba inwestowad w dodatkowe dyski twarde.  

 Szybki montaż  

Digitalizacja umożliwia również włączenie się do społeczności internetowej w celu podzielenia się własnymi 
pomysłami, skorzystania z już wykonanych wzorów, skonsultowania się z innymi rzemieślnikami lub 
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pobrania instrukcji upraszczających procesy. Jest to tzw. współpraca. 

  

Prawa własności dokumentów dotyczące udostępniania online 

Udostępnianie plików wiąże się z wymianą własności intelektualnej. W przypadku udostępniania własnych 
utworów należy rozważyd, jakie prawa chcesz przyznad użytkownikom, tj. przeglądad, pobierad, edytowad, 
udostępniad lub zmieniad. Jeśli zdecydujesz się udostępnid jakikolwiek utwór, który nie należy do Ciebie, 
powród do pierwotnego źródła w celu potwierdzenia praw własności i dalszych możliwości 
rozpowszechniania.  

 

Zgodnie z prawem UE wykonywanie tymczasowych kopii na ekranie lub w pamięci podręcznej użytkownika 
nie jest samo w sobie nielegalne (5 czerwca 2014 r., Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), 
sprawa British Meltwater). Chmury mogą byd wykorzystywane do udostępniania utworów bez zgody 
właściciela praw autorskich. 

 

Rozróżnia się między pisaniem kopii a patentem 

Jeśli potrafisz wykazad, że rozwinąłeś swoją pracę z innej ścieżki i nie skopiowałeś po prostu cudzej pracy, to 
jest to obrona przed zarzutem, że naruszyłeś jej kopię. 

 

Dodatkowe wskazówki dla nauczycieli rzemiosła dotyczące wprowadzania przechowywania online: 

1) Pozwól uczniom odkryd dostępne darmowe oprogramowanie do przechowywania online i samodzielnie 
zdecyduj, które będzie dla nich najbardziej odpowiednie. 

2) Zacznij od podzielenia się zdjęciem, filmem, itp. z uczniami, więc najpierw nauczyd się, jak pobrad, a 
następnie podzielid się na własną rękę. 

KRYTERIA OCENY 

Zidentyfikuj i wyjaśnij dzielenie się dokumentami i chmury; 

Ustalenie dostępności pamięci masowej w chmurze i innych rozwiązao udostępniania online; 

Nakreślenie etapów udostępniania i dostępu do informacji online; 

Planowanie udostępniania danych online (udostępnianie); 

Wybierz odpowiedni magazyn internetowy (chmury) 

Korzystanie z narzędzi współpracy online 

Korzystaj z dostępnych narzędzi współpracy online; 

Zastosuj rozwiązania współdzielenia dostosowane do odbiorców docelowych; 

Przedstawienie pomiędzy prawem własności dokumentu a prawem autorskim.  

 

ZASOBY 

 

Sprzęt: Komputer z połączeniem internetowym; opcjonalnie: projektor.  

Dodatkowe zasoby online: 
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Lista programów do współpracy wymienionych w Wikipedii 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_collaborative_software  

Tutoriale na temat korzystania z różnych rozwiązao w chmurze 

https://edu.gcfglobal.org/en/topics/usingthecloud/  

 

PRODUKTY/REZULTATY 

Uczniowie mają wiedzę i umiejętności w zakresie udostępniania dokumentów online. 

Uczniowie mogą wybrad odpowiednie rozwiązania do przechowywania, udostępniania i zarządzania danymi 
online (np. chmury) 

Uczniowie mogą zademonstrowad, jak używad chmur z wybranym freeware.  

NARZĘDZIE SAMOOCENY 

1. Jaki jest cel chmur internetowych? 
2. Jak można wykorzystad chmury internetowe jako wzór? 
3. Jakie przykłady darmowego oprogramowania do udostępniania, przechowywania lub współpracy 

są Ci znane? 
4. Jakie są zasady leżące u podstaw praw własności dokumentów dotyczących udostępniania 

dokumentów w Internecie? 

 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_collaborative_software
https://edu.gcfglobal.org/en/topics/usingthecloud/
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Tytuł modułu A.    WPROWADZENIE DO UMIEJĘTNOŚCI TIK 

Tytuł podmodułu A. 2 PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI W ERZE CYFROWEJ 

Tytuł rozdziału A.2.3 Środki bezpieczeostwa Własnośd intelektualna, RODO 
 

(godziny) 

20 

CELE DYDAKTYCZNE 

 w celu wyjaśnienia pojęcia własności intelektualnej 

 wyjaśnienie znaczenia RODO 

 rozpoznawanie i stosowanie narzędzi ochrony danych i procedur bezpieczeostwa 

SPIS TREŚCI 

Własnośd intelektualna (IP) to termin oznaczający dowolny składnik niematerialny - coś, co jest własnością, 
nie istnieje jako obiekt fizyczny, ale ma wartośd. Przykładami własności intelektualnej są projekty, 
koncepcje, oprogramowanie, wynalazki, tajemnice handlowe, formuły i nazwy marek, a także dzieła sztuki. 
Własnośd intelektualna może byd chroniona przez prawo autorskie, znak towarowy, patent lub inny środek 
prawny. 

- we współczesnej erze cyfrowej własnośd intelektualna stoi przed nowymi wyzwaniami, 
które muszą znaleźd odzwierciedlenie w środkach bezpieczeostwa i procedurach 
bezpieczeostwa 

- RODO - w dniu 25 maja 2018 r. uruchomiono ogólne rozporządzenie o ochronie danych 
(RODO), mające na celu poprawę ochrony danych osób fizycznych w całej UE, które stało 
się bezpośrednio stosowane. 

- rzemieślnicy powinni znad pojęcie własności intelektualnej, narzędzia ochrony i stosowad 
procedury bezpieczeostwa, które pomagają im przyjąd odpowiedzialnośd i mied pewnośd 
siebie 

Omawiane tematy - Jeśli uważasz, że stworzyłeś coś nowego i chciałbyś wiedzied, jak chronid swoje dzieło 

1. Dlaczego ważna jest własnośd intelektualna - warunki, ochrona, poufnośd umowy  
1.1 Co to jest patent? 
Wynalazca ma prawo wykluczyd innych z dokonania wynalazku 
1.2 Czym są znaki towarowe? 
Logotypy, słowa i/lub zwroty, które identyfikują unikalne źródło towarów lub usług  
1.3 Co to jest prawo autorskie? 

 Prawa autorskie mogą obejmowad utwory opublikowane lub niepublikowane z chwilą ich skopiowania.  

1. 4 Tajemnice handlowe - listy klientów, tajemnice produkcji, strategie przedsiębiorstwa 

 

2. Jak zarządzad ryzykiem związanym z własnością intelektualną 
3. Jak poruszad się po skomplikowanych strukturach prawnych 
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engo.com 

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) 

W dniu 25 maja 2018 r. zaczęto bezpośrednio stosowad ogólne rozporządzenie o ochronie danych 
(RODO), mające na celu poprawę ochrony danych osób fizycznych w całej UE. 

Omówione tematy: 

1. Podstawy ochrony danych 
Pojęcia "prywatności" i "ochrony danych osobowych" oraz ich konceptualizacja 
Prywatnośd i ochrona danych osobowych jako prawa podstawowe 
Kluczowe definicje w prawie o ochronie danych osobowych 

2. Główne zasady ochrony danych w UE  
3. Informacje, obowiązki 

- Zasada przejrzystości 
- Prawo do sukcesu danych 
- Wielowarstwowy zauważony 
- Ogłoszenia informacyjne w różnych okolicznościach 

4. Studia przypadków 
Stosowanie ciasteczek 
Umowy elektroniczne 
Korzystanie z serwisów społecznościowych 

5. Ochrona danych 
6. Zobowiązania i sankcje 
7. Wpływ RODO 

KRYTERIA OCENY 

1. Dlaczego ważna jest własnośd intelektualna 
2. Proszę wymienid 2 rodzaje ochrony danych w tym polu 
3. Co może byd uznane za tajemnicę handlową? Wymieo! 

ZASOBY 

www.digitalsme.eu 
www.futurelearn.com 
www.itpro.co.uk 
www.wipo.int 
https://money.howstuffworks.com/ 
https://www.youtube.com/watch?v=RQOJgEA5e1k 

http://www.digitalsme.eu/
http://www.futurelearn.com/
http://www.itpro.co.uk/
http://www.wipo.int/
https://money.howstuffworks.com/
https://www.youtube.com/watch?v=RQOJgEA5e1k
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www.enago.com 
http://continuingprofessionaldevelopment.org/ 
www.rand.org 
 www.ifdc.global 
www.researchgate.net 

PRODUKTY/REZULTATY 

 Przejęcie odpowiedzialności za procedury bezpieczeostwa 

 Pewnośd siebie do niezależnego działania 

 Wiedza na temat pojęcia własności intelektualnej 

 Wiedza na temat znaczenia RODO 

 Wiedza i stosowanie narzędzi ochrony danych i procedur bezpieczeostwa 

 

  

http://www.enago.com/
http://continuingprofessionaldevelopment.org/
http://www.rand.org/
http://www.ifdc.global/
http://www.researchgate.net/
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Tytuł modułu A. WPROWADZENIE DO UMIEJĘTNOŚCI ICT 

Tytuł podmodułu A.2 PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI W ERZE CYFROWEJ 

Tytuł rozdziału A.2.4 Ciągły rozwój zawodowy w erze cyfrowej 
 

(godziny) 25 

CELE DYDAKTYCZNE 

 posiadanie wiedzy na temat znaczenia ciągłego rozwoju zawodowego w epoce cyfrowej 

 odkrywad i demonstrowad nowe sposoby uczenia się 

 aktualizacja umiejętności i technologii rzemieślniczych 

 aby odkryd nowe narzędzia do ciągłego rozwoju zawodowego. 

SPIS TREŚCI 

Ciągły rozwój zawodowy (CPD) odnosi się do procesu śledzenia i dokumentowania umiejętności, wiedzy i 
doświadczenia, które zdobywasz zarówno formalnie, jak i nieformalnie w trakcie pracy, poza jakimkolwiek 
szkoleniem wstępnym. 

- Ciągły rozwój zawodowy - odnosi się do procesu śledzenia i dokumentowania umiejętności, 
wiedzy i doświadczenia, które zdobywasz zarówno formalnie, jak i nieformalnie podczas 
pracy, poza jakimkolwiek szkoleniem wstępnym. 

- Nowe sposoby uczenia się - są silnie związane z zarządzaniem wiedzą i procesem uczenia się 
przez całe życie 

- Nowe narzędzia i technologie - służą uaktualnieniu technologicznych i cyfrowych umiejętności 
rzemieślniczych 

DWB demonstruje klientom i/lub pracodawcom profesjonalną pozycję rzemieślników. 

Działalnośd informatyczna i biznesowa rzemiosła nie są już rozdzielone. 

Tematy: 

1. CPD 
 uczenie się od współpracowników lub wspólne uczenie się z sieci 
 czytanie o nowych technologiach, nowych metodach pracy, zmianach legislacyjnych 
 cieniowanie lub asystowanie doświadczonemu koledze 
2. Wykorzystanie technologii cyfrowych - uczenie się i rozwój umiejętności w procesie trwającym całe 

życie. 
3.  Umiejętności informatyczne - jako umiejętności techniczne 
4. Umiejętności w zakresie nawigacji cyfrowej - niezbędne do osiągnięcia sukcesu w świecie cyfrowym, 

np. nadawania priorytetu informacjom oraz oceny jakości i wiarygodności informacji. 
5. Zarządzanie wiedzą (np. zatwierdzanie informacji, zapewnianie jakości informacji). 
6.  Samokształcenie i uczenie się przez całe życie. 
7. Poznawanie ograniczeo i barier technologii (np. wiedza, kiedy technologia jest pomocna, a kiedy nie). 
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Epma.ae 

KRYTERIA OCENY 

1. Jaka jest różnica między technicznymi umiejętnościami cyfrowymi a umiejętnościami 
w zakresie nawigacji cyfrowej? 

2. Proszę wyjaśnid pojęcie uczenia się przez całe życie 
3. Proszę wymienid 3 narzędzia cyfrowe, które mogą byd wykorzystane w Paostwa 

dziedzinie działalności 

ZASOBY 

www.digitalsme.eu 
www.futurelearn.com 
www.itpro.co.uk 
www.wipo.int 
https://money.howstuffworks.com/ 
https://www.youtube.com/watch?v=RQOJgEA5e1k 
www.enago.com 
http://continuingprofessionaldevelopment.org/ 
www.rand.org 
 www.ifdc.global 
www.researchgate.net 

http://www.digitalsme.eu/
http://www.futurelearn.com/
http://www.itpro.co.uk/
http://www.wipo.int/
https://money.howstuffworks.com/
https://www.youtube.com/watch?v=RQOJgEA5e1k
http://www.enago.com/
http://continuingprofessionaldevelopment.org/
http://www.rand.org/
http://www.ifdc.global/
http://www.researchgate.net/
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PRODUKTY/REZULTATY 

 Gotowośd do samodzielnego działania, do uaktualniania istniejących umiejętności, sposobów 
uczenia się, technologii i narzędzi 

 Wiedza o znaczeniu ciągłego rozwoju zawodowego w epoce cyfrowej 

 Wiedza o nowych sposobach uczenia się 

 Aktualizacja umiejętności i technologii rzemieślniczych 

 Wiedza na temat nowych narzędzi do ciągłego rozwoju zawodowego. 
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B. E-NARZĘDZIA DLA SEKTORA RZEMIEŚLNICZEGO 
 

B.1 POPRAWA DOŚWIADCZENIA UCZENIA SIĘ POPRZEZ WYKORZYSTANIE NARZĘDZI 

CYFROWYCH 
 

Tytuł modułu: B. SZKOLENIA ONLINE I CYFROWE DLA RZEMIOSŁA  

Tytuł podmodułu B.1. POPRAWA DOŚWIADCZENIA UCZENIA SIĘ POPRZEZ WYKORZYSTANIE NARZĘDZI 
CYFROWYCH 

Tytuł rozdziału POPRAWA DOŚWIADCZENIA UCZENIA SIĘ POPRZEZ 
WYKORZYSTANIE NARZĘDZI CYFROWYCH 

(godziny) 25 

EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Osoba ucząca się powinna mied możliwośd korzystania z narzędzi do komunikacji, tworzenia sieci i współpracy 
online. 

SPIS TREŚCI 

Komunikacja online, tworzenie sieci i współpraca  

Sied jest idealnym medium do komunikacji między korepetytorami a studentami i studentami, wspierana 
również przez grupy dyskusyjne i listy e-mailowe. Różne mechanizmy internetowe mogą byd wykorzystywane w 
celu ułatwienia studentom informacji zwrotnych i komunikacji, o różnym stopniu złożoności. Na przykład, prosty 
anonimowy formularz internetowy może byd użyty w ramach konkretnego kursu, aby zachęcid studentów do 
zadawania pytao dotyczących konkretnych zadao lub innych kwestii związanych z kursem i do dzielenia się tymi 
informacjami w grupie. Bardziej zaawansowanymi narzędziami są dyskusje wątkowe i konferencje internetowe, 
a także pełnowartościowe środowiska edukacyjne. 

Najczęstszymi narzędziami komunikacji wykorzystywanymi w kursach online są: e-mail, Instant Messaging i 
Blogging. 

E-mail: Skrót e-mail oznacza pocztę elektroniczną; e-mail jest definiowany jako przesyłanie wiadomości za 
pośrednictwem sieci komunikacyjnych. Istnieje wielu dostawców usług poczty elektronicznej, a najbardziej znani 
to Yahoo mail i G mail. Wymiana wiadomości e-mail z mentorem lub rówieśnikiem jest doświadczeniem e-
learningowym. 

Komunikaty natychmiastowe (IM): Komunikaty błyskawiczne (Instant Messaging) to wymiana komunikatów 
tekstowych za pośrednictwem aplikacji programowej w czasie rzeczywistym. Aplikacja Instant Messaging 
umożliwia uczniom rozmowę za pośrednictwem wiadomości tekstowych. Stało się to bardzo popularne, 
ponieważ tutaj wszystko odbywa się w szybszy, bardziej niezawodny i spójny sposób. Tzw. instant messaging 
pomaga nauczycielom w tworzeniu grup tematycznych do wymiany informacji i dzielenia się zasobami. Aplikacje 
do obsługi wiadomości błyskawicznych, takie jak WhatsApp, są szeroko wykorzystywane przez społecznośd 
nauczycielską jako niezawodne narzędzie komunikacji. 

Chat: Chat jest narzędziem komunikacji synchronicznej ułatwiającym komunikację online. Narzędzie to pomaga 
nauczycielom i uczniom zaplanowad dyskusję na konkretny temat lub pytanie, a następnie zapisad dyskusję na 
czacie do późniejszego wykorzystania. Narzędzie czatu jest zintegrowanym narzędziem we wszystkich LMS-ach i 
istnieje wiele samodzielnych aplikacji do czatu, które mogą byd używane poza LMS-em. 

Blogowanie: Blog jest twoją własną stroną internetową, którą będziesz na bieżąco aktualizował. Blog to często 
aktualizowany osobisty dziennik lub pamiętnik online. W blogach wpisy są często wyświetlane w odwrotnej 
kolejności chronologicznej. Większośd blogów jest interaktywna, dzięki czemu odwiedzający mogą zostawiad 
komentarze, a nawet wysyład sobie nawzajem wiadomości za pośrednictwem widgetów na blogach i to właśnie 
ta interaktywnośd odróżnia je od innych statycznych stron internetowych. Wiele blogów zawiera komentarze 
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lub wiadomości na dany temat; inne funkcjonują jako bardziej osobiste dzienniki online. Typowy blog łączy w 
sobie tekst, zdjęcia i linki do innych blogów, stron internetowych i innych mediów związanych z jego tematyką. 
Większośd blogów ma głównie charakter tekstowy, chod niektóre z nich skupiają się na sztuce (art blog), 
fotografiach (photo blog), filmach wideo (video blogging), muzyce (MP3 blog) i audio (podcasting)16. 

Narzędzia współpracy 

Na całym świecie jesteśmy świadkami przejścia do uczenia się opartego na współpracy. Korzyści płynące z 
uczenia się opartego na współpracy są ogromne. Pozwala ono uczącym się czerpad z doświadczeo swoich 
rówieśników i pomaga im zdobywad i zatrzymywad informacje w bardziej zaangażowany i zaangażowany 
sposób. Dlatego też, widzimy, że większośd szkoleo online ma również charakter społeczny. Osoby uczące się 
uczą się poprzez współpracę z rówieśnikami w mniejszych lub większych grupach. Technologia e-learningowa 
oferuje wiele możliwości współpracy, niektóre z popularnych narzędzi współpracy obejmują Czat, forum, wiki, 
grupy online, konferencje audio/wideo, zakładki społecznościowe i portale społecznościowe. 

Fora współpracy edukacyjnej promują interakcję między uczniami poprzez tablice ogłoszeo, na których 
uczniowie mogą zamieszczad pytania i odpowiedzi; czat tekstowy lub fora, na których uczniowie mogą się 
komunikowad; oraz dyskusje wątkowe, na których prowadzący i uczniowie mogą dyskutowad na dany temat i 
wzajemnie przeglądad swoje odpowiedzi.  

Wiki: Wiki to wspólna strona internetowa, która gromadzi i organizuje treści, tworzone i poprawiane przez jej 
użytkowników. Najbardziej znanym przykładem jest Wikipedia. Wiki to sposób na rozwój bazy wiedzy wokół 
konkretnego obszaru zawartości, czy to najlepszych praktyk w danej dziedzinie, czy też sposobu korzystania z 
konkretnego oprogramowania. Kilka programów pomaga w tworzeniu wiki online, a jednym z najbardziej 
znanych z nich jest Wordpress. Wiki jest również funkcją dostępną we wszystkich systemach zarządzania 
uczniami. W kontekście e-learningowym wiki pozwala nauczycielom na powierzenie uczniom wielu rodzajów 
zadao do współpracy i tworzenia treści na dowolny temat. Platformy Wiki są szeroko wykorzystywane do 
tworzenia i udostępniania otwartych zasobów edukacyjnych, a w Karnataka inicjatywa KOER jest rozwijana na 
platformie wiki. 

Zakładki społeczne: Serwis zakładek społecznościowych to scentralizowany serwis internetowy, który umożliwia 
użytkownikom dodawanie, adnotację, edycję i udostępnianie zakładek dokumentów internetowych. Strony 
internetowe z zakładkami społecznościowymi poprawiają i ulepszają doświadczenia edukacyjne poprzez 
zachęcanie do współpracy w grupie. Pomagają one również w organizowaniu i zapisywaniu zasobów 
internetowych szybciej i łatwiej dla studentów. Usługi zakładek społecznościowych oferują większy zakres 
badao, integracji i współpracy w porównaniu z bardziej tradycyjnymi aplikacjami do tworzenia zakładek, takimi 
jak przeglądarki internetowe, które oferują ograniczoną funkcjonalnośd. Istnieje wiele usług, które są dostępne 
bezpłatnie do tworzenia i udostępniania zakładek społecznościowych, a najbardziej znane z nich to Diigo, 
Delicious i StumbleUpon. Nauczyciele mogą tworzyd zakładki społecznościowe z zasobów w sposób mądry i 
zapraszad innych nauczycieli do udziału i dodawania adnotacji. Stworzone w ten sposób zakładki 
społecznościowe mogą byd dzielone z uczniami, a nauczyciele mogą również przydzielad uczniom zadania do 
wspólnego budowania zakładek społecznościowych związanych z konkretnym tematem. 

Portale społecznościowe. Serwis społecznościowy to wyrażenie używane do opisu każdej strony internetowej, 
która umożliwia użytkownikom tworzenie publicznych profili w ramach tej strony internetowej i tworzenie 
relacji z innymi użytkownikami tej samej strony internetowej, którzy mają dostęp do ich profilu. Portale 
społecznościowe mogą byd używane do opisywania stron internetowych opartych na społeczności, forów 
dyskusyjnych, wykresów i innych przestrzeni społecznościowych online. Przykładami mogą byd Facebook, 
Twitter, Linkedln, Google+ itp. Portale społecznościowe mogą byd skutecznie wykorzystywane do e-learningu 
poprzez tworzenie konkretnych grup zainteresowao. Uczniowie w tej grupie mogą dzielid się informacjami, 
zdjęciami, filmami wideo, grafikami związanymi z konkretnym tematem. Może to byd również wykorzystane 
przez nauczycieli do współpracy w generowaniu i udostępnianiu zasobów online z łatwością ułatwiając tym 
samym naukę. 
Kursy online integrują prezentacje multimedialne z wykorzystaniem technologii mediów strumieniowych. 
Webcasting wykorzystuje media strumieniowe do transmisji audio i wideo przez Internet. Termin "webcasting" 

                                                             
16

 Padrón, C.¸ et. al. Współpraca przy opracowywaniu materiałów dydaktycznych. Source: 
https://pdfs.semanticscholar.org/0f8f/4b353292c5d14922adba5d11bef20494e6c4.pdf  

 

https://pdfs.semanticscholar.org/0f8f/4b353292c5d14922adba5d11bef20494e6c4.pdf
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odnosi się do audycji i filmów przesyłanych z jednego źródła do wielu pasywnych odbiorników. Typowym 
zastosowaniem jest lekcja wideo, podczas której ekspert rozmawia z wieloma uczniami jednocześnie, bez żadnej 
interakcji. Jednakże, nagrane webcasty mogą byd wykorzystywane w sposób asynchroniczny. Filmy wideo mogą 
byd wykorzystywane przez moderatora do przekazywania treści (np. krótkich lekcji wideo, podczas których 
ekspert mówi), motywacji lub orientacji. Są one wykorzystywane do pokazania poruszających się obiektów lub 
procesów (np. montowania elementów maszyny), przedstawienia prawdziwych ludzi rozmawiających (np. 
instruktora), itp. Konferencje internetowe zapewniają dwukierunkową komunikację, koordynację i współpracę 
w sytuacjach nauki. Web-conferencing odnosi się do prezentacji edukacyjnej online na żywo, podczas której 
uczestniczący widzowie mogą zgłaszad pytania i komentarze. Web-conferencing to narzędzie do synchronicznej 
komunikacji e-learningowej (nagrane konferencje internetowe mogą byd wykorzystywane w sposób 
asynchroniczny, ale wtedy nie jest możliwa żadna interakcja). Web-conferencing to wysoce interaktywne, 
internetowe aplikacje z bogatym zestawem funkcji współpracy (np. audio/wideo od prezenterów i uczniów, 
współdzielenie aplikacji, białe tablice i narzędzia mark-up, breakout roomy, ankiety, quizy, podnoszenie ręki i 
odpowiedzi na emotikony, slajdy i media, zwiedzanie stron internetowych, publiczny/prywatny czat tekstowy). 
Jest on zdolny do skalowania od małych grup do setek lub tysięcy jednoczesnych użytkowników.  

KRYTERIA OCENY 

Rozpoznawanie metod i narzędzi stosowanych w komunikacji, tworzeniu sieci i współpracy online 

Umiejętnośd doboru narzędzia odpowiedniego dla danego środowiska nauki  

Byd w stanie działad z wybranym narzędziem  

ZASOBY 

Metodologie uczenia się oparte na technologii: https://www.doleta.gov/reports/papers/tbl_paper_final.pdf  

Devekzic, Vladan. Sied semantyczna i edukacja 

Adaptacja materiałów do nauki na odległośd: 
http://oasis.col.org/bitstream/handle/11599/29/KS2007_Adapting-Learning-
Materials.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

UNESCO. "ICT w szkołach. Podręcznik dla nauczycieli, czyli jak ICT mogą tworzyd nowe, otwarte środowiska 
edukacyjne". 

PRODUKTY/REZULTATY 

Moduły szkoleniowe IO2 

NARZĘDZIE SAMOOCENY 

Przeczytaj poniższe zdania związane z treścią tej rozdziału edukacyjnej i określ, które z nich są nieprawdziwe, a 
które prawdziwe: 

a) Najczęstszymi narzędziami komunikacji wykorzystywanymi w edukacji online są: narzędzia oparte na 

poczcie elektronicznej, fora dyskusyjne, wiki i inne wspólne narzędzia do pisania/redagowania, blogi, 

webcasting, czat i komunikatory internetowe (IM), tablice i narzędzia do dzielenia się ekranem, konferencje 

audio i wideo.  

b) Do popularnych narzędzi współpracy należą: czat, forum, wiki, grupy online, konferencje audio/wideo, 

zakładki społecznościowe i portale społecznościowe.  

c) Kurs online wspierany przez Moodle LMS promuje podejście oparte na współpracy. Moodle ma na celu 

pomoc nauczycielom w tworzeniu kursów online z wykorzystaniem środowisk e-learningowych 

ukierunkowanych na interakcję i współpracę.  

d) Webcasting pozwala widzom uczestniczyd w zadawaniu pytao i zgłaszaniu uwag podczas prezentacji 

edukacyjnej online, natomiast web-conferencing to pasywna czynnośd polegająca na słuchaniu i oglądaniu 

filmów bez interakcji między uczestnikami podczas prezentacji.  

Odpowiedzi: prawda (a, b, c); nieprawda (d) 

https://www.doleta.gov/reports/papers/tbl_paper_final.pdf
http://oasis.col.org/bitstream/handle/11599/29/KS2007_Adapting-Learning-Materials.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://oasis.col.org/bitstream/handle/11599/29/KS2007_Adapting-Learning-Materials.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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B.2 TWORZENIE TREŚCI 
B.2.1 Otwarte zasoby edukacyjne 

B.2.2 Darmowe narzędzia i platformy do tworzenia i publikowania zasobów edukacyjnych 

B.2.3. Gromadzenie, wybieranie i organizowanie zasobów edukacyjnych 

Tytuł modułu  

B. E-NARZĘDZIA DLA SEKTORA RZEMIEŚLNICZEGO 

Tytuł podmodułu  

B.2 Tworzenie treści  

Tytuł rozdziału  

B.2.1 Otwarte zasoby edukacyjne 

(godziny) 17 

EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Uczący się powinien byd w stanie dostarczyd treści dla platformy edukacyjnej  

Wiedza: 

 Uznawanie różnych materiałów audiowizualnych potrzebnych do opracowania treści nauczania, w 
tym otwartych zasobów edukacyjnych. 

Umiejętności: 

 Potrafi zaplanowad OTWARTE materiały dydaktyczne, treści e-learningowe i działania dla 
internetowych platform edukacyjnych. 

 Byd w stanie tworzyd materiały edukacyjne, treści e-learningowe i działania dla internetowych 
platform edukacyjnych. 

Kompetencje: 

 Zaplanowad i odpowiednio przygotowad treści e-learningowe. 

 Dostarczenie własnego materiału e-learningowego dla konkretnego programu szkoleniowego, 
zgodnie z daną platformą edukacyjną. 

SPIS TREŚCI 

Wprowadzenie 

Otwarte zasoby edukacyjne (OER) to materiały edukacyjne/szkoleniowe (od prostych tekstów do 
kompletnych modułów), które są dostępne dla osób, które mają dostęp do nich, używają ich, dostosowują i 
redystrybuują je swobodnie lub z bardzo niewielkimi ograniczeniami. Kluczowymi aspektami są aspekty 
prawne, a nie techniczne: plik PDF może byd dostępny online, ale jeśli jego dostęp jest uzależniony od 
opłacenia subskrypcji lub zaakceptowania umowy uniemożliwiającej dzielenie się nim lub dodawanie 
komentarzy, włączanie go do zestawu materiałów edukacyjnych dla klasy itp. 

Narzędzia i koncepcje 

- Deklaracja Paris Open Educational Resources Declaration 2012 jest rekomendacją dla paostw 
Światowego Kongresu OER, który odbył się w UNESCO. Wzywa ona do podjęcia różnorodnych 
działao w celu zwiększenia świadomości i wykorzystania OER, promowania zrozumienia i 
wykorzystania otwartych ram licencyjnych, ułatwienia wyszukiwania, wyszukiwania i 
udostępniania OER, zachęcania do otwartego licencjonowania materiałów edukacyjnych 
wyprodukowanych z funduszy publicznych i wielu innych. 

- OER Commons to strona internetowa z narzędziami pomagającymi budowad i publikowad OER, 
takimi jak scenariusze lekcji i kursów, biblioteka OER oraz wiele innych narzędzi do łączenia i 
udostępniania OER. 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000246687
https://www.oercommons.org/
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- OERCRAFT jest projektem finansowanym przez Komisję Europejską, którego celem jest 
opracowanie i wdrożenie OER (skierowanym do mikroprzedsiębiorstw i przedsiębiorstw 
rzemieślniczych). 

- Creative Commons jest globalną organizacją non-profit, która ma 
na celu umożliwienie dzielenia się i ponownego wykorzystywania 
utworów poprzez dostarczanie bezpłatnych narzędzi prawnych. 
Jej licencje wahają się od zwykłego udostępniania (autorzy zezwalają na rozpowszechnianie, 
remiksowanie, adaptowanie lub wykorzystywanie swoich utworów, nawet w celach zarobkowych, 
pod warunkiem, że są uznani za pierwotnych twórców) do udostępniania w celach zarobkowych i 
zakazania derywacji (najbardziej restrykcyjna licencja). 

Praktyka 

1. Wybierz jedną z własnych oryginalnych prac (tekst, obrazek, itp.) lub stwórz 
prostą dla tej praktyki. Zastosuj do niego licencję Creative Common "Uznanie 
autorstwa", umieszczając w niej odpowiednią etykietę graficzną, litery CC BY, oraz link do 
streszczenia licencji i tekstu prawnego, które znajdują się na stronie licencji witryny Creative 
Commons. Stwórz przykład odpowiedniego wykorzystania swojego utworu i przykład 
niewłaściwego wykorzystania. 

2. Zrób to samo dla innych licencji na stronie Creative Commons. Uwaga: w przypadku komercyjnego 
wykorzystania utworu możesz po prostu stworzyd przykład, jak takie wykorzystanie mogłoby 
wyglądad. 

3. Wyszukiwanie różnych zasobów w sieci (filmy, zdjęcia, teksty, kursy, przewodniki, itp.). Czy możesz 
zidentyfikowad terminy użytkowania dla każdego z nich? Poszukaj warunków licencyjnych i innych 
tekstów prawnych związanych z tymi zasobami lub stroną, która je udostępnia. Zwród uwagę, że 
nie mogą one wykorzystywad "kreatywnych komunałów", a zamiast tego musisz określid na 
podstawie ich warunków swoją wolnośd lub jej brak w zakresie dostępu, użytkowania, adaptacji i 
redystrybucji. 

4. Lista, dla każdego zidentyfikowanego zasobu: otwartośd dostępu (bezpośrednia? bezpłatna 
rejestracja? płatna/ograniczona rejestracja?); korzystanie (kto może korzystad z zasobu na kursie 
szkoleniowym? nikt? tylko szkoły publiczne? dowolna szkoła? a co z prywatnymi opiekunami lub 
firmami szkoleniowymi?); adaptacja (czy zasób może zostad zmieniony, czy musi byd używany "tak 
jak jest"? czy odpowiedź zależy od płatności?); redystrybucja (czy można redystrybuowad zasób, 
czy tylko odnosid się do niego w jego obecnej lokalizacji?). 

Dalsze informacje 

Educase Open Educational Resources collection - https://library.educause.edu/topics/teaching-and-
learning/open-educational-resources-oer 

Strona internetowa Otwartych Zasobów Edukacyjnych Międzynarodowej Rady Edukacji Otwartej i na 
Odległośd - https://www.icde.org/open-education-resources 

NASZE portale: http://www.pearltrees.com/joycevalenza/oer-portals/id17856381#l198 

Dodatkowe wytyczne dla nauczycieli rzemiosła w zakresie otwartych zasobów edukacyjnych: 

1. Zanim opublikujesz swoją pracę w jedynym repozytorium lub narzędziu, sprawdź warunki licencji, 
aby dowiedzied się, jaką kontrolę nad nią zachowałeś (czy nadal możesz udostępnid ją gdzie indziej, 
na przykład? 

2. Pomyśl o tym, jak wyrazid licencję na utwory nietekstowe. Na przykład na napisach początkowych 
lub koocowych filmu wideo; jako biały baner na obrazie; jako boczny tekst na stronie internetowej, 
na której rozpowszechniasz utwór; jako kawałek audio na początku lub na koocu nagrania; itp. 

KRYTERIA OCENY 

1 - Jeśli ktoś zobaczy pracę, którą zatrudniłeś w ramach zadania 1, czy może znaleźd ikonę licencji, litery CC 
BY, i kliknąd, aby przejśd do podsumowania licencji i tekstu prawnego? Czy stworzyłeś przykład, w którym 
dokonuje się przypisania autorstwa, a w którym nie? 

2 - Czy dla każdej z pozostałych licencji wykonałeś przykładową pracę i był to przykład zgodności i 

http://www.craftstraining.eu/index.php
https://creativecommons.org/
https://creativecommons.org/licenses/
https://creativecommons.org/licenses/
https://creativecommons.org/licenses/
https://library.educause.edu/topics/teaching-and-learning/open-educational-resources-oer
https://library.educause.edu/topics/teaching-and-learning/open-educational-resources-oer
https://www.icde.org/open-education-resources
http://www.pearltrees.com/joycevalenza/oer-portals/id17856381#l198
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niezgodności? 

3 - Czy poszukiwałeś/aś odpowiedniej liczby i różnorodności zasobów i czy udało Ci się określid dla każdego 
z Twoich uprawnieo (lub ich braku) dostęp, wykorzystanie, dostosowanie i redystrybucję, czyli poziom 
otwartości?  

ZASOBY 

Sprzęt: 

Komputer z połączeniem internetowym; opcjonalnie: projektor. 

PRODUKTY/REZULTATY 

Uczniowie posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie otwartych zasobów edukacyjnych 

Uczniowie mogą wybierad i korzystad z OER w ramach swoich licencji, planowad zasoby edukacyjne jako 
OER i wybierad odpowiednie licencje dla własnych OER. 

NARZĘDZIE SAMOOCENY 

1. Pokaż komuś swoje przykłady utworów na licencji Creative Commons i zapytaj, czy może poznad 
warunki licencji dla każdego z nich. 

2. Pokaż komuś swoje przykłady właściwego i niewłaściwego użycia. Czy mogą zgadnąd, który jest 
który? Czy zgadzają się z poprawnością twoich przykładów? 

3. Wyślij e-mail do osób odpowiedzialnych za niektóre z zasobów internetowych, które znalazłeś w 
zadaniach 3 i 4 i zapytaj je, czy dobrze zrozumiałeś, że możesz/nie możesz wykorzystad, 
dostosowad lub redystrybuowad ich pracę dla konkretnego przypadku szkolenia rzemieślniczego. 
Czy z ich odpowiedzi prawidłowo zrozumiałeś/aś oryginalne terminy? 
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Tytuł modułu  

B. E-NARZĘDZIA DLA SEKTORA RZEMIEŚLNICZEGO 

Tytuł podmodułu  

B.2 TWORZENIE TREŚCI 

Tytuł rozdziału  

B.2.2 Darmowe narzędzia i platformy do tworzenia i publikowania zasobów 
edukacyjnych 

(godziny) 17 

EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Uczący się powinien mied możliwośd wyboru i korzystania z bezpłatnych narzędzi do tworzenia zasobów 
edukacyjnych.  

Wiedza: 

 Które formaty audio i wideo są najbardziej powszechne i ich właściwości 

 Które formaty tekstowe i hipertekstowe są najbardziej powszechne i ich właściwości 

 Istniejące narzędzia do tworzenia interaktywnych zasobów edukacyjnych 

 Istniejące platformy do publikowania materiałów edukacyjnych 

Umiejętności: 

 Korzystanie z narzędzi do nagrywania i edycji audio i wideo 

 Używanie współdzielonego tekstu online i narzędzi do edycji hipertekstu 

 Korzystanie z interaktywnych narzędzi do tworzenia treści 

 Korzystanie z platform internetowych do przechowywania i pobierania zasobów 

Kompetencje: 

 Tworzenie multimedialnych zasobów edukacyjnych przy użyciu audio, wideo, tekstu i hipertekstu 

 Tworzenie interaktywnych zasobów edukacyjnych 

 Połączenie zasobów edukacyjnych z internetowymi platformami do publikacji 

SPIS TREŚCI 

Wprowadzenie 

Podczas gdy zasoby do nauki mogą byd zróżnicowane i uderzająco różne, tworząc statyczny tekst do 
interaktywnych gier i symulacji, znaczna częśd opiera się na pewnej kombinacji tekstu, audio i wideo, często 
z hiperłączami, które umożliwiają użytkownikom eksplorowanie innych części zasobów - lub zupełnie 
nowych zasobów - poprzez zwykłe kliknięcie na nie. 

Ponieważ urządzenia obliczeniowe przechowują tylko informacje liczbowe, wszystkie treści nienumeryczne, 
od tekstu do obrazu wideo, muszą byd zakodowane jako liczby. Oznacza to, że dla każdego obrazu, dźwięku, 
tekstu i obrazu, który musi byd zapisany, należy przeprowadzid proces za kulisami, przekształcając ciśnienie i 
częstotliwośd dźwięku, kolory i natężenie obrazu i obrazu, litery i inne symbole w reprezentację 
numeryczną. A kiedy musimy to usłyszed i zobaczyd, inny proces musi byd wykonywany za kulisami, oddając 
liczby jako dźwięk, światło lub inną formę wyjścia, którą ludzie rozumieją. 

Z biegiem czasu stworzono do tego celu wiele różnych procesów, każda usługa ma inne priorytety. Niektóre 
z nich miały byd szybkie. Inne miały zajmowad najmniejszą ilośd miejsca lub najkrótszy czas transmisji. Inne 
miały byd jednak odporne na błędy transmisji. A niektóre z nich miały byd po prostu własnością ich 
twórców, zmuszając użytkowników do korzystania (i płacenia) tylko z ograniczonej liczby narzędzi. 

Ważne jest więc, aby mied przynajmniej pobieżne pojęcie o najpopularniejszym formacie dźwięku, grafiki, 
wideo, tekstu i hipertekstu, aby móc korzystad z jak największej ilości dostępnych zasobów i udostępniad 
swoje kreacje. 



 MODUŁY SZKOLENIOWE CRAFTS 3.0                                                                         
 

30 
 

Główną obawą dotyczącą formatów plików w edukacji rzemieślniczej jest to, że są one powszechne, tak aby 
uczniowie mieli do nich łatwy dostęp, a także, aby jak najwięcej narzędzi je rozpoznawało, co pozwoli na 
większą elastycznośd w tworzeniu i rozwijaniu działao edukacyjnych. 

 

Formaty audio, obrazu i wideo 

Wśród obecnej różnorodności formatów głównym wyróżnikiem jest to, czy format optymalizuje się pod 
względem rozmiaru pliku (oszczędnośd miejsca i oznacza szybszą transmisję przez Internet), czy jakości 
(oznacza większe formaty plików i dłuższy czas transmisji, ale mniej hałasu i lepszą precyzję). 

Audio: 

MP3 ("MPEG Layer 3") jest najczęściej stosowanym formatem, ze względu na niski rozmiar pliku i dobrą 
jakośd dźwięku. Jednak jego niski rozmiar pliku jest osiągany poprzez utratę pewnej jakości. Ze względu na 
brak utraty jakości, najpopularniejszym formatem jest WAV ("Waveform") lub, dla pewnej kompresji bez 
utraty jakości, FLAC (Free Lossless Audio Codec), chod mniej narzędzi rozpoznaje ten format. 

Obrazek: 

Zdecydowana większośd obrazów fotograficznych jest 
przechowywana w formacie JPEG/JPG ("Joint Photographic Experts 
Group"), ponieważ zapewnia bardzo dobrą jakośd plików o małych 
rozmiarach. Jednak w przypadku obrazów niefotograficznych utrata 
jakości JPEG jest bardzo widoczna jako rozmycie lub rozmazanie 
kolorów, jak pokazano na przykładowym obrazie po prawej stronie. W 
przypadku obrazów fotograficznych, w których precyzja koloru jest 
krytyczna, jest to również poważne ograniczenie JPEG. Do 
przechowywania obrazów bez utraty jakości najczęściej stosowanym formatem jest PNG ("Portable 
Network Graphics"), ponieważ zarządza on dobrą kompresją obrazów niefotograficznych i zachowuje 
informacje kolorystyczne na zdjęciach. Mogą występowad inne formaty, takie jak TIFF/TIFF lub BMP, ale 
poza profesjonalnym kontekstem edycji stają się one rzadkością. 

Niektóre obrazy mogą byd przechowywane jako instrukcje rysunkowe (w języku technicznym, w formacie 
wektorowym) zamiast obrazów statycznych, co umożliwia ich powiększanie bez utraty jakości (obrazy 
statyczne, gdy powiększone zaczynają wykazywad poszarpane linie - efekt "schodów"). Formaty te są mniej 
powszechne, ale można je znaleźd jako SVG ("Scalable Vector Graphics") lub EPS ("Encapsulated 
PostScript"). 

Wideo: 

Filmy wideo to sekwencje obrazów i dźwięków, co oznacza, że ich rozmiary (i czas transmisji) są znacznie 
większe niż obrazów. Z tego powodu praca z nieskompresowanym wideo poza profesjonalnym kontekstem 
jest rzadkością. W odróżnieniu od obrazu i dźwięku, formaty wideo nie koegzystują z kilkoma formatami, 
przy czym powszechnie występuje co najmniej 5 formatów: MP4 ("MPEG-4"), AVI ("Audio Video 
Interleave"), MOV (z "film", format nazywany QuickTime, często używany przez Apple), FLV ("Flash Video") i 
WMV ("Windows Media Video"). Formaty te ponadto akceptują wiele wewnętrznych kodowao, z Tytułmi 
takimi jak H.264, H.265, MPEG-4, DivX, XviD i innymi, Funkcje techniczne szybko się zmieniają, ale gdy okaże 
się, że narzędzie nie obsługuje formatu wideo, można użyd innego narzędzia do konwersji między 
formatami. Jednak, ponieważ wszystkie te formaty kompresują wideo z utratą jakości, zawsze jest 
pogorszenie jakości podczas konwertowania, więc zawsze należy zachowad kopię oryginalnego wideo i 
przekonwertowad z tego jednego, w miarę możliwości. 

Text & Hypertext: 

Najprostsza liczbowa reprezentacja tekstu nazywana jest ASCII ("American 
Standard Code for Information Interchange"), często nazywana po prostu "Plain 
Text". Należy tego jednak unikad w przypadku tekstów nieanglojęzycznych, 
ponieważ znaki akcentowane, takie jak "á", "ã", "ü" i inne, takie jak znaki 
greckie, arabskie lub chioskie, nie są standardowo przedstawiane w tym 
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formacie i dlatego mogą pojawiad się w różnych komputerach, w różnych krajach. Z tego powodu, kiedy 
tylko narzędzie na to pozwala, należy stosowad kodowanie tekstowe "Unicode", które zapewnia, że tekst 
jest przechowywany konsekwentnie w różnych językach. Unicode może pojawid się jako "UTF-8" lub "UTF-
16", ale dla większości kwestii związanych z treściami edukacyjnymi różnica między nimi nie jest istotna. 
Obrazek po prawej stronie pokazuje menu rozwijane "Encoding" notatnika Windows, które jest dostępne 
podczas zapisywania. 

Hipertekst odnosi się do tekstu, który zawiera w instrukcji umieszczania dodatkowych elementów lub 
zachowao, takich jak obrazy, wyrównanie i formatowanie oraz linki (zwane "hiperłączami") do innych części 
tego samego tekstu lub innych tekstów, obrazów, filmów wideo i ogólnie zasobów. Najczęściej stosowanym 
formatem jest HTML ("HyperText Markup Language"), który zasila sied, ale często sformatowany i 
hiperłączony tekst jest dostarczany jako dokument PDF ("Portable Document Format"). Zazwyczaj, strony 
HTML będą używane, gdy musimy je regularnie edytowad, a PDF w celu uzyskania bardziej szczegółowej 
prezentacji wyników. Najczęstszym sposobem tworzenia plików PDF jest "zapisywanie jako PDF" w innych 
narzędziach do edycji dokumentów lub "drukowanie jako PDF" przy użyciu "drukarki PDF". 

 

Interaktywne zasoby edukacyjne 

Wiele narzędzi online zapewnia usługi w zakresie tworzenia interaktywnych treści, o różnym stopniu 
uproszczenia (lub złożoności). Umożliwiają one łączenie zasobów tekstowych, audio, obrazowych i wideo, 
określanie zasad ich nawigacji lub reagowanie na działania użytkownika. Na przykład, PurposeGames 
umożliwia szybkie tworzenie gier quizowych (tekstowych, obrazkowych, dopasowujących, itp.), które 
można udostępniad na dowolnej stronie internetowej. Sploder umożliwia tworzenie gier online, takich jak 
klasyczne gry zręcznościowe, platformówki, strzelanki i inne, które mogą byd wykorzystywane do 
angażowania uczniów, pomagając im w wyrażaniu dynamiki koncepcji nauki i ich punktów widzenia. Na 
przykład, poprzez umożliwienie uczniom tworzenia gier, które odzwierciedlają historie, wspomnienia, 
osobiste perspektywy, obawy i wątpliwości, oczekiwania i cele. Gdzieś pomiędzy, wiele narzędzi umożliwia 
tworzenie innych rodzajów interaktywnych treści, takich jak interaktywne historie lub pokazy slajdów 
(Adobe Spark, Google Photos, Prezi), interaktywne infografie i raporty (Infogram) i wiele innych. 

 

Platformy do publikowania materiałów edukacyjnych 

Niezmiennie platformy edukacyjne, takie jak Moodle i inne, umożliwiają przesyłanie i publikowanie 
podstawowych treści, takich jak tekst/hypertekst, pliki, obrazy i małe pliki wideo lub audio. W przypadku 
większych plików wideo i audio, dużych galerii zdjęd oraz wszelkich treści interaktywnych, najczęściej jednak 
wykorzystuje się repozytorium online lub usługę hostingową. Filmy wideo są powszechnie przechowywane 
w serwisach YouTube i Vimeo, audio jako ścieżka dźwiękowa wideo lub na platformach takich jak 
SoundCloud, a treści interaktywne często na stronach umożliwiających ich tworzenie. Kilka usług umożliwia 
również szybkie tworzenie stron internetowych, takich jak Google Sites, które umożliwiają nauczycielom 
rzemiosła składanie i łączenie statycznych i interaktywnych treści z różnych źródeł w sieci. 

 

Narzędzia 

Audacity - oprogramowanie do nagrywania i edycji dźwięku 

Bullzip - drukarka PDF 

FormatFactory - narzędzie do konwersji pomiędzy wieloma formatami wideo i audio 

Lightworks - Oprogramowanie do tworzenia i edycji wideo 

Paint.Net - oprogramowanie do edycji obrazów 

VLC - Prawie uniwersalny odtwarzacz wideo. 

 

https://www.purposegames.com/
https://www.purposegames.com/
http://www.sploder.com/
https://spark.adobe.com/
https://photos.google.com/
https://prezi.com/
https://infogram.com/
http://youtube.com/
https://vimeo.com/
https://soundcloud.com/
https://sites.google.com/
https://www.audacityteam.org/
http://www.bullzip.com/products/pdf/info.php
http://www.pcfreetime.com/
https://www.lwks.com/
https://www.getpaint.net/
https://www.videolan.org/
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Praktyka 

1. Pobierz narzędzia i stwórz różne pliki audio, wideo, obrazowe i PDF. Skorzystaj z narzędzi, aby 
przekonwertowad je do różnych formatów i porównad wyniki, otwierając je w komputerze i 
sprawdzając jakośd, szybkośd, rozmiar i jak szybko można je wysład do innych osób w sieci. 

2. Użyj programu Audacity do nagrywania pliku audio i edytuj go, wycinając sekcje (np. usuwając 
ciche bity na początku lub na koocu) oraz stosując efekty takie jak wzmocnienie i redukcja szumów. 

3. Użyj Lightworks, aby połączyd wideo i audio w film, a także edytując istniejący film, tnąc 
dodatkowe części i zachowując tylko odpowiednią sekcję. 

4. Przesyłanie plików audio i wideo do serwisów takich jak YouTube i SoundCloud. Następnie utwórz 
witrynę w serwisie Google Sites i zorganizuj stronę z tekstem, zdjęciami i osadzonymi w niej 
plikami wideo z serwisu YouTube i dźwiękami SoundCloud, postępując zgodnie z ich instrukcjami 
"osadzania". 

5. Zapoznaj się ze wspomnianymi interaktywnymi zasobami edukacyjnymi, aby stworzyd pewne 
interaktywne treści i umieścid je na utworzonej wcześniej stronie Google Sites, postępując zgodnie 
z instrukcjami dotyczącymi osadzania w każdej z witryn. 

Dalsze informacje 

10 Typowych formatów plików wideo, kodeków i pojemników - 
https://www.borrowlenses.com/blog/video-file-formats/ 

51 Best Free Visual Content Creation Tools to Make Marketing Easy - https://optinmonster.com/best-
visual-content-creation-tools/ 

Zacznij od stron internetowych - https://gsuite.google.com/learning-center/products/sites/get-started/#!/ 

Projektowanie dostępnych treści edukacyjnych - http://www.teaching-learning.utas.edu.au/content-and-
resources/accessibility 

 

Dodatkowe wskazówki dla nauczycieli rzemiosła do tworzenia i publikowania materiałów edukacyjnych: 

1. Gdy tylko jest to możliwe, zachowaj osobiste kopie wszystkich zasobów - tekstów, plików audio, 
obrazów i wideo oraz zapisz swoje strony internetowe. Pozwoli to na odzyskanie zawartości, jeśli 
niektóre usługi online przestaną byd dostępne lub przestaną byd bezpłatne. 

2. Używaj treści interaktywnych jako uzupełnienia, a nie jako podstawowej treści - w ten sposób 
studenci mogą uzyskad dostęp do większości treści w trybie offline lub nawet je zapisad, ponieważ 
mogą mied niską przepustowośd lub płacid za łącznośd. 

3. Pamiętaj, że czasami uczniowie mają dostęp do treści w podróży, w środkach transportu 
publicznego lub w zatłoczonych miejscach, więc upewnij się, że istnieją sposoby, aby zaangażowad 
się w swoje treści na małych ekranach i bez konieczności korzystania z dźwięku. 

4. Niektórzy z Twoich uczniów mogą byd niepełnosprawni. Zaplanuj alternatywne rozwiązania 
podczas tworzenia treści. Na przykład, niewidomi użytkownicy nie są w stanie śledzid filmu, więc 
posiadanie opisu tekstowego może dostarczyd im tych samych informacji. Symbole graficzne i 
wskazówki tekstowe mogą pomóc niewidomym użytkownikom w interpretacji wskazówek 
kontekstowych, takich jak muzyka/hałas. Jeśli chodzi o treści interaktywne, pamiętaj, że niektórzy 
uczniowie mogą mied problemy z poruszaniem się i potrzebują więcej czasu, więc powstrzymaj się 
od wymagającej interakcji opartej na czasie (na przykład, jeśli używasz gier akcji, miej alternatywne 
ścieżki nauki dla uczniów z niepełnosprawnościami wzrokowymi i ruchowymi). Więcej informacji 
na temat powyższego linku "Projektowanie dostępnych treści edukacyjnych". 

KRYTERIA OCENY 

1- Różnorodnośd wersji tych samych audycji, obrazów i filmów przy użyciu różnych formatów 
2- Porównanie wersji pre-edytowych i post-edytowych plików audio i wideo 
3- Istnienie filmu stworzonego jako połączenie innych plików wideo i audio 
4- Linki do treści, które zostały przesłane na platformy internetowe i pasujące do nich pliki lokalne 
5- Istnienie witryny Google, na której znajdują się teksty, zdjęcia i treści audio/wideo osadzone na 

platformach internetowych. 

https://www.borrowlenses.com/blog/video-file-formats/
https://optinmonster.com/best-visual-content-creation-tools/
https://optinmonster.com/best-visual-content-creation-tools/
https://gsuite.google.com/learning-center/products/sites/get-started/#!/
https://gsuite.google.com/learning-center/products/sites/get-started/#!/
http://www.teaching-learning.utas.edu.au/content-and-resources/accessibility
http://www.teaching-learning.utas.edu.au/content-and-resources/accessibility
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6- Istnienie interaktywnych treści edukacyjnych na tej samej stronie, osadzonych na pochodzącej z 
niej platformie internetowej 

ZASOBY 

Sprzęt: 

Komputer z połączeniem internetowym; opcjonalnie: projektor. 

PRODUKTY/REZULTATY 

Uczniowie posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie bezpłatnych narzędzi i platform do tworzenia i 
publikowania zasobów edukacyjnych 

Uczniowie mogą tworzyd multimedialne materiały do nauki przy użyciu audio, wideo, tekstu i hipertekstu, 
tworzyd interaktywne materiały do nauki i łączyd materiały do nauki z platformami internetowymi do 
publikacji. 

NARZĘDZIE SAMOOCENY 

1. Czy udało Ci się stworzyd kilka wersji tych samych plików audio, obrazowych i wideo w różnych 
formatach? 

2. Czy udało Ci się wykryd różnice między nimi, wzdłuż wymiarów jakości, szybkości, rozmiaru, itp.  
3. Czy udało Ci się nagrad i edytowad plik audio, w tym wzmocnienie i redukcję szumów? 
4. Czy udało Ci się stworzyd film poprzez połączenie wideo i audio? 
5. Czy udało Ci się edytowad istniejący film wideo poprzez pocięcie dodatkowych części i zachowanie 

tylko odpowiedniej sekcji? 
6. Czy udało Ci się przesyład pliki audio i wideo do platform internetowych? 
7. Czy udało Ci się stworzyd stronę internetową i osadzid w niej audio i wideo hostowane przez 

platformy internetowe? 
8. Czy stworzyłeś różnorodne interaktywne zasoby edukacyjne i udostępniłeś je na swojej stronie 

internetowej? 
9. Czy stworzyłeś alternatywne formy treści, aby uczynid je dostępnymi dla osób niepełnosprawnych? 

 

Tytuł modułu  

B. E-NARZĘDZIA DLA SEKTORA RZEMIEŚLNICZEGO 

Tytuł podmodułu  

B.2 TWORZENIE TREŚCI 

Tytuł rozdziału  

B.2.3. Gromadzenie, wybieranie i organizowanie zasobów edukacyjnych 

(godziny) 17 

EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Osoba ucząca się powinna byd w stanie gromadzid, kurateli i organizowad materiały edukacyjne.  

Wiedza: 

 Koncepcja kurateli treści do osobistej nauki 

 Etapy wybierania treści: zbieranie, syntezowanie, komentowanie, łączenie 

Umiejętności: 

 Powiązanie etapów wybierania treści z działaniami dotyczącymi treści nauczania 

 Odkrywanie narzędzi do wybierania treści 
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 Eksperymentowanie z narzędziami do wybierania treści 

 Wybór i zastosowanie narzędzi kuratorskich dla każdego etapu wybierania treści 

Kompetencje: 

 Budowa i rozwój przestrzeni nauczania treści kuratorskich dla sektora rzemiosła 

SPIS TREŚCI 

Wprowadzenie 

Materiały do nauki rzemiosła pojawiają się i znikają na platformach internetowych. Ich jakośd, użytecznośd i 
zakres są bardzo zróżnicowane, co może byd zniechęcające lub dezorientujące dla uczących się. W związku z 
tym edukatorzy internetowi muszą byd partnerami w procesie nawigacji i odkrywania ciągle zmieniającego 
się morza zasobów edukacyjnych. Samo ich gromadzenie i indeksowanie szybko staje się tak duże i 
przestarzałe, że staje się bezużyteczne. Stąd edukatorzy muszą byd kuratorami treści. Oprócz pełnienia 
funkcji kuratorów dla swoich uczniów, edukatorzy powinni także zachęcad ich do samodzielnej pracy nad 
zasobami edukacyjnymi w ramach refleksyjnego procesu uczenia się. 

Wybieranie treści wykracza poza zbieranie zasobów: to organizowanie ich w użyteczny sposób, dostarczanie 
informacji kontekstowych, takich jak jakośd, temat, obszar zastosowania, stopieo ich aktualności itp. 
Powstałe w ten sposób zorganizowane treści są bardziej wartościowe dla nauki niż ich pojedyncze 
elementy. 

Kuratorstwo treści edukacyjnych może byd również ogólne, jeśli chodzi o grupę docelową bardziej 
skoncentrowaną. Na przykład, ogólne treści kuratorskie dla sektora rzemiosła mogą zawierad wszelkiego 
rodzaju porady dotyczące surowców, ale treści kuratorskie dla konkretnej szkoły mogą wymagad większego 
nacisku na to, jakie surowce są łatwo dostępne lub w ramach budżetu uczniów, jakie techniki są 
priorytetowo traktowane w projekcie szkolnym, oraz wiele innych lokalnych elementów kontekstowych. 

 

Etapy wybierania treści 

Proces wybierania jest cyklem, składającym się z czterech etapów ciągłych (i 
równoległych): 

 Zbieranie, proces regularnego wyszukiwania i indeksowania 
odpowiednich zasobów oraz organizowanie ich w logiczny i spójny 
sposób; 

 Synteza, zadanie polegające na zmniejszeniu złożoności i 
poszerzeniu zasobów poprzez podsumowanie ich najbardziej 
istotnych aspektów; 

 Komentarz, zadanie polegające na powiązaniu informacji kontekstowych z zasobami, takich jak 
stopieo ich przydatności lub możliwości zastosowania, kompletnośd, porównanie z innymi, które 
aspekty odnoszą się do innych zasobów, ich aktualnośd itp. 

 Łączenie, proces prezentowania swoich zasobów społeczności, angażowanie tej społeczności do 
poprawy jakości procesu kuratorskiego oraz zmiana wszystkich aspektów (zbieranie, syntezy, 
komentarze) w celu lepszego dopasowania do potrzeb i celów społeczności. 

 

Narzędzia 

Przydatne dla zespołów narzędzia i platformy - https://www.pearltrees.com/t/curation-tools-
platforms/id17762089#l346 

16 Narzędzi dla nauczycieli i studentów - https://shakeuplearning.com/blog/16-curation-tools-for-teachers-
and-students/. 

 

https://www.pearltrees.com/t/curation-tools-platforms/id17762089#l346
https://www.pearltrees.com/t/curation-tools-platforms/id17762089#l346
https://shakeuplearning.com/blog/16-curation-tools-for-teachers-and-students/
https://shakeuplearning.com/blog/16-curation-tools-for-teachers-and-students/
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Praktyka 

1. Wybierz konkretny temat nauczania o rzemiośle (np. farbowanie) i docelowej grupie odbiorców 
(np. uczniowie szkół zawodowych), który zostanie wykorzystany do prześledzenia czterech etapów 
kurateli w celu uzyskania co najmniej 10 materiałów na dany temat (zgodnie z instrukcjami 
zawartymi w poniższych punktach). 

2. Zbierz 10 różnych zasobów poprzez połączenie przeszukiwania Google.com, Twittera i Facebooka 
oraz innych mediów społecznościowych, a także wyszukiwanie platform publikacyjnych takich jak 
SlideShare, Scribd i Issuuu. Zorganizuj je w co najmniej trzech kategoriach. 

3. Synteza każdego zasobu (maks. 30 słów). 
4. Komentarz do kategorii lub poszczególnych zasobów, w zależności od przypadku. 
5. Opublikuj wybrany rezultat i podziel się nim z innymi, najlepiej z grupą docelową; połącz się z tymi 

osobami, uzyskując ich opinie. 
6. Korzystając z list narzędzi, przejrzyj poprzednie kroki i wykonaj je za pomocą różnych narzędzi, 

wypróbuj je i eksperymentuj. 

Dalsze informacje 

Content Curation for Learning - Kompletny przewodnik od Andersa Pink'a. 
https://anderspink.com/documents/content-curation-book.pdf 

Content Curation Official Guide. https://medium.com/content-curation-official-guide/about 

Dodatkowe wskazówki dla nauczycieli rzemiosła w zakresie rozwoju osobistego środowiska nauki: 

1. Bądź wartościowy: nie dokonuj syntezy lub komentarzy poprzez kopiowanie/wklejanie tekstu z 
narzędzi, twórz syntezy i komentarze, które są odpowiednie dla odbiorców docelowych. 

2. Skoncentruj się na jakości, a nie na ilości: zdecyduj, które z twoich ustaleo powinny, a które nie, 
znaleźd się w kurateli, zastanów się, czy niektóre treści tylko powielają istniejące treści, pomyśl o 
wartości dodanej każdej z nich. 

KRYTERIA OCENY 

1. Czy został określony temat docelowy i grupa docelowa? Czy są one jasne czy zbyt ogólne? 
2. Różnorodnośd źródeł i rodzajów gromadzonych zasobów. 
3. Adekwatnośd kategorii do tematu i odbiorców docelowych, adekwatnośd przypisania zasobów do 

kategorii. 
4. Jakośd syntez pod kątem tematu i odbiorców docelowych. 
5. Jakośd komentarzy: wartośd i różnorodnośd informacji kontekstowych dostarczanych przez nie z 

punktu widzenia odbiorców docelowych. 
6. Łatwośd dostępu i komentowania publikowanych treści, poziom osobistego zaangażowania przy 

ich udostępnianiu. 
7. Różnorodnośd i bogactwo różnych stosowanych narzędzi. 

ZASOBY 

Sprzęt: 

Komputer z połączeniem internetowym; opcjonalnie: projektor. 

PRODUKTY/REZULTATY 

Uczniowie posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie gromadzenia, kurateli i organizowania zasobów 
edukacyjnych. 

Uczniowie mogą tworzyd i rozwijad przestrzenie do nauki treści dla sektora rzemiosła. 

https://www.slideshare.net/
https://issuu.com/
https://anderspink.com/documents/content-curation-book.pdf
https://medium.com/content-curation-official-guide/about
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NARZĘDZIE SAMOOCENY 

1. Czy wybrałeś temat docelowy i docelową grupę odbiorców? Czy są one specyficzne czy zbyt ogólne 
(np. "nastolatki")? 

2. Czy zebrałeś co najmniej 10 zasobów? Czy są one na tyle zróżnicowane, że są cenne dla odbiorców 
docelowych, dostarczają różnych informacji i pochodzą z różnych źródeł spośród tych, które zostały 
zaproponowane? 

3. Czy zasoby zostały pogrupowane w co najmniej trzech kategoriach? Czy kategorie są użyteczne z 
punktu widzenia odbiorców? Na przykład, jeśli widzowie chcą mied wzory tkanin, grupowanie ich 
według formatu pliku zdjęciowego nie jest użyteczne, ale grupowanie według 
materiału/techniki/koszty/wysiłku może byd użyteczne. 

4. Czy te syntezy są przydatne dla Twojej docelowej grupy odbiorców? Czy też wymagają one 
otwarcia zasobu, aby uświadomid sobie jego wartośd? Czy są one za krótkie, za długie, czy 
wystarczająco długie? 

5. Czy komentarze mają wartośd kontekstową dla odbiorców? Czy czas spędzony przez publicznośd na 
czytaniu Twoich komentarzy oszczędza jej czas przy podejmowaniu decyzji, z jakich zasobów i w 
jakim celu skorzystad? 

6. Czy publikowane zasoby jasno określają swoje kategorie? Czy są widoczne syntezy i komentarze? 
7. Czy ludzie mogą z łatwością udzielid informacji zwrotnych i omówid Twoje wybory narzędzi, 

przyczyniając się do ich ulepszenia? 
8. Czy podszedłeś do słuchaczy z tekstami oprawiającymi użytecznośd twoich treści i chęd 

otrzymywania komentarzy i sugestii? Czy też po prostu poinformowałeś ludzi o ich istnieniu? 
9. Czy przechodziłeś przez te kroki z różnymi narzędziami? 
10. Czy różne narzędzia, które wybrałeś, są zróżnicowane, czy też są to po prostu odmiany tego 

samego rodzaju narzędzi? 

 

B.3 METODY SZKOLENIOWE 
 

Tytuł modułu: B. E-NARZĘDZIA DLA SEKTORA RZEMIEŚLNICZEGO 

Tytuł podmodułu: B.3. METODY SZKOLENIOWE: B.3. 

Tytuł rozdziału: METODY SZKOLENIOWE (godziny) 25 

EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Osoba ucząca się powinna byd w stanie dostosowad cyfrowe systemy szkoleniowe do własnych potrzeb i 
dostosowad materiały dydaktyczne.  

SPIS TREŚCI 

System Zarządzania Nauką (LMS) zapewnia platformę infrastrukturalną, za pomocą, której dostarczane są treści 
edukacyjne oraz zarządzane są uczące się i uczące się osoby. Zapewnia on połączenie narzędzi programowych, 
które wykonują różne funkcje związane z administracją szkoleo online i offline oraz zarządzaniem wydajnością. 
Zazwyczaj LMS jest oprogramowaniem internetowym, które wdraża, zarządza, śledzi i raportuje interakcję 
między uczącym się a treścią oraz uczącym się i instruktorem. Pod względem administracyjnym system LMS 
ułatwia wprowadzanie, śledzenie, zarządzanie i raportowanie działao i kompetencji związanych z uczeniem się. 
LMS nie ogranicza się do e-learningu i może również zarządzad innymi formami nauczania (jest również 
przystosowany do pracy z mobilnymi urządzeniami do nauki). Po wprowadzeniu urządzeo ITC, takich jak 
komputery, w edukacji, wykorzystanie e-learningu i mobilnego uczenia się dokonało transformującego postępu 
w tej dziedzinie: rozwój wszechobecnego środowiska uczenia się, które łączy w sobie zalety adaptacyjnego 
środowiska uczenia się z korzyściami płynącymi z wszechobecnego przetwarzania danych i elastyczności 
urządzeo mobilnych. Uczenie się przez całe życie (wszechobecne) oznacza każde, gdzie, za każdym razem, każde 
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uczenie się treści. Przetwarzanie w chmurze zmieniło rolę wszechobecnych urządzeo, zapewniając lepszą 
użytecznośd niż urządzenia, które przechowują i przetwarzają dane lokalnie17. U-Learning składa się z dwóch 
komponentów:  

₋ E-learning obejmuje szeroki zakres aplikacji i procesów, w tym naukę z wykorzystaniem komputera, naukę 
przez Internet, wirtualną klasę, treści cyfrowe. Dostarczanie treści poprzez e-learning odbywa się poprzez 
wszystkie media elektroniczne, w tym internet, intranet, ekstranet, CD-ROM, telewizję interaktywną, kasety 
audio-videotape18.  

₋ Mobilne środowisko nauki (m-learning) to środowisko nauki wspierane przez urządzenia mobilne. Według 
raportu UNESCO (2013), urządzenia mobilne obejmują wszelkie przenośne, połączone technologie, takie jak 
podstawowe telefony komórkowe, smartfony, czytniki elektroniczne, netbooki, tablety, iPady i komputery. 
Chociaż nie są one przeznaczone przede wszystkim do użytku edukacyjnego, nowoczesne urządzenia 
mobilne dają nowe możliwości uczenia się. Integrują one stare z nowymi narzędziami uczenia się: książką, 
papierem, ołówkiem, kamerą, aparatem wideo, radiem, komputerem i telefonem, aby wspierad uczenie się, 
które jest osobiste, dostosowane do kontekstu i kontrolowane przez uczącego się19. M-learning jest 
uważany albo za podzbiór e-learningu, albo za rozszerzenie e-learningu. M-learning nie jest tylko e-
learningiem za pomocą urządzeo mobilnych. Informacje są dostępne z dowolnego miejsca (przestrzenny 
aspekt mobilności), w dowolnym czasie (czasowy aspekt mobilności), a także przez każdego (indywidualnie i 
wspólnie)20. Trzy podstawowe komponenty mobilnego uczenia się to: sprzęt, interfejs i konstrukcja 
pedagogiczna. Jeśli chodzi o związek między M-Learningiem a dziedzinami edukacyjnymi, mobilne uczenie 
się tradycyjnie rozwija się w ramach edukacji poza formalnej. Mobilne terminale oferują uczniom wiele 
możliwości w zakresie komunikacji i autonomicznej pracy, będąc ważnym źródłem informacji, jeśli chodzi o 
rozwój osobistych środowisk uczenia się lub w kontekście pracy zespoł21owej. 

 
Technologie informacyjno-komunikacyjne i komunikacyjne mogą byd potężnym narzędziem spersonalizowanej 
nauki, ponieważ umożliwiają uczącym się dostęp do badao i informacji oraz stanowią mechanizm komunikacji, 
debaty i rejestrowania osiągnięd w nauce. Indywidualne uczenie się odnosi się do nauczania, w którym tempo 
nauki i podejście instruktażowe są zoptymalizowane dla potrzeb każdego ucznia. Cele nauczania, podejście 
instruktażowe oraz treśd nauczania (i jego sekwencjonowanie) mogą się różnid w zależności od potrzeb ucznia. 
W obszarze e-learningu, "Personalizowane uczenie się to dostosowywanie pedagogiki, programu nauczania i 
środowiska nauczania do potrzeb i stylów uczenia się poszczególnych uczniów"22. W przeciwieostwie do 
konwencjonalnego e-learningu, który traktuje uczących się jako jednorodną całośd, spersonalizowane e-learning 
rozpoznaje uczących się jako heterogeniczną mieszankę jednostek. Co więcej, "temat personalizacji jest ściśle 
związany z przejściem z perspektywy nauczyciela do perspektywy ucznia zorientowanej na jego 
kompetencje"23. Model zorientowany na osobę uczącego się jest dobrze powiązany z konstruktywistyczną 
pedagogiką uczenia się, która utrzymuje, że uczniowie uczą się najlepiej, gdy mogą aktywnie uczestniczyd w 
procesie uczenia się i budowad swoją wiedzę, a nie tylko działad jako bierni odbiorcy wiedzy. Personalizowany e-
learning wykorzystuje proaktywną strategię uczenia się, która umożliwia uczniom kontrolę treści, tempa i 
zakresu uczenia się. 
Zasadniczo spersonalizowane oferty e-learningowe umożliwiają uczącym się dostosowanie różnych elementów 
procesu kształcenia online:  

₋ Środowisko nauki: treśd i jej wygląd dla uczącego się (np. tło, tematy, rozmiary czcionek, kolory itd.)  
₋ Sama treśd nauczania: prezentacje multimedialne (np. tekstowe, graficzne, audio, wideo itd.)  
₋ Interakcja: obejmuje facylitatora, ucznia i treści nauczania (np. mysz, klawiatura, stuknięcie/przeciągnięcie; 

np. korzystanie z quizów, dyskusji online, "Gry", samouczków, adaptacyjnych metod nauczania). 24 

                                                             
17

 Marinagi, C.; et. al. "The 2nd International Conference on Integrated Information. Wykorzystanie wszechobecnych 
urządzeo w szkolnictwie wyższym". Procedury: Nauki społeczne i behawioralne, nr 73, 2013, s. 487-494. 
18

 Sharma, S. "Rola ITC w procesie nauczania i uczenia się". Journal of Education and Practice, vol. 2, n° 5, 2011, s. 6. 
19

  Marinagi, C., Op. cit., str. 3 
20

 Ibidem. 
21

 García-Peñalvo, F.; Olmos, S.; Sánchez-Prieto, J. "Understanding mobile learning: Urządzenia, implikacje pedagogiczne i 
linie badawcze". TESI, nr 15, 2013, s. 20-42. 
22

 Klašnja-Milidevid, A.; et al. E-Learning Systems. Biblioteka Systemów Inteligentnych 112  
23

 Ibidem.  
24

 Ibid., str. 22 
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Zazwyczaj w literaturze proponuje się trzy zasadnicze rodzaje adaptacji:  

1. Interfejsowy (znany również jako nawigacja adaptacyjna). Odnosi się do elementów i opcji interfejsu oraz 
użyteczności i możliwości adaptacyjnych: gdzie poszczególne elementy są umieszczone na ekranie, jakie 
właściwości są zdefiniowane (rozmiar, kolor, itp.) i tak dalej.  

2. Nauka oparta na przepływie informacji. Proces uczenia się jest dynamicznie dostosowywany do sekwencji w 
odpowiedni (różny) sposób dostarczania treści kursu.  

3. W oparciu o treśd. W takich systemach zasoby i działania dynamicznie zmieniają swoje rzeczywiste treści (np. 
systemy oparte na adaptacyjnej prezentacji). 25 

Analiza trendów w nowoczesnych systemach e-learningowych wykazała, że najpopularniejszymi rodzajami 
personalizacji we współczesnych systemach e-learningowych są:  

₋ Identyfikacja stylu uczenia się. Personalizacja systemu opiera się na zidentyfikowanych stylach uczenia się 
każdego użytkownika systemu (adaptacyjne podejście do uczenia się).  

₋ Systemy rekomendacji. Systemy te są wykorzystywane do polecania odpowiednich materiałów 
edukacyjnych dla uczącego się oraz do wyboru optymalnych ścieżek poprzez materiały edukacyjne. System 
rekomendacji to system, którego głównym zadaniem jest wybór określonych przedmiotów (wszelkiego 
rodzaju informacji lub artykułów, takich jak książki, filmy, piosenki, strony internetowe, blogi itp. Jest to 
aplikacja zdolna do przedstawienia użytkownikowi sugestii dotyczącej obiektu, uzyskanej na podstawie jego 
wcześniejszych preferencji oraz preferencji społeczności, która ma podobne upodobania i opinie.  

₋ Adaptacja łącza. System modyfikuje wygląd i/lub dostępnośd każdego linku, który pojawia się na stronie 
internetowej kursu, aby pokazad osobie uczącej się, czy link prowadzi do nowych interesujących informacji, 
do nowych informacji, na które osoba ucząca się nie jest gotowa, czy do strony, która nie dostarcza nowej 
wiedzy. System sprawia, że niektóre linki są niedostępne dla uczącego się, jeśli system szacuje na podstawie 
modelu uczącego się, że takie linki zabierają go za nieistotne informacje.  

₋ Spersonalizowani agenci pedagogiczni. Zazwyczaj środowiska e-learningowe są wyposażone w różnego 
rodzaju czynniki, które wspierają bardziej inteligentną i ludzką (nauczyciel-uczeo) komunikację w ramach 
systemu. Osobiste, pedagogiczne awatary są sposobem na umożliwienie wyższej jakości dostarczania 
tematów i oceny zdobytej wiedzy26. Istnieją dwie grupy agentów: agentów pedagogicznych o różnych 
funkcjach i potencjale; oraz agentów zbierających wiedzę, zatrudnionych w środowiskach edukacyjnych, 
których głównym celem jest gromadzenie różnych zasobów edukacyjnych. Agenci pedagogiczni są 
definiowani jako "żywe postacie prezentowane na ekranie komputera, które prowadzą użytkowników przez 
multimedialne środowiska edukacyjne". Ich głównym celem jest zaangażowanie, zmotywowanie i 
poprowadzenie uczniów przez proces uczenia się. Jedną z głównych cech agentów pedagogicznych jest 
interaktywnośd. Kombajn to obiekt, który gromadzi zasoby i zapisy metadanych ze zdalnych repozytoriów27. 

Wśród wymienionych powyżej typów zindywidualizowanego uczenia się online, adaptacyjny system e-
learningowy jest uważany za jeden z najnowszych wariantów. System ten próbuje zaadaptowad się do każdego 
użytkownika, oferując mu zasoby do nauki zgodnie z jedną lub kilkoma jego cechami. Istnieją dwa rodzaje 
adaptacji w adaptacyjnym systemie e-learningowym w zależności od tego, kto podejmuje inicjatywę: system lub 
uczeo. Jeśli system, który inicjuje, nazywany jest adaptacyjnością, a jeśli uczeo, który inicjuje, nazywany jest 
adaptacyjnością. Adaptacyjnośd oznacza zdolnośd systemu do automatycznego dostosowania swojej prezentacji 
do charakterystyki ucznia, podczas gdy zdolnośd adaptacyjna oznacza zdolnośd systemu do wspierania 
dostosowania się użytkownika. Systemy, które mogą automatycznie dostosowywad się do użytkownika w 
oparciu o założenia systemu dotyczące charakterystyki użytkownika, nazywane są adaptacyjnymi. Systemy, 
które pozwalają użytkownikowi na zmianę pewnych aspektów i odpowiednie dostosowanie jego zachowania, 
nazywane są adaptacyjnymi28. System e-learningowy uważany jest za adaptacyjny, jeśli jest w stanie: 
monitorowad działania swoich użytkowników; interpretowad je na podstawie modeli specyficznych dla danej 

                                                             
25

 Ibid., str. 24 
26

 Ibidem. 
27

 Ivanovid, M.; et. al. Different Roles of Agents in Personalized Programming Learning Environment. Źródło: 
http://www.sudskavestacenja.com/wp-content/uploads/2017/09/Different-roles-of-agents-in-Personalized-Programming-
Learning-Environment.pdf  
28

 Herman Dwi Surjono. "Opracowanie Adaptacyjnego Systemu E-Learningowego przez dostosowanie LMS Moodle". 
International Journal of Computer Science and Information Technologies, Vol. 4, 2013, str. 632 - 635. 

http://www.sudskavestacenja.com/wp-content/uploads/2017/09/Different-roles-of-agents-in-Personalized-Programming-Learning-Environment.pdf
http://www.sudskavestacenja.com/wp-content/uploads/2017/09/Different-roles-of-agents-in-Personalized-Programming-Learning-Environment.pdf
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dziedziny; wyprowadzad wymagania i preferencje użytkowników z interpretowanych działao, odpowiednio 
przedstawiając je w powiązanych z nimi modelach; i wreszcie, działając na podstawie dostępnej wiedzy na temat 
swoich użytkowników i przedmiotu, dynamicznie ułatwiad proces uczenia się. Ponieważ zachowanie systemu 
dostosowuje się do osoby, ten rodzaj adaptacji nazywany jest również personalizacją. Tak więc adaptacyjny 
system e-learningowy można określid jako system spersonalizowany, który oprócz odkrywania i montażu treści 
jest w stanie zapewnid adaptacyjne prowadzenie kursu, adaptacyjną interakcję i adaptacyjne wsparcie 
współpracy29.  
 
Adaptacyjny system nauczania oparty na stylach uczniów. Uczenie się jest czynnością poznawczą, która różni 
się w zależności od ucznia. Analiza zdolności adaptacyjnych w systemie e-learningowym wyraźnie wskazała na 
znaczenie modelowania cech kognitywnych uczniów, a w szczególności stylów uczenia się jako najbardziej 
badanych cech kognitywnych. Style uczenia się są wykorzystywane do określenia sposobu, w jaki uczący się 
postrzegają, przetwarzają i współdziałają ze środowiskiem nauki. Istnieje kilka różnych modeli stylów uczenia się 
przedstawionych w literaturze, jednak model stylów uczenia się Felder-Silverman (Felder-Silverman Learning 
Styles Model - FSLSM) jest często wykorzystywany w celu zapewnienia możliwości adaptacji w odniesieniu do 
stylów uczenia się w środowiskach e-learningowych. Model Felder-Silverman opisuje pojedynczego ucznia w 
sześciu wymiarach (aktywny vs. refleksyjny, zmysłowy vs. intuicyjny, wizualny vs. werbalny, sekwencyjny vs. 
globalny, tradycyjny vs. zaawansowany oraz praca w grupie vs. samodzielny): 
₋ Aktywni uczący się zdobywają informacje poprzez uczenie się poprzez styl działania, dyskutowanie lub 

wyjaśnianie ich innym, podczas gdy uczniowie refleksyjni zdobywają informacje poprzez ciche myślenie o 
nich najpierw.  

₋ Uczniowie uczący się za pomocą zmysłów mają tendencję do poznawania faktów, natomiast uczniowie 
intuicyjni wolą odkrywad możliwości i związki.  

₋ Osoby uczące się wizualnie preferują obrazy, diagramy i grafikę, natomiast osoby uczące się werbalnie 
pamiętają, co słyszały, czytały lub mówiły.  

₋ Osoby uczące się sekwencyjnie zyskują zrozumienie dzięki logicznym, ciągłym krokom, podczas gdy osoby 
uczące się globalnie wykonują duże, intuicyjne skoki z informacjami.  

₋ Tradycyjni uczniowie mogą lepiej przyswajad informacje, korzystając z tradycyjnego sposobu uczenia się bez 
użycia ilustracyjnych narzędzi edukacyjnych, podczas gdy zaawansowani chętnie wypróbowują różne rzeczy, 
mają tendencję do niecierpliwości przy długich dyskusjach i są praktyczni i przyziemni.  

₋ Osoby uczące się w grupie zazwyczaj lubią pracę w grupie i stają się bardziej efektywne i zmotywowane, 
podczas gdy osoby uczące się samodzielnie wolą pracowad w pojedynkę lub w małej grupie zawierającej 
tylko kilka osób, aby mogły lepiej zrozumied30. 

 
Aby zbudowad model początkowy, autorzy systemu muszą najpierw ustalid zasady dopasowania stylów uczenia 
się do charakterystyki zasobów, aby określid, które zasoby są bardziej odpowiednie dla danego stylu uczenia się. 
Istnieją adaptacyjne systemy uczenia się wdrażane poprzez dostosowanie LMS'u Moodle. Systemy te 
identyfikują tendencje stylów uczenia się ucznia poprzez zestaw kwestionariuszy. Wyniki z kwestionariuszy są 
wykorzystywane przez system jako podstawa do zaprezentowania uczniowi zasobów edukacyjnych w inny 
sposób. Istnieją różne narzędzia wykorzystywane do kategoryzacji każdej osoby zgodnie z jej stylami uczenia się: 
Kwestionariusz Kolba, kwestionariusz Miód i Mumford, kwestionariusz GRSLSS, wskaźnik typu Myers-Briggs i 
wreszcie FelderSilverman. 
Niektóre adaptacyjne ramy nauczania to WINDS, AHA!, InterBook, APeL:  

₋ WINDS to adaptacyjne środowisko nauczania integrujące inteligentny system nauczania (ITS), komputerowy 
system zarządzania instrukcjami oraz zestaw narzędzi współpracy. System WINDS zapewnia możliwośd 
adaptacji i personalizacji materiałów dydaktycznych zgodnie z modelem ucznia i historią wykonywanych 
działao w kontekście Wirtualnej Wyższej Szkoły Architektury i Projektowania Technicznego.  

₋ AHA! to open source ogólny system adaptacyjnych hipermediów ogólnego przeznaczenia, stosowany 
głównie w dziedzinie edukacji. Wspiera on techniki adaptacyjne, takie jak adaptacyjne prowadzenie, 
adnotacja o linkach, ukrywanie linków i adaptacyjna prezentacja.  

₋ ₋ InterBook to narzędzie do tworzenia i dostarczania adaptacyjnych podręczników elektronicznych w sieci 
WWW. Obsługuje adaptacyjną nawigację, która prowadzi użytkowników podczas eksploracji 

                                                             
29

 "Tworzenie środowiska adaptacyjnego dla kursów e-learningowych".  JIOS, VOL. 33, nr 1, 2009 
30

 Oneto, L.; et. al. Making today's Learning Management Systems adaptive. Źródło: http://wwwis.win.tue.nl/lms-ale-
09/Oneto_paper.pdf.  

http://wwwis.win.tue.nl/lms-ale-09/Oneto_paper.pdf
http://wwwis.win.tue.nl/lms-ale-09/Oneto_paper.pdf
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nadprzestrzeni.        
₋ ₋ APeLS to adaptacyjny system hipermedialny oparty na metadanych, który zarządza narracją, treścią i 

uczniem w różnych modelach. Opiera się na silniku opartym na regułach, który tworzy model 
spersonalizowanych kursów w oparciu o narrację i model ucznia     31.  

KRYTERIA OCENY 

Znajomośd różnych typów spersonalizowanych systemów do prowadzenia kursu online 

Umiejętnośd dostosowania systemu zarządzania nauczaniem, aby zapewnid i kurs online 

Umiejętnośd dostosowania materiałów dydaktycznych do spersonalizowanego systemu zarządzania nauczaniem 

ZASOBY 

Metodologie uczenia się oparte na technologii: https://www.doleta.gov/reports/papers/tbl_paper_final.pdf  

Devekzic, Vladan. Sied semantyczna i edukacja 

Dostosowywanie materiałów do nauki na odległośd: 
http://oasis.col.org/bitstream/handle/11599/29/KS2007_Adapting-Learning-
Materials.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

UNESCO. „Technologie informacyjno-komunikacyjne w szkołach: podręcznik dla nauczycieli lub jak technologie 
informacyjno-komunikacyjne mogą tworzyd nowe, otwarte środowiska edukacyjne” 

PRODUKTY/REZULTATY 

Moduły szkoleniowe IO2 

NARZĘDZIE SAMOOCENY 

Przeczytaj poniższe zdania związane z treścią tej rozdziału edukacyjnej i określ, które z nich są nieprawdziwe, a 
które prawdziwe: 

a. Personalizacja jest ściśle związana z perspektywą skoncentrowaną na uczniu, spójną z 
konstruktywistyczną pedagogiką uczenia się, która utrzymuje, że uczniowie uczą się najlepiej, kiedy 
mogą aktywnie uczestniczyd w nauce i budowad swoją wiedzę, a nie tylko działad jako bierni odbiorcy 
wiedzy. 

b. Adaptacyjne systemy uczenia się nie mogą zostad wdrożone przez dostosowanie LMS Moodle, style 
uczenia się uczniów można zidentyfikowad za pomocą zestawu kwestionariuszy. 

c. Style uczenia się służą do określenia sposobu, w jaki uczniowie postrzegają, przetwarzają i wchodzą w 
interakcję ze środowiskiem uczenia się. Na przykład, refleksyjni uczniowie zdobywają informacje 
poprzez uczenie się poprzez styl, dyskusję lub wyjaśnianie go innym, podczas gdy aktywni uczniowie 
zdobywają informacje, myśląc o tym najpierw po cichu. 

Odpowiedzi: prawda (a); fałsz (b, c) 

 

  

                                                             
31

 Ibid., s. 2 

https://www.doleta.gov/reports/papers/tbl_paper_final.pdf
http://oasis.col.org/bitstream/handle/11599/29/KS2007_Adapting-Learning-Materials.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://oasis.col.org/bitstream/handle/11599/29/KS2007_Adapting-Learning-Materials.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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C. NARZĘDZIA CYFROWE DLA TWÓRCÓW RZEMIOSŁA 

C.1 PRZYKŁADY NARZĘDZI CYFROWYCH DLA TWÓRCÓW RZEMIOSŁA 
C.1.1: Rozwiązania Open Source i Open Hardware, plusy, minusy i wspólne aspekty wdrożenia 
C.1.2: Formaty 3D, ramy i standardy przemysłowe 
C.1.3: Formaty 2D, ramy i normy przemysłowe 
C.1.4: Open Hardware, a rozwiązania własne. Standardy branżowe. 

 
 

Tytuł modułu  

C. NARZĘDZIA CYFROWE DLA TWÓRCÓW RZEMIOSŁA 

Tytuł podmodułu  

C.1 PRZYKŁADY NARZĘDZI CYFROWYCH DLA TWÓRCÓW RZEMIOSŁA 

Tytuł jednostki  

C.1.1: Rozwiązania Open Source i Open Hardware, plusy, minusy i wspólne 

aspekty wdrożenia 

 

(godziny) 3 

EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Uczeo musi wiedzied, jakie są zalety i wady stosowania programów i otwartego wsparcia 

komputerowego w narzędziach cyfrowych. 

- Posiadad wiedzę na temat otwartych programów komputerowych. 

- Posiadad wiedzę na temat otwartego oprogramowania wspomagającego pracę z komputerem. 

- Możliwości rozwoju otwartego wsparcia. 

Wprowadzenie 

BEZPŁATNE OPROGRAMOWANIE: Jest to Tytuł oprogramowania, które zapewnia użytkownikom 

wolnośd w odniesieniu do nabytego przez nich produktu i dlatego po jego uzyskaniu może byd 

swobodnie używane, kopiowane, badane, modyfikowane i redystrybuowane. 

DARMOWY SPRZĘT: Dla ogromnej większości, angielski termin "hardware" jest dziwny, co jest niczym 

więcej jak ogólnym terminem, który jest używany do opisu fizycznych artefaktów technologii. W tym 

sensie, sprzęt może byd ważnym sprzętem wojskowym, elektronicznym lub komputerowym. W 

informatyce, sprzęt lub sprzęt komputerowy nazywany jest zestawem elementów materialnych, które 

składają się na komputer. Sprzęt komputerowy jest również fizycznym składnikiem komputera, takim 

jak dysk twardy, optyczny dysk twardy, dyskietka, itp. Sprzęt odnosi się do tego, co jest materialne 

(które można dotknąd), czyli do wszystkich fizycznych składników komputera.  

Wolne oprogramowanie oferuje użytkownikowi cztery wolności: wolnośd użytkowania, studiowania i 

modyfikowania, rozpowszechniania i redystrybucji zmodyfikowanych wersji. Istnieją licencje, które je 

gwarantują i które zapewniają pokrycie prawne, takie jak licencja GNU GPL. Wolny sprzęt bierze te 

same pomysły z wolnego oprogramowania, by zastosowad je w waszej dziedzinie. 

 

Istnieje ważna grupa ludzi, którzy uważają, że jedyną zaletą wolnego oprogramowania w stosunku do 

oprogramowania prawnie zastrzeżonego jest to, że jest ono wolne. Ta myśl jest całkowicie 

nieprawdziwa i istnieją pełne przewagi wolnego oprogramowania nad oprogramowaniem prawnie 

zastrzeżonym. 

 

Zalety wolnego oprogramowania w stosunku do oprogramowania prywatnego: 

 Zaleta 1: Tylko czasami wolne oprogramowanie i aplikacje nie są wolne. Fakt ten zakłada 

istotne oszczędności w licencjach po stronie firm i poszczególnych użytkowników. W tym 

momencie musicie mied na uwadze, że wolne oprogramowanie nie jest synonimem wolnego 

oprogramowania. Są chwile, kiedy trzeba zapłacid, żeby móc korzystad z wolnego 
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oprogramowania i inne przypadki, w których wsparcie techniczne za wolnym 

oprogramowaniem musi byd opłacone. 

 Korzyśd 2: Wsparcie techniczne dla aplikacji wolnego oprogramowania jest zazwyczaj 

realizowane przez lokalne firmy, które są nam bliskie i większośd tego, co płacimy, pozostaje 

w tych firmach. Wsparcie dla oprogramowania własnościowego może byd również 

realizowane przez lokalne firmy znajdujące się w pobliżu, ale w przeciwieostwie do 

poprzedniego przypadku, duża częśd korzyści z tego wsparcia jest ponoszona przez firmę, 

która jest właścicielem tego oprogramowania. Dlatego też używanie wolnego 

oprogramowania jest sposobem na faworyzowanie naszej najbliższej społeczności. 

 Zaleta 3: W wielu przypadkach programy lub aplikacje wolnego oprogramowania są 

naprawdę dobre i przewyższają lub przewyższają ich prywatne odpowiedniki. Niektóre 

przykłady to Thunderbird, Firefox, Filezilla (Open Source), VLC, Blender, Gimp, Libreofice itp. 

Dlatego też przekonanie, że wolne oprogramowanie jest wolne i oferuje ograniczone usługi, 

jest całkowicie fałszywe. 

  Zaleta 4: Wolne oprogramowanie, a także oprogramowanie open source, ma swój kod 

źródłowy. Jest to ważna zaleta, ponieważ gwarantuje, że program lub aplikacja, której 

używamy będzie zawsze do naszej dyspozycji, a programiści zawsze będą chętni do napisania 

nowego kodu i ulepszenia programu. W przypadku używania programów lub aplikacji 

prawnie zastrzeżonych możliwe jest, że w pewnym dniu program zniknie, ponieważ 

programista, który tworzył aplikację lub program staje się zmęczony, ponieważ firma stojąca 

za programem bankrutuje, ponieważ programista programu decyduje, że przychodzi mu na 

myśl zainwestowanie środków w program, itp. 

 Zaleta 5: Użytkownik jest właścicielem oprogramowania. To samo nie może byd powiedziane 

w przypadku oprogramowania własnościowego. W większości programów prawnie 

zastrzeżonych, licencja nie czyni cię właścicielem oprogramowania, ale po prostu daje ci 

prawo do korzystania z niego, podczas gdy ty płacisz za swoją licencję i podczas gdy firma 

stojąca za oprogramowaniem nadal istnieje. 

 Zaleta 6: Projekty wolnego oprogramowania to projekty, w których może uczestniczyd duża 

liczba osób tworzących duży multidyscyplinarny zespół. Ten fakt niewątpliwie pomaga w 

zapewnieniu wyższej jakości pisanego kodu oraz w realizacji projektów, które w przeciwnym 

razie byłyby całkowicie niemożliwe do zrealizowania. 

 Zaleta 7: Kod źródłowy jest dostępny dla wszystkich. Mając dostęp do kodu źródłowego, 

możemy w każdej chwili wiedzied, co robi oprogramowanie i w ten sposób mied pewnośd, że 

nasza prywatnośd i bezpieczeostwo nie są zagrożone. Dzięki kodowi źródłowemu, 

programiści komputerowi mogą sprawdzid, czy nie ma luk w zabezpieczeniach i czy jakośd 

napisanego kodu jest optymalna. 

 Zaleta 8: W przypadku problemów z aplikacją wolnego oprogramowania, zazwyczaj zawsze 

będziemy mied dużą społecznośd chętną do zaoferowania swojej pomocy w całkowicie 

bezinteresowny sposób. Wolne oprogramowanie jest używane do tworzenia społeczności, 

które dzielą się wiedzą. 

 Zaleta 9: Używanie wolnego oprogramowania jest sposobem na walkę z piractwem i 

monopolami tworzonymi przez firmy produkujące oprogramowanie własnościowe. 

 Zaleta 10: Duże firmy produkujące oprogramowanie prywatne robią wszystko, co możliwe, 

aby ich oprogramowanie nie było wykorzystywane jako jedyny sposób na korzystanie z 

komputera osobistego. Fakt ten generuje duże monopole, nieuczciwą konkurencję i w wielu 

przypadkach kooczy się na tym, że używamy oprogramowania, które nie jest najbardziej 

odpowiednie dla naszych potrzeb. 

 Zaleta 11: Firmy tworzące oprogramowanie własnościowe zazwyczaj używają zamkniętych 

formatów plików, takich jak .doc, .dwg, .tiff, .mp3 itp., podczas gdy firmy tworzące wolne 
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oprogramowanie zazwyczaj używają otwartych formatów, takich jak na przykład .odf, .pdf, 

jpeg, .ogg itp. Fakt używania otwartego formatu pozwoli każdemu na zaprogramowanie 

oprogramowania, które pozwala na otwieranie i edycję tego pliku, podczas gdy jeśli 

używamy zamkniętego / zastrzeżonego formatu pliku, możliwe jest, że tylko program, który 

stworzył plik, może go otworzyd. Jest to ważne, ponieważ jeśli używamy plików z 

zamkniętym formatem, możliwe jest, że w przyszłości będziemy mieli problemy / trudności z 

odzyskaniem informacji w nich przechowywanych. 

 Zaleta 12: Wolne oprogramowanie może byd łatwo przystosowane do potrzeb osoby lub 

podmiotu korporacyjnego, podczas gdy oprogramowanie własnościowe nie oferuje tego 

typu elastyczności. Oprogramowanie własnościowe może byd modyfikowane tylko przez 

osobę i firmę tworzącą oprogramowanie, a każda dokonana modyfikacja będzie wiązała się z 

kosztami. 

 Zaleta 13: Większośd programów typu Free i Open Source jest obecna we wszystkich 

systemach operacyjnych (Linux, Windows, Mac OS). 

 Zaleta 14: Wolne oprogramowanie daje ci wolnośd. Dzięki wolnemu oprogramowaniu 

możesz robid absolutnie wszystko, co chcesz. Możesz studiowad kod źródłowy, możesz go 

modyfikowad, aby dostosowad go do swoich potrzeb, a także możesz rozpowszechniad 

zmodyfikowane lub niezmodyfikowane kopie oprogramowania bez żadnych problemów 

prawnych. Jedynym warunkiem rozpowszechniania kopii wolnego oprogramowania jest to, 

że rozpowszechniane kopie muszą nadal byd wolnym oprogramowaniem. 

 Zaleta 15: Wolne oprogramowanie wspiera edukację, rozwój technologiczny i kulturę. 

Ułatwia także równośd szans w ogóle i dostęp do technologii w szczególności. Promuje 

równośd, sprawiedliwośd społeczną, solidarnośd itp. 

 

Wady wolnego oprogramowania Jeśli  

przyjrzymy się obecnej sytuacji, to znaczy większościowemu istnieniu własnościowego  

Oprogramowanie, mamy: 

 

1. Trudności w wymianie plików: jest to głównie w dokumentach tekstowych (zazwyczaj 

tworzonych przy pomocy programu Microsoft Word), ponieważ jeśli chcemy je otworzyd za 

pomocą wolnego oprogramowania (np. Open Office lub LaTeX), otrzymujemy błąd lub dane 

zostają utracone. 

2. Wyższe koszty wdrożenia i interoperacyjności: biorąc pod uwagę, że oprogramowanie jest 

"czymś nowym", oznacza to koniecznośd poniesienia kosztów nauki, instalacji, migracji, 

interoperacyjności itp., których wielkośd można zmniejszyd poprzez: większą łatwośd 

instalacji i/lub użytkowania, korzystanie z emulatorów (np. jeśli użytkownik korzysta z 

systemu Microsoft Windows, rozwiązaniem byłoby zainstalowanie jakiejś dystrybucji GNU / 

Linux, a następnie emulatora Windows, takiego jak Wine, VMWare, Terminal X, Win4Lin) .  

Warto wspomnied, że o kosztach migracji wspomina się o oprogramowaniu, ponieważ w 

tym, co ogólnie rzecz biorąc, Wolne Oprogramowanie nie ma większych wymagao niż 

Oprogramowanie Zastrzeżone. 

 

KRYTERIA OCENY 

- Rozpoznawanie programów komputerowych typu open-source dla narzędzi cyfrowych. 

- Oceniaj oprogramowanie open-source dla narzędzi cyfrowych. 

- Uznanie dla open-source'owego wsparcia komputerowego dla narzędzi cyfrowych. 

- Oceniaj komputerowe wsparcie open-source dla narzędzi cyfrowych. 
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ZASOBY 

- Sprzęt: Komputer z połączeniem internetowym;  

- Opcjonalnie: projektor. 

PRODUKTY/REZULTATY 

- Lista programów komputerowych typu open-source wraz z ich najodpowiedniejszymi 

wskazówkami do zastosowania w narzędziach cyfrowych: Drukarki 3D; frezarki sterowane 

numerycznie i cięcie laserowe. 

- Zależnośd nośników komputerowych takich jak płyty główne i podobnych z ich wskazówkami 

dotyczącymi użycia bardziej odpowiednimi dla narzędzi cyfrowych: Drukarki 3D; frezarki 

sterowane numerycznie i cięcie laserowe 

 

NARZĘDZIE SAMOOCENY 

Wybierz między prawdą a fałszem w następujących stwierdzeniach: 

1. Wolne oprogramowanie nie generuje żadnych trudności w wymianie plików. 

2. Większośd programów Wolnego i Otwartego Oprogramowania nie jest zazwyczaj obecna we 

wszystkich systemach operacyjnych (Linux, Windows, Mac OS). 

3. Sprzęt jest używany do opisu fizycznych artefaktów technologii 

4. Firmy tworzące oprogramowanie własnościowe zazwyczaj nie używają zamkniętych 

formatów plików. 

5. Używanie wolnego oprogramowania jest sposobem na walkę z piractwem i monopolami 

tworzonymi przez firmy produkujące oprogramowanie własnościowe. 

6. Korzystanie z wolnego oprogramowania pociąga za sobą wyższe koszty wdrożenia i 

interoperacyjności. 

7. Wolne oprogramowanie oferuje użytkownikowi swobodę studiowania i modyfikowania. 
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Tytuł modułu  

C. NARZĘDZIA CYFROWE DLA TWÓRCÓW RZEMIOSŁA 

Tytuł podmodułu  

C.1 PRZYKŁADY NARZĘDZI CYFROWYCH DLA TWÓRCÓW RZEMIOSŁA 

Tytuł jednostki  

C.1.2: Formaty 3D, ramy i standardy przemysłowe 

 

(godziny) 3 

EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Uczeo musi wiedzied, jakie są zwykłe ramy dla formatów 3D do wykorzystania w ramach marginesów 

przemysłowych. 

- Wiedzied, jakie są typowe formaty plików 3D 

 

Formaty drukowania 3D: 

Byd może pierwszym formatem cyfrowych modeli 3D jest .DWG. Została ona utworzona w 1982 roku 

wraz z wydaniem pierwszej wersji programu AutoCAD. Do dziś jest on używany jako natywny format 

pliku tego programu, chod czasami stanowi utrudnienie przy migracji pliku z jednego miejsca do 

drugiego. 

Jednym z najbardziej rozpowszechnionych formatów w druku 3D jest. STL, z ang. Stereo Lithography, 

który osiąga pewną precyzję w geometrii modelowanych obiektów poprzez tworzenie płaszczyzny 

kartezjaoskiej, w której obiekty są konstruowane za pomocą trójkątów, ale odrzuca informacje o 

właściwościach chromatycznych, jak również o teksturach, co powoduje, że jest on już trochę 

przestarzały i wyszły mu na jaw inne formaty bardziej dekantowane. 

 

Format STL ma jednak pewne cechy, które sprawiają, że nie jest on tak efektywny dla wielu 

użytkowników, jak powinien byd. Często bardzo delikatne systemy naprawcze są potrzebne do 

wykrywania i naprawiania dziur, trójkątów, które są odwrócone do góry nogami i innych szczegółów 

plików STL, które sprawiają, że figury nie do wydrukowania. Jednakże przemysł rynków druku 3D 

pokonał niedociągnięcia formatu STL i obecnie prawie wszystkie usługi internetowe typu "wydruk na 

żądanie" akceptują inne, bardziej elastyczne formaty. 

 

Oczywiście, nie możemy zaprzeczyd, że format STL spełnił swoją misję, ale rzeczywistośd jest taka, że 

jest on coraz bardziej prześcigany przez inne formaty o większej liczbie funkcji. Istnieje wiele typów 

plików, które można drukowad i nie tylko usprawniają ich obsługę, ale niektóre znacznie zwiększają 

wydajnośd standardowego STL. 

Z drugiej strony, formatem, który został ustandaryzowany krok po kroku jest. AMF (w języku 

angielskim "Additive Manufacturing File"). Jest on oparty na języku XML, pozwala na odczytywanie 

informacji chromatycznych i pracę z wieloma materiałami. 

Dzięki niemu można budowad bardziej złożone struktury, a więc daje on o wiele więcej możliwości. 

Dodatkowo, pliki w tym formacie ważą mniej niż w formacie STL. 

Do najbardziej znanych należy również format 3FM, który został stworzony kilka lat temu przez 

konsorcjum złożone z takich firm jak Microsoft i Hewlett Packard. 

Jedną z jego zalet jest to, że zawiera wszystkie informacje o produkcie w jednym pliku upraszczającym 

proces. Jest on również jednym z najbardziej kompletnych, ponieważ pozwala na uzyskanie bardzo 

dokładnego opisu modelowanego produktu. 
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KRYTERIA OCENY 

- Określanie formatów plików do druku 3D. 
- Poznaj różnice w użyciu formatów drukowania 3D. 

ZASOBY 

Sprzęt: Komputer z połączeniem internetowym.  

Opcjonalnie: projektor. 

PRODUKTY/REZULTATY 

- Lista formatów stosowania w drukarkach 3D wraz ze wskazówkami dotyczącymi najbardziej 
odpowiedniego zastosowania. 

NARZĘDZIE SAMOOCENY 

Wybierz pomiędzy prawdziwym a fałszywym: 

1. Pliki STL 3D do wydruku modeli obiektów poprzez utworzenie płaszczyzny kartezjaoskiej 

przez trójkąty. 

2. Format 3FM został stworzony kilka lat temu przez konsorcjum składające się z takich firm jak 

Microsoft i Apple. 

3. Pierwszy format cyfrowych modeli 3D został stworzony w 1982 roku. 

4. Format AMF (w języku angielskim "Additive Manufacturing File"). Jest on oparty na języku 

HTML  

5. Jedną z zalet formatu 3FM.es, który zawiera wszystkie informacje o produkcie w jednym 

pliku, co upraszcza proces. 
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Tytuł modułu  

C. NARZĘDZIA CYFROWE DLA TWÓRCÓW RZEMIOSŁA 

Tytuł podmodułu  

C.1 PRZYKŁADY NARZĘDZI CYFROWYCH DLA TWÓRCÓW RZEMIOSŁA 

Tytuł jednostki  

C.1.3: Formaty 2D, ramy i normy przemysłowe 

 

(godziny) 3 

EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 Uczeo musi wiedzied, jakie są zwykłe ramy dla formatów obrazów 2D do wykorzystania w ramach 

marginesów przemysłowych. 

- Wiedzied, jakie są typowe formaty plików 2D 

 

 

Wprowadzenie 

Istnieje szeroka gama formatów do przechowywania obrazów w dwóch wymiarach, które są 

związane z grafiką rastrową i wektorami. 

Grafika rastrowa 

Osobliwością obrazów rastrowych jest to, że składają się one z małych kawałków, które tworzą 

mozaikę. Te kawałki to piksele. Im wyższa rozdzielczośd, tym więcej pikseli będzie na jednostkę 

powierzchni. Na przykład: obraz o rozdzielczości 600x800px. Dosłownie oznacza to: Twój wykres 

zawiera 600 pionowych pikseli i 800 poziomych pikseli. 

Jeśli wydrukujesz obraz na papierze, powiedzmy w formacie A4, zobaczysz mozaikę. 

 

Źródło: printcnx.com 

Obrazy rastrowe są używane, gdy trzeba pokazad płynne przejścia kolorów i cieni. Najczęstszym 

zastosowaniem jest obróbka zdjęd, tworzenie kolaży, itp. Obrazy rastrowe wymagają więcej 

miejsca na dysku niż ten sam obraz w formacie wektorowym. Najpopularniejszym edytorem grafiki 

rastrowej jest Photoshop. 

 

Formaty rastrowe 

https://www.logaster.com/blog/wp-content/uploads/2014/12/raster.png
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Najczęściej spotykane obrazy w formacie rastrowym to JPG i PNG. 

 

JPEG 

Jest to najbardziej powszechny i rozpoznawalny format. W kilku słowach, pozwala na zapisywanie 

obrazów o odpowiedniej jakości, zajmujących najmniej miejsca. Jest to bardzo ważne zwłaszcza w 

przypadku korzystania z Internetu. 

To, co wyróżnia ten format, to możliwośd kontrolowania utraty jakości podczas kompresji. Jest to 

bardzo proste: użytkownik decyduje o tym, jak bardzo chce zmniejszyd jakośd obrazu, dzięki czemu 

może określid rozmiar przyszłego pliku. Funkcja ta pozwala na ogromną oszczędnośd miejsca na 

Twoim komputerze lub komputerze. 

JPG jest najbardziej odpowiednim formatem do przechowywania zdjęd cyfrowych (obrazów, które 

zawierają płynne przejścia kolorów, cieni i jasności) oraz do udostępniania zdjęd rastrowych w 

Internecie. 

PNG 

Obraz PNG jest kompresowany bez utraty jakości. Normalnie format PNG jest używany do 

zapisywania plików z ostrymi krawędziami, grafiką tekstową i elementami graficznymi (logo, 

projekty, ikony). 

Główną zaletą formatu PNG jest przechowywanie i wykorzystanie pośrednich etapów edycji. 

Wynika to z faktu, że kompresja na każdym etapie przechowywania odbywa się bez utraty jakości. 

 

Grafika wektorowa 

W przeciwieostwie do obrazów rastrowych, obraz wektorowy nie składa się z niezależnych 

punktów lub pikseli. Logika obrazu wektorowego jest zupełnie inna. W grafice wektorowej znajdują 

się tzw. punkty kontrolne, które mają między sobą krzywe. Krzywizna tych krzywych jest 

definiowana za pomocą wzoru matematycznego. Nie oznacza to, że projektant musi byd geniuszem 

w zaawansowanej matematyce i musi pamiętad o wszelkiego rodzaju formułach hiperboli i 

paraboli. Jest to praca dla edytora graficznego. 

 

 
Źródło: printcnx.com 

 

Najpopularniejsze edytory graficzne to CorelDraw i Adobe Illustrator. 

Grafika wektorowa jest często stosowana w druku broszur, ulotek, wizytówek, itp. Innymi słowy, 

https://www.logaster.ru/blog/wp-content/uploads/2015/01/gif-png-jpg-header.gif
https://www.logaster.com/blog/wp-content/uploads/2014/12/vector.png
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produkty, które posiadają tekst, logo, wzory, symbole; wszystko to, co nie wymaga dokładnego 

przekazania 16 odcieni każdego koloru, a które można opisad krzywymi. 

Wielką zaletą obrazów wektorowych jest ich zdolnośd do skalowania. Chociaż skala, obraz 

wektorowy nie jest naruszony i nadal będzie miał dobrą jakośd. Na przykład, obraz wektorowy 

będzie wyglądał dobrze niezależnie od tego, czy wydrukujesz go na wizytówce czy na billboardzie. 

 

Formaty wektorowe 

PDF 

PDF jest znanym formatem dla wszystkich tych, którzy tak bardzo utknęli z materiałami do druku. 

Wydrukowane projekty produktów (ulotki, broszury, katalogi) są przeznaczone do druku w 

formacie PDF. Format ten może zawierad elementy wektorowe i grafiki rastrowe, takie jak tekst, 

ikony, a nawet filmy wideo. 

Wyjątkowośd PDF to jego wszechstronnośd i popularnośd. Wiele programów rozumie ten format i 

można otworzyd format PDF używając nie tylko specjalnego programu, takiego jak Adobe Reader, 

ale również Microsoft Word. 

SVG 

SVG dosłownie oznacza "grafikę wektorową o zmiennej wielkości". Format ten jest używany do 

tworzenia i zapisywania dwuwymiarowych obrazów wektorowych. Ponieważ jest to obraz 

wektorowy, możliwe jest skalowanie obrazu lub tylko jednej sekcji bez utraty jakości. SVG pozwala 

na edycję tekstu obrazu w dowolnym edytorze tekstu. 

KRYTERIA OCENY 

- Identyfikacja formatów plików do druku 2D. 

- Poznaj różnice w stosowaniu formatów drukowania 2D. 

 

ZASOBY 

Sprzęt: Komputer z połączeniem internetowym; drukarka 2D. 

Opcjonalnie: projektor. 

 

 

PRODUKTY/REZULTATY 

- Powiązanie formatów plików dla druku 2D z najbardziej odpowiednimi wskazaniami 

użytkowymi. 

NARZĘDZIE SAMOOCENY 

Wybierz pomiędzy prawdziwym a fałszywym: 

1. PDF jest formatem wektorowym 

2.  Obraz wektorowy składa się z niezależnych punktów lub pikseli. 

3.  Zazwyczaj format PNG jest używany do zapisywania plików o ostrych krawędziach. 

4. Obrazy rastrowe polegają na tym, że składają się z małych kawałków, które tworzą 

mozaikę. 

5. JPG jest najpopularniejszym i najbardziej rozpoznawalnym formatem, ale nie pozwala na 

zapisywanie obrazów o wystarczającej jakości, zajmujących najmniej miejsca. 

6. Obrazy rastrowe nie powinny byd używane, gdy trzeba pokazad płynne przejścia kolorów i 

cieni. 
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Tytuł modułu  

C. NARZĘDZIA CYFROWE DLA TWÓRCÓW RZEMIOSŁA 

Tytuł podmodułu  

C.1 PRZYKŁADY NARZĘDZI CYFROWYCH DLA TWÓRCÓW RZEMIOSŁA 

Tytuł jednostki  

C.1.4: Open Hardware, a rozwiązania własne. Standardy branżowe. 

(godziny) 3 

EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Uczeo musi znad zalety darmowych podpór komputerowych do wykorzystania przemysłowego i 

prywatnego wsparcia komputerowego do wykorzystania z narzędziami cyfrowymi. 

- Znad obsługę komputera w zakresie otwartego użytkowania. 

- Znad obsługę komputera do użytku prywatnego. 

- Znajomośd przemysłowych wymagao dotyczących użytkowania. 

Wprowadzenie 

Sprzęt odnosi się do tego, co jest namacalne (możliwe do dotknięcia), czyli do wszystkich fizycznych 

składników komputera. 

 

Co to jest Free Hardware? 

 

 

 

 

 

W ten sam sposób, w jaki oprogramowanie może byd wolne, tak samo jak sprzęt. Podczas gdy w 

przypadku oprogramowania możliwe jest dzielenie się ich modyfikacjami i wszelkimi sugestiami lub 

wiedzą zdobytą poprzez studiowanie kodu i jego działania, to samo dzieje się ze sprzętem poprzez 

jego schematy, listy materiałów, fizyczny układ komponentów i wszelkie dodatkowe elementy do 

osiągnięcia jego działania. 

Chociaż koncepcja wolnego sprzętu jest z pewnością mniej znana niż jego oprogramowanie, to 

prawda jest taka, że na przestrzeni lat zrealizowano bardzo interesujące projekty. Jej celem jest 

tworzenie projektów sprzętu komputerowego w sposób otwarty, tak aby wszyscy ludzie mieli 

dostęp przynajmniej do planów konstrukcyjnych urządzeo. Informacje o tym, jak komunikowad się 

ze sprzętem, jego konstrukcją i narzędziami służącymi do jego tworzenia, muszą byd publikowane, 

aby można było z nich swobodnie korzystad. W ten sposób społecznośd deweloperów ułatwia 

kontrolę, wdrażanie i doskonalenie projektu. 

Przykłady: 

Przykład: Deweloper A tworzy tablicę rejestracyjną zdolną do sterowania oświetleniem swojego 

warsztatu i dzieli się ze społecznością wszystkim, co niezbędne do powielenia tej tablicy, w tym 

planami, schematami, listami materiałów i wszelkim oprogramowaniem niezbędnym do jej obsługi. 

Deweloper B decyduje się na wykonanie repliki tablicy i znajduje zmiany dla oryginalnych 

elementów, przy niższych kosztach i bardziej zwartej konstrukcji. Dzieli się tym z deweloperem A, 

który na podstawie tych usprawnieo tworzy wersję 2.0 swojej płytki, jednocześnie nadal 

udostępniając schematy jej budowy. Bylibyśmy w tym, co możemy Tytułd wolnym sprzętem. 
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Coś bardzo ważnego to nie mylenie wolności z wolnością, to, że coś jest wolne nie oznacza, że musi 

byd wolne, i na odwrót. 

Arduino: 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&time_continue=9&v=qhy5UtIzZfo 

Liczba dostępnych projektów opartych na tym otwartym sprzęcie jest ogromna, co czyni ich 

klasyfikację niezwykle złożoną. Wystarczy powiedzied, że Arduino rozpoczęło się jako projekt, który 

wykorzystuje procesor AVR firmy Atmel. Pochodzący z Włoch, narodził się w 2005 roku i od tego 

czasu oficjalnie powstało ponad 120.000 płyt Arduino. Istnieje wiele wariantów, niektóre z nich to 

produkt cieszący się dużym zainteresowaniem użytkowników, ale najbardziej niezwykłą rzeczą w 

Arduino jest bez wątpienia jego zastosowanie. Od sterowania prostych zabawek do bycia integralną 

częścią najbardziej złożonych systemów automatyki domowej, na pierwszy rzut oka wydaje się, że 

Arduino potrafi zrobid wszystko: 

 

Zalety i wady wolnego sprzętu 

Zaleta 

1. Chroni i broni suwerenności, pozwalając narodom nie byd zależnym od innych, które zapewniają im 

niezbędne środki do rozwoju i niezależności technologicznej. 

2. Zachęca do tego, by sprzęt był wysokiej jakości, otwarty i bardziej ekonomiczny. 

3. Ponowne wykorzystanie i adaptacja wzorów (rdzeni) pozwala na wprowadzanie innowacji i 

ulepszanie wzorów we współpracy na całym świecie. 

4. Pomóż firmom zaoszczędzid koszty i czas projektowania w ich pracy. 

5. Istnieją społeczności zajmujące się projektowaniem, programowaniem, testowaniem i wspieraniem, 

które rozwijają się z dnia na dzieo w dynamiczny i partycypacyjny sposób. 

6. Należy unikad sojuszu zaufanych systemów komputerowych i zarządzania prawami cyfrowymi 

(DRM), które nakładają ograniczenia na urządzenia elektroniczne, takie jak m.in. urządzenia 

elektryczne, komputery. 

 

Wady 

1. Cztery wolności wolnego oprogramowania nie mogą byd bezpośrednio zastosowane do sprzętu, 

biorąc pod uwagę ich odmienny charakter. Jedna z nich istnieje fizycznie, druga nie. Powoduje to 

szereg problemów: 

2. Fizyczna konstrukcja jest wyjątkowa. Udostępnianie zależy od łatwości reprodukcji, jaką posiada. 

3. Dzielenie się ma związane z tym koszty. Osoba, która chce użyd sprzętu, który ktoś inny 

zaprojektował jako pierwszy, musi go wykonad, dla którego będzie musiała sprawdzid niezbędne 

elementy, zbudowad projekt i sprawdzid, czy został on wykonany prawidłowo. Wszystko to ma swój 

koszt. 

4. Dostępnośd komponentów. Czy chipy są dostępne? Przy próbie wykonania projektu pojawia się 

problem braku materiału. W jednym kraju może nie byd żadnego problemu, ale w innym mogą się 

one nie spotkad. 

5. Świat sprzętu jest pełen patentów; jest rzeczywistością, dlatego też wiele z motywacji autorów tej 

koncepcji polega na tym, że kod lub projekt nie jest wydany, jeśli nie chcesz, ale nowe firmy są 

zachęcane do rozwijania i wydawania nowego sprzętu, w celu stworzenia publicznych standardów i 

wolnych, w których każdy może współpracowad. 

KRYTERIA OCENY 

- Zidentyfikuj zalety nośników komputerowych do bezpłatnego użytku. 

- Zidentyfikuj wady nośników komputerowych do bezpłatnego użytku. 

- Zidentyfikuj zalety nośników komputerowych do użytku prywatnego. 

- Zidentyfikuj wady nośników komputerowych przeznaczonych do użytku prywatnego. 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&time_continue=9&v=qhy5UtIzZfo
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ZASOBY 

1. Sprzęt: Komputer z połączeniem internetowym. 
2. Opcjonalnie: projektor. 
3. Dodatkowe zasoby online: 

https://www.arduino.cc/ 

 

PRODUKTY/REZULTATY 

- Zidentyfikuj korzyści płynące z bezpłatnego korzystania z obsługi komputera. 

- Zidentyfikuj wady nośników komputerowych do swobodnego użytkowania. 

- Zidentyfikuj zalety nośników komputerowych do użytku prywatnego. 

- Zidentyfikuj wady obsługi komputera do użytku prywatnego. 

 

NARZĘDZIE SAMOOCENY 

Wybierz pomiędzy tym, co fałszywe lub prawdziwe: 

1. W ten sam sposób, w jaki oprogramowanie może byd wolne, tak samo jak sprzęt. 

2. Korzystanie z wolnego sprzętu oznacza, że jest on wolny. 

3. Celem darmowego sprzętu jest tworzenie projektów sprzętu komputerowego w sposób otwarty, 

tak aby wszystkie firmy miały dostęp i mogły kontrolowad mechanizmy jego rozpowszechniania. 

4. Darmowy sprzęt może byd używany tylko przez ludzi, a nigdy przez firmy. 

5. Wolny sprzęt spełnia te same standardy co sprzęt prywatny. 

6. Darmowy sprzęt jest używany tylko do osobistej rozrywki 
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C.2 TWORZENIE LUB ZASTOSOWANIE SZABLONÓW DRUKU 3D, SYSTEMU KONTROLI 

NUMERYCZNEJ I TECHNIKI CIĘCIA LASEROWEGO 
C.2.1: Rodzaje plików i ich konwersja. Prace cięcia laserowego. 
C.2.2: Prace na plikach 3D z możliwością wydruku 
C.2.3: Prace w archiwum systemu sterowania numerycznego 

 

Tytuł modułu  

C. NARZĘDZIA CYFROWE DLA TWÓRCÓW RZEMIOSŁA 

Tytuł podmodułu  

C.2 TWORZENIE LUB ZASTOSOWANIE SZABLONÓW DRUKU 3D, SYSTEMU KONTROLI NUMERYCZNEJ 

I TECHNIKI CIĘCIA LASEROWEGO 

 

Tytuł jednostki  

C.2.1: Rodzaje plików i ich konwersja. Prace cięcia laserowego. 

 

 

(godziny) 7 

EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Uczeo musi wiedzied, jak tworzyd i konwertowad pliki, aby wydawad polecenia cięcia laserem. 

- Znad formaty stosowania w cięciu laserowym. 

- Dawaj zlecenia na cięcie laserem. 

Wprowadzenie 

Cięcie laserowe jest cyfrową, obróbkową techniką wytwarzania, która polega na cięciu lub 

grawerowaniu materiału za pomocą lasera. Cięcie laserowe może byd stosowane w różnych 

materiałach, takich jak plastik, drewno, karton, itp. 

Proces ten polega na cięciu materiału za pomocą wydajnego, wysoce precyzyjnego lasera, który 

skupia się na niewielkiej powierzchni materiału. Wysoka gęstośd mocy powoduje szybkie 

nagrzewanie, topienie i częściowe lub całkowite odparowanie materiału. Ponieważ obszar dotknięty 

przez ciepło jest mały (około 0,5 mm), pocięte elementy mają minimalne odkształcenia. Zazwyczaj 

komputer kieruje laser dużej mocy na materiał i śledzi ścieżkę cięcia. 

Urządzenia laserowe dostępne na rynku wyróżniają się tym, jakie źródło lasera są przez nie 

wykorzystywane. Obecnie istnieją tylko trzy główne typy laserów, które mają wystarczającą 

wydajnośd i moc wyjściową do obróbki materiałów na dużą skalę: 

 Laser CO2: dwutlenek węgla zamknięty wewnątrz lasera jest "pompowany" (aktywowany 

przez ogrzewanie) przez prąd elektryczny, który tworzy przepływ fotonów. Jest on zazwyczaj 

używany do cięcia, wiercenia, spawania i grawerowania. 

  Laser z granatu itrowo-aluminiowego z domieszką neodymu (Nd-YAG): YAG jest pompowany 

za pomocą lampy lub diody, aby wyemitowad przepływ fotonów. Jest on zazwyczaj używany 

do cięcia, spawania i grawerowania metali i ceramiki. 

  Laser światłowodowy: wykorzystuje diody półprzewodnikowe jako mechanizm pompujący 

oraz światłowód z domieszką pierwiastka ziem rzadkich jako medium laserowe. 

Główne różnice pomiędzy laserami CO2 a laserami Nd-YAG i światłowodowymi to długośd fali 

wytwarzanej przez nie wiązki. Lasery CO2 emitują światło dalekiej podczerwieni o długości fali 10,6 

mikrona. Ta długośd fali jest bardzo efektywna przy przetwarzaniu szerokiego zakresu materiałów, w 

tym drewna, papieru, tworzyw sztucznych, szkła, tekstyliów, gumy i metali. Lasery światłowodowe i 

Nd-YAG emitują światło o długości fali 1,06 mikrona i są odpowiednie do obróbki metali. Jednakże, 

tworzywa sztuczne lub materiały organiczne nie podtrzymują tej długości fali. 

 

Cięcie laserowe jest szczególnie skuteczne w wielu sektorach, w których szybkośd i szybkośd produkcji 
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są niezbędne tam, gdzie tradycyjne metody produkcji okazały się nieskuteczne. Laser ułatwia 

precyzyjne cięcie we wszystkich rodzajach materiałów, podczas gdy tradycyjne procesy produkcyjne 

nakładają ograniczenia i restrykcje, cięcie laserem pozwala na swobodę projektowania i ilości. 

Razem, cięcie laserowe pozwala: 

 Wysoki poziom dokładności i dokładności pozycjonowania 

  Oszczędnośd materiałów 

 Duża szybkośd produkcji 

 Ostre i czyste krawędzie 

 Minimalna deformacja materiału 

 Bezpieczne procesy 

 

Cięcie laserowe pozwala na wykorzystanie plików wektorowych 2D, takich jak SVG, DXF, AI, itp. Pliki 

2D można tworzyd przy użyciu programów do grafiki wektorowej, takich jak Inkscape (darmowy) lub 

Adobe Illustrator. Istnieje duża liczba tutoriali, które pokazują jak używad tych programów w 

Internecie. Pliki 2D wysyłają informacje do wycinarki laserowej, która wykona cięcie, grawerowanie 

rastrowe lub znakowanie wektorowe na wybranym materiale z wybranym projektem. Do korzystania 

z wycinarki laserowej nie jest konieczne bycie ekspertem w dziedzinie projektowania. 

 

Najbardziej odpowiednie dla tego typu działao są projekty wykonane w wersji 2D lub warstwowej. 

Można ciąd wszystkie rodzaje materiałów, akryle, tworzywa sztuczne, drewno, tkaniny, chod istnieją 

pewne ograniczenia z pewnymi związkami chemicznymi obecnymi w niektórych materiałach. 

 

Możliwości lasera 

Laser umożliwia trzy rodzaje cięcia: 

 Cięcie: w zależności od materiału pozostawia wykooczenie lub inne. W drewnie wypalona 

krawędź pozostaje (może byd polerowana w postprodukcji), w tekturze falistej pozostawia 

doskonałe wykooczenie, pozostawia krawędzie metakrylanu doskonale wypolerowane. 

 Oznakowanie: pozwala na wykonywanie linii bez konieczności całkowitego cięcia materiału. 

Możliwe jest tworzenie linii o różnej grubości. 

 Grawerowanie: rozpoczyna cienką warstwę materiału i w zależności od materiału może 

pozostawid wykooczenie o mniejszym lub większym kontraście. 

Jak przygotowad plik: 

 Aby wykonad cięcie, laser musi odczytad pliki wektorowe o różnych charakterystykach. 

Można użyd programów do rysowania wektorowego (Illustrator, Inkscape) lub modelowania 

(AutoCAD, Rhino) można również tworzyd pliki .dxf w innych programach. Niektóre z 

podstawowych cech tego pliku to: 

 Jednostki muszą byd w milimetrach (mm) 

 Grubośd linii wynosi 0,001 mm. 

 Linia musi byd wyrównana 

 

Wskazówki dotyczące projektowania. 

Duża częśd ceny pracy jest obliczana na podstawie czasu granicznego, dlatego ważne jest, aby wziąd 

to pod uwagę podczas projektowania.  

Istnieje kilka powodów, dla których czas cięcia może się wydłużyd. 

Im bardziej skomplikowany projekt, tym wolniej laser będzie musiał iśd, aby móc ciąd, co zwiększy 

czas. Krzywe dają ten sam efekt, zmuszają laser do wolniejszego poruszania się, szczególnie przy 
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wykonywaniu splajnów złożonych z wielu punktów. Im bardziej można uprościd projekt, tym mniej 

czasu będziemy zużywad, a to wpłynie na koszty. Większośd projektów może dad takie samo 

wykooczenie przy mniejszej ilości punktów i uproszczeniu krzywych. 

 

- Grawerunek zazwyczaj wymaga więcej czasu i czasami nie jest absolutnie niezbędny, a znakowanie 

może byd wykonane w celu uzyskania dobrego wykooczenia. 

 

 

 Zaleca się pozostawienie 2 milimetrów odstępów w ramach projektu, jak również 

nieposiadanie części o wymiarach mniejszych niż grubośd materiału, ponieważ zwiększa to 

kruchośd produktu w tych obszarach. 

 W celu uzyskania najlepszego efektu grawerskiego, zaleca się dodanie oznaczenia na 

konturze, tak aby był on zaznaczony, a efekt koocowy był bardziej widoczny. Grawerunek i 

oznaczenie muszą byd dwiema różnymi cyframi. 

 

 Bardzo ciasne łuki, bardzo strome kąty i obszary, w których spotyka się wiele linii, mogą nie 

prezentowad najlepszego wykooczenia. To samo dzieje się, gdy mamy dwie linie, które są 

bardzo blisko siebie, śledzenie laserowe generuje grubośd i możliwe jest, że zachodzą one na 

siebie. 

Zasadnicze znaczenie w tej pracy 

 

Linie muszą wejśd w tę samą złożoną ścieżkę zgodnie z kolorem, jaki mają. Wszystkie niebieskie w 

ścieżce złożonej, wszystkie czerwone w innej ścieżce złożonej. 

Musisz byd bardzo ostrożny z podwójnymi konturami, laser przechodzi dwa razy tam, gdzie są, nie 

tylko wydłuży czas, ale zacznie więcej materiału i wpłynie to na ostateczną tolerancję. 

Bardzo ważne jest, aby kontury projektów były zamknięte. Ma to wpływ na kolejnośd cięcia linii, 

ponieważ jest to zalecana kolejnośd od wewnątrz na zewnątrz, aby uniknąd niewspółosiowości lub 

spadania materiału w łożu. 

Zaleca się utworzenie pliku bezpośrednio w rozmiarze, w którym ma on zostad pocięty lub 
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przeskalowad go wcześniej prawidłowo, tak aby posiadał prawidłowe wymiary. 

Nie można umieścid punktów kontrolnych mniej niż 1 mm między nimi, oprogramowanie nie 

rozróżnia ich i może nawet dad błąd i pójśd źle plik (to jest, aby upewnid się, że nie ma awarii 

głównie). 

 
 

Clipping maski nie powinny byd używane, dają one problemy podczas przekazywania plików do cięcia, 

ponieważ linie znikają i koocowy projekt może się różnid. 

Umieszczanie na płycie 

Przy wykorzystywaniu materiału i optymalizacji czasu cięcia należy wziąd pod uwagę pewne szczegóły: 

Umieszczenie elementów jest ważne, można zyskad dużo miejsca, wykorzystując geometrię 

elementów, aby umieścid je w bardziej optymalny sposób. Umieszczenie niektórych elementów 

wewnątrz innych, łączenie linii prostych, wykorzystanie otworów, które pozostawiają niektóre 

elementy, aby umieścid tam inne. 

 
 

Chociaż możliwe jest zaoszczędzenie czasu cięcia poprzez połączenie linii prostych podczas cięcia, 

lepiej jest pozostawid minimum 2 mm pomiędzy kawałkami, tak aby materiał zachował stabilnośd 

podczas upadku. Zalecane jest to przede wszystkim w przypadku kawałków o bardzo grubych 

materiałach, ponieważ podłoże nie posiada drobnej siatki i kawałki spadają. 

Jeśli w tej samej płycie będzie kilka kawałków z rycinami, najlepiej jest pogrupowad je poziomo, aby 

zoptymalizowad czas cięcia. Laser wykonuje przeszukiwanie w poziomie w celu nagrania, dlatego też 

zaleca się, aby najdłuższy wymiar był ułożony poziomo. 

Nie należy zbierad nadmiaru elementów na marginesy, chociaż sprawdza się, czy plik wpisuje się 

poprawnie, nie zaleca się stosowania marginesów z różnych powodów. 

KRYTERIA OCENY 

- - Tworzenie plików komputerowych do cięcia lub wypalania za pomocą lasera. 

- Przechowuj pliki komputerowe do cięcia lub grawerowania laserowego. 
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ZASOBY 

Sprzęt: Komputer z połączeniem internetowym.  

Opcjonalnie: projektor, cięcie laserowe. 

 

PRODUKTY/REZULTATY 

- Pliki z poleceniami cięcia w laserze. 

- Pliki z zamówieniami na cięcie laserowe. 

NARZĘDZIE SAMOOCENY 

Wybierz pomiędzy prawdziwym a fałszywym: 

1. Obecnie istnieją tylko trzy główne rodzaje laserów. 

2. Cięcie laserowe nie może byd stosowane w przypadku tworzyw sztucznych i papieru. 

3. Laser umożliwia nagrywanie na materiałach takich jak szkło. 

4. Laserowe cięcie wymaga użycia plików wektorowych 3D 

5. Przy projektowaniu obrazów do cięcia laserowego można stosowad programy do rysowania 

wektorowego lub modelowania. 
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Tytuł modułu  

C. NARZĘDZIA CYFROWE DLA TWÓRCÓW RZEMIOSŁA 

Tytuł podmodułu  

C.2 TWORZENIE LUB ZASTOSOWANIE SZABLONÓW DRUKU 3D, SYSTEMU KONTROLI NUMERYCZNEJ 

I TECHNIKI CIĘCIA LASEROWEGO 

 

Tytuł jednostki  

C.2.2: Prace na plikach 3D z możliwością wydruku 

 

 

 

(godziny) 7 

EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Uczeo musi wiedzied, jak tworzyd i konwertowad pliki, aby wydad polecenia drukowania na drukarce 

3D. 

- Znad typ plików do użytku w drukarkach 3D 

- Składanie zamówieo na druk 3D 

 

Wprowadzenie 

Możliwośd drukowania bryłowych obiektów trójwymiarowych to technologia poszukiwana od lat 

przez różnych producentów i badaczy, którzy próbowali wdrożyd metodę pozwalającą w prosty i tani 

sposób budowad najróżniejsze obiekty, takie jak implanty medyczne, elementy architektury i inne 

elementy.  

 

 
 

 

Czym są drukarki 3D? Do czego one służą? 

Dzisiejsze wydruki 3D to rzeczywistośd, która już uciekła z laboratoriów testowych i chod nie osiągnęły 

jeszcze statusu obecności drukarek atramentowych czy laserowych, to prawda jest taka, że właśnie 

taką drogę przyjmą tego typu urządzenia, kiedy ich wartośd i koszty eksploatacji spadną po cenach, 

które użytkownik może zapłacid pieszo, na pewno zaczniemy je widzied obok każdego komputera w 

dowolnej okolicy miasta. 

Ale dziedzina ta wykracza daleko poza to, ponieważ możemy również znaleźd wdrożenia technologii 

druku 3D w dziedzinach takich jak motoryzacja, w budowie prototypów, co oznacza znaczne 

oszczędności dzięki skróceniu czasu modelowania i materiałów, w przemyśle jubilerskim, 

obuwniczym, wzornictwie przemysłowym.  

Druk 3D oferuje aplikacje, które w koocu staną się urządzeniem do codziennego użytku. 

 

https://tecnologia-informatica.com/wp-content/uploads/2018/04/impresoras-3d-1.jpg
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Co to jest drukarka 3D? 

Aby zrozumied czym jest drukarka 3D, musimy pomyśled o urządzeniu, które jest zdolne do 

generowania trójwymiarowych, stałych ciał fizycznych poprzez warstwowe dodawanie materiału, 

zwykle tworzywa ABS, ale nie jest to jedyny materiał, który jest używany. Oznacza to, że pozwala nam 

ono na stworzenie, bez konieczności używania jakiegokolwiek rodzaju formy, przedmiotu, który 

możemy następnie wziąd do ręki. 

Najważniejsza różnica, jaką możemy znaleźd pomiędzy tradycyjnymi formami konstrukcji obiektów a 

drukiem 3D polega na tym, że podczas gdy w pierwszej metodzie obiekt, który ma zostad 

zamodelowany, uzyskuje się poprzez usunięcie pozostałego materiału w druku 3D, to tylko materiał, 

który ma zostad użyty, jest używany ściśle. co oprócz mniejszych zanieczyszczeo daje istotne 

oszczędności. 

 

 
 

 

Jeśli chodzi o materiały wykorzystywane przez drukarki 3D do tworzenia obiektów, to zasadniczo 

dzielą się one na tworzywa termoplastyczne PLA lub ABS, najczęściej wykorzystywane w najbardziej 

ekonomicznych na rynku drukarkach 3D, ale możemy znaleźd również drukarki, które modelują 

obiekty w materiałach takich jak żywice, fotopolimery i metal, a ich obniżenie kosztów pozwoliło na 

pozostawienie ich w środowisku produkcji przemysłowej. 

 

Jak działa drukarka 3D 

 

W odniesieniu do sposobu, w jaki te drukarki 3D wypełniają swoją pracę, w pierwszej kolejności 

będziemy potrzebowad pliku utworzonego za pomocą niektórych programów do modelowania 3D, 

takich jak Autodesk Inventor, Solidworks lub Catia, aby "powiedzied" drukarce 3D, co należy 

modelowad. Należy zauważyd w odniesieniu do oprogramowania, że w świecie Open Source istnieją 

również bardzo plastyczne alternatywy, które mogą obsługiwad tego typu drukarki bez żadnych 

trudności i przy zerowych kosztach, co będzie bardzo dobre dla małych firm i MŚP. W tym sensie, 

aplikacje Open Source, które wyróżniają się w tej kwestii to OpenSCAD i FreeCAD. 

 

https://tecnologia-informatica.com/wp-content/uploads/2018/04/impresoras-3d-2.jpg
https://tecnologia-informatica.com/wp-content/uploads/2018/04/impresoras-3d-3.jpg
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Pliki potrzebne do zasilania drukarki 3D zawierają dokładne instrukcje dotyczące współrzędnych, 

które muszą byd przestrzegane przy tworzeniu obiektu i są zazwyczaj wprowadzane do drukarki przez 

USB za pomocą pendrive'a lub pamięci, ale istnieją również modele drukarek 3D, które pozwalają na 

ich bezpośrednie podłączenie do komputera. 

 

Rodzaje drukarek 3D i materiały do druku 

Obecnie technologie druku 3D są zróżnicowane i najwyraźniej nie będzie możliwe osiągnięcie 

standardu, przynajmniej w najbliższych latach. Wynika to z młodości druku 3D, która zachęca każdego 

producenta do rozwijania własnej technologii i prób narzucania jej de facto branży. 

 

 

 
 

Zrozumienie tego punktu nie jest jednak zadaniem zbyt skomplikowanym, ponieważ główną różnicę 

pomiędzy technologiami druku 3D stanowi obecnie sposób, w jaki drukarka osadza różne warstwy 

materiału w celu stworzenia elementu. 

 

 
 

W tym sensie głównymi stosowanymi technologiami są tak zwane Fusion Deposition Modeling (FDM) 

lub technologia osadzania materiałów z tworzyw sztucznych, która jest metodą umożliwiającą 

modelowanie części z tworzyw ABS lub PLA. Modelowanie to odbywa się poprzez podawanie do 

https://tecnologia-informatica.com/wp-content/uploads/2018/04/impresoras-3d-4.jpg
https://tecnologia-informatica.com/wp-content/uploads/2018/04/impresoras-3d-5.jpg
https://tecnologia-informatica.com/wp-content/uploads/2018/04/impresoras-3d-6.jpg
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drukarki rolki tego materiału, który po przejściu przez wytłaczarkę urządzenia jest podgrzewany, 

topiony i osadzany warstwa po warstwie tworzącej obiekt. Następnie należy odczekad, aż materiał 

ostygnie i można nim manipulowad. Należy zauważyd, że metoda ta jest najczęściej stosowana w 

dziedzinie domowych drukarek 3D. 

 

Inne stosowane obecnie technologie to Stereolitografia (SLA) i Selektywna Spiekanie Laserowe (SLS), 

obie działają przy pomocy wiązki laserowej. Pierwsza z nich polega na formowaniu obiektu warstwa 

po warstwie, ale z wykorzystaniem kserokurczliwej kąpieli żywicznej. W tym przypadku formowany 

obiekt z płynną żywicą jest utwardzany za pomocą lasera ultrafioletowego. 

 

 
 

Jeśli chodzi o technologię znaną jako Selektywny Spiekanie Laserowe lub Laserowy Sintering 

Selektywny, jest ona podobna do SLA, ale do formowania może wykorzystywad różne wkłady w 

proszku, takie jak materiały metaliczne i ceramiczne, nylon, polistyren i szkło, między innymi. W tym 

przypadku laser topi materiał i zestala go. Należy zauważyd, że obie technologie są wysoko cenione 

dzięki swojej precyzji. 

 

 

 

Należy pamiętad, że plik do wydrukowania na drukarce 3D może pochodzid z Internetu z witryn takich 

jak Thingiverse lub bezpośrednio utworzonych przez użytkownika. 

W tym miejscu należy wyjaśnid, że typem pliku używanym do drukowania na drukarkach 3D jest 

format ".STL", który zawiera informacje o kawałku w jednym kolorze, lub ".VRML", który przechowuje 

informacje o kawałku w różnych kolorach. 

Następnie materiał drukowany jest ładowany do wydruku, który różni się w zależności od rodzaju 

używanej technologii druku 3D. Na koniec zostaje złożone zamówienie na wydruk i drukarka 3D 

zaczyna wykonywad swoją pracę. 

 

Jak druk 3D zmieni świat 

 

Kilka lat temu, gdy po raz pierwszy pojawił się ten pomysł i rozpoczęła się dyskusja na temat 

możliwości stworzenia drukarek, które mogłyby odtwarzad formaty w trzech wymiarach, projekt ten 

wydawał się prawdziwą utopią, możliwą do osiągnięcia jedynie poprzez strony powieści science 

fiction. 

https://tecnologia-informatica.com/wp-content/uploads/2018/04/impresoras-3d-7.jpg
https://tecnologia-informatica.com/wp-content/uploads/2018/04/impresoras-3d-9.jpg
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Prawda jest jednak taka, że rozwój druku 3D przeszedł długą drogę i po setkach testów i błędów 

udało się w koocu stworzyd pierwszy sprzęt drukarski zdolny do reprodukcji obiektu w jego trzech 

wymiarach. 

 
 

 

Wkrótce po tym, jak ten przełom technologiczny osiągnął masę i chod drukarki 3D nie stały się 

elementem, który wszyscy mamy w domu, prawda jest taka, że dzięki swojemu schematowi i 

darmowemu patentowi, dziś każdy może wyprodukowad swoją własną drukarkę 3D. 

Ze względu na prawie niewyczerpane możliwości, jakie daje druk 3D, nie tylko na dużą skalę, ale także 

w dziedzinie dużych i małych firm na całym świecie, jest wielu, którzy twierdzą, że wraz z 

drukowaniem 3D nadeszła nowa rewolucja przemysłowa. 

 

 
 

 

Dzięki szerokiej gamie materiałów, które można realizowad w procesie druku 3D, do których należą 

głównie nylon i polistyren, m.in. za pomocą drukarki 3D można drukowad najróżniejsze obiekty 

trójwymiarowe, począwszy od ubrao, narzędzi, domów, różnych części, sprzętu medycznego, 

żywności, a nawet organów dla ludzkiego ciała. 

Dlatego też możemy sobie wyobrazid, jak technologia druku 3D niewątpliwie zmieni świat w krótkim 

czasie, i w tym względzie jest wielu ekspertów, którzy twierdzą, że dzięki drukowi 3D żywności, za 

kilkadziesiąt lat będzie można nawet położyd kres głodowi na świecie, co oczywiście wywołało duże 

kontrowersje. 

 

 
 

https://tecnologia-informatica.com/wp-content/uploads/2018/04/impresoras-3d-15.jpg
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To właśnie ten projekt jest w fazie pełnego rozwoju, poprzez inicjatywę, którą NASA podjęła z 

szeregiem firm, które starają się stworzyd m.in. drukarkę 3D umożliwiającą drukowanie pizzy. W 

międzyczasie duzi producenci żywności zaczęli już przeprowadzad różne testy w tym zakresie. 

 
 

 

Wraz ze spadkiem kosztów, jakie z czasem nieuchronnie będą miały nakłady na druk 3D, druk 3D 

wtargnie również na rynek nieruchomości i z biegiem lat domy budowane z wykorzystaniem drukarek 

3D będą najtaoszą i najszybszą opcją, co bez wątpienia może mied znaczący pozytywny efekt 

społeczny, nie tylko w krajach wschodzących z problemami mieszkaniowymi, ale również w krajach 

trzeciego świata, gdzie ze względu na globalny kryzys wymagane są coraz bardziej konkurencyjne 

koszty. 

 

 
 

Z drugiej strony, jedną z wad wskazanych przez ekspertów w odniesieniu do druku 3D jest fakt, że 

nieuchronnie będzie on generował wzrost ilości imitacji produktów, co doprowadzi do powstania 

nowych rynków pirackich wszelkiego rodzaju. 

 

 
 

 

KRYTERIA OCENY 

- Tworzenie plików komputerowych do drukowania 3D. 

- Przechowuj pliki komputerowe do druku 3D. 

https://tecnologia-informatica.com/wp-content/uploads/2018/04/impresoras-3d-18.jpg
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ZASOBY 

Sprzęt: Komputer z połączeniem internetowym;  

Opcjonalnie: projektor, drukarka 3D. 

 

PRODUKTY/REZULTATY 

- Pliki z zamówieniami na drukowanie obiektów 3D na drukarkach. 

- Pliki z plikami zleceo wycisku 3D 

NARZĘDZIE SAMOOCENY 

Do wyboru są następujące stwierdzenia: prawdziwe lub fałszywe: 

1. ABS jest jedynym ważnym materiałem do druku 3D. 

2. Aplikacje z otwartym kodem, które wyróżniają się w tej kwestii to OpenSCAD i FreeCAD. 

3. Typem pliku używanym do drukowania na drukarkach 3D jest format. STLo the .VRML. 

4. Obecnie technologia druku 3D jest standardem. 

5. Pliki potrzebne do zasilania drukarki 3D muszą zawierad współrzędne, które muszą byd 

przestrzegane przy tworzeniu obiektu 

6. Format wydruku "VRML", przechowuje informacje o kawałku w różnych kolorach 
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Tytuł modułu  

C. NARZĘDZIA CYFROWE DLA TWÓRCÓW RZEMIOSŁA 

Tytuł podmodułu  

C.2 TWORZENIE LUB ZASTOSOWANIE SZABLONÓW DRUKU 3D, SYSTEMU KONTROLI NUMERYCZNEJ 

I TECHNIKI CIĘCIA LASEROWEGO 

 

Tytuł jednostki  

C.2.3: Prace w archiwum systemu sterowania numerycznego 

 

 

 

 

(godziny) 7 

EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Uczeo musi wiedzied, jak tworzyd i konwertowad pliki, aby wydad polecenia do numerycznej frezarki 

kontrolnej. 

- Znad pliki dla frezarek sterowanych numerycznie. 

- Dawad zlecenia na frezarkę sterowaną numerycznie. 

 

Wprowadzenie 

 

Wprowadzenie skomputeryzowanego sterowania numerycznego (CNC) w sposób wykładniczy 

rozszerzyło zastosowania maszyn przemysłowych poprzez programowalną automatyzację produkcji i 

osiąganie ruchów niemożliwych do wykonania ręcznie, takich jak okręgi, linie ukośne i inne bardziej 

skomplikowane figury, które umożliwiają produkcję elementów o niezwykle złożonych profilach. 

Przekłada się to również na optymalizację wielu istotnych zmiennych każdego procesu 

produkcyjnego: wydajności, precyzji, bezpieczeostwa, szybkości, powtarzalności, elastyczności i 

redukcji odpadów. 

Do tego dochodzi znaczny spadek cen, który pozwala wielu małym i mikroprzedsiębiorstwom na 

dostęp do tej technologii. 

Mnogośd frezarek, które dziś istnieją, rozszerzyła się komfortowo w kierunku mnożenia się typów 

urządzeo wyposażonych w CNC. W rzeczywistości, istnieją również specjalne zestawy do 

przekształcenia starych frezarek w frezarkę CNC. 

Zasadniczo, frezarki CNC są bardzo podobne do konwencjonalnych frezarek i mają te same części 

ruchome, czyli stół, głowica tnąca, wrzeciono oraz boczne i poprzeczne wózki ruchowe. Nie posiadają 

one jednak dźwigni ani korb do obsługi tych ruchomych części, lecz ekran umieszczony w panelu 

pełnym elementów sterujących oraz metalową skrzynkę, w której znajdują się elementy elektryczne i 

elektroniczne regulujące pracę silników przeznaczonych do wykonywania tej samej pracy, co one. 

dźwignie i korby starych maszyn. 

Wśród tych elementów jest CNC, które jest komputerem odpowiedzialnym głównie za ruchy frezarki 

poprzez odpowiednie oprogramowanie. Połączenie elektroniki i silników napędowych lub 

serwomotorów jest w stanie wykonad wszystkie możliwe operacje frezowania. 

Aby zrozumied kontrolę ruchów wykonywanych przez CNC, konieczne jest krótkie zapoznanie się z 

działaniem konwencjonalnej frezarki. 
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W tego typu maszynach, korby aktywują ruchome części ręcznie tak, że narzędzie tnące porusza się 

liniowo w co najmniej trzech osiach, które są nazywane osiami głównymi: 

Oś X: pozioma i równoległa do powierzchni mocowania detalu. Jest ona związana z ruchem w 

płaszczyźnie poziomej wzdłużnej stołu frezarskiego. 

Oś Y: tworzy trójścian o bezpośrednim kierunku z osiami X i Z. Jest ona związana z ruchem w 

poprzecznej poziomej płaszczyźnie stołu frezarskiego. 

Oś Z: gdzie zamontowany jest frez, jest to ten, który ma moc cięcia i może przyjąd różne pozycje w 

zależności od możliwości głowicy. Jest to związane z pionowym ruchem głowicy maszyny. 

Jeśli router posiada stałą tabelę, te trzy ruchy są wykonywane przez wrzeciono. 

Teraz jest jasne, że frezowanie bardziej złożonych części będzie wymagało większej liczby osi, których 

trajektoria jest nie tylko liniowa, ale również obrotowa. W tym miejscu wchodzi w grę koncepcja CNC, 

co prowadzi do mnogości uzupełniających się osi sterowanych niezależnie i określonych przez ruch 

obrotowych stołów i/lub głowic sterowanych. Wywodzi się to z różnorodności modeli maszyn, które 

umożliwiają obróbkę elementu w różnych płaszczyznach i pod różnymi kątami podejścia. 

Na poniższym rysunku widzimy przykład frezarki CNC z jej podstawowymi komponentami i głównymi 

osiami (X, Y, Z) oraz osiami uzupełniającymi (B, W). 

ç  

 

Części składowe frezarki CNC 

1 - Kolumna 

2 - Przedmiot obrabiany 

3 - Stół do frezowania, z ruchem na osiach X i Y 

https://www.demaquinasyherramientas.com/wp-content/uploads/2013/01/Imagen-1.jpg
https://www.demaquinasyherramientas.com/wp-content/uploads/2013/01/Imagen-2.jpg
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4 - Truskawka 

5 - Głowica tnąca wraz z silnikiem wrzecionowym 

6 - Panel sterowania CNC 

7 - Węże do płynu chłodzącego, w razie potrzeby. 

X, Y, Z - Główne osie przesuwu 

B - Oś uzupełniająca ruchu obrotowego głowicy tnącej 

W - Oś uzupełniająca ruchu wzdłużnego głowicy tnącej 

Podstawową funkcją CNC jest kontrola przemieszczeo stołu, wózków poprzecznych i wzdłużnych i/lub 

wrzeciona wzdłuż ich odpowiednich osi za pomocą danych liczbowych. Jednak to nie wszystko, 

ponieważ kontrola tych przemieszczeo w celu osiągnięcia pożądanego efektu koocowego wymaga 

doskonałej regulacji i właściwej synchronizacji pomiędzy różnymi urządzeniami i systemami, które są 

częścią każdego procesu CNC. Należą do nich osie główne i uzupełniające, układ przeniesienia 

napędu, systemy mocowania obrabianego elementu i zmieniacze narzędzi, z których każda 

przedstawia swoje sposoby i zmienne, które również muszą byd odpowiednio określone. 

Ta rygorystyczna kontrola jest realizowana przez oprogramowanie dostarczane wraz z frezarką i 

bazuje na jednym z licznych języków programowania numerycznego CNC, takich jak ISO, 

HEIDENHAIN, Fagor, Fanuc, SINUMERIK i Siemens. 

Oprogramowanie to zawiera cyfry, litery i inne symbole, na przykład kody G i M, które są zakodowane 

w odpowiednim formacie, aby zdefiniowad program instrukcji zdolny do opracowania konkretnego 

zadania. Kody G są funkcjami ruchu maszyny (szybkie ruchy, posuwy, posuwy promieniowe, pauzy, 

cykle), podczas gdy kody M są różnymi funkcjami, które są wymagane do obróbki części, ale nie są 

ruchami maszyny (start i stop wrzeciona, zmiana narzędzia, chłodziwa, stop programu, itp.) Z tego 

wynika, że obsługa i programowanie tego typu maszyn wymaga podstawowej wiedzy w zakresie 

obróbki w konwencjonalnych urządzeniach, podstawowej wiedzy z zakresu matematyki, rysunku 

technicznego i obsługi przyrządów pomiarowych. 

Obecnie stosowanie programów CAD (computer aided design) i CAM (computer aided 

manufacturing) jest prawie obowiązkowym uzupełnieniem każdej maszyny CNC, więc generalnie 

realizacja przedmiotu polega na połączeniu trzech rodzajów oprogramowania: 

1. CAD: wykonuje projekt elementu. 

2. CAM: oblicza przemieszczenia osi dla obróbki przedmiotu i dodaje prędkości posuwu, prędkości 

skrętu i różne narzędzia boczne. 

3. Oprogramowanie sterujące (dołączone do maszyny): otrzymuje instrukcje z CAM i wykonuje 

polecenia przesunięcia ruchomych części routera zgodnie z tymi instrukcjami. 

 

Frezarki CNC są specjalnie przystosowane do frezowania profili, zagłębieo, konturów powierzchni i 

operacji wykrawania, w których dwie lub trzy osie stołu frezarskiego muszą byd sterowane 

jednocześnie. Chociaż, w zależności od złożoności maszyny i przeprowadzonego programowania, 

frezarki CNC mogą pracowad automatycznie, zwykle potrzebny jest operator do wymiany frezów, jak 

również do montażu i demontażu elementów roboczych. 
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https://www.youtube.com/watch?v=Odt9_2S0eTA 

 

Jako przykład wykorzystania maszyn do frezowania CNN indyjska artystka Ruchika Grover jest 

pracownią projektową, która bada potencjał kamienia naturalnego. Jej powierzchnie, rzeźby i 

instalacje powstają w unikalnym procesie, który łączy w sobie cyfrowe wytwarzanie i tradycyjne 

rzemiosło. 

 

 
 

 

 
Proces produkcyjny. Wizerunek dzięki uprzejmości Anoma 

 

Generalnie, Grover zaczyna od zilustrowania podstawowych pojęd na papierze, inspirowanych 

naturalnymi kształtami i fakturą. Na przykład, kolekcja powierzchni "Foliage" podkreśla wzory żyłek, 

które są zwykle pomijane w liściach. Podczas konceptualizacji wybrano wstępnie sześd gatunków 

roślin - Bodhi, klon, Monstera, brzoza, wiąz i konwalia - mapując ich liście w trzech wymiarach. 

Następnie, na podstawie obszernych badao botanicznych, Grover zinterpretował naturalne sieci żylne 

w subtelny sposób, wzmacniając je znacznie w celu ich uwidocznienia. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Odt9_2S0eTA
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/899193/la-artesania-y-el-diseno-digital-se-unen-para-generar-increibles-patrones-para-revestimiento/5b5f58f9f197cc3bcf000232-la-artesania-india-y-el-diseno-digital-se-unen-para-generar-increibles-patrones-para-revestimientoi-imagen
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/899193/la-artesania-y-el-diseno-digital-se-unen-para-generar-increibles-patrones-para-revestimiento/5b5f58f9f197cc3bcf000232-la-artesania-india-y-el-diseno-digital-se-unen-para-generar-increibles-patrones-para-revestimientoi-imagen
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/899193/la-artesania-y-el-diseno-digital-se-unen-para-generar-increibles-patrones-para-revestimiento/5b58e31af197cc6131000071-la-artesania-india-y-el-diseno-digital-se-unen-para-generar-increibles-patrones-para-revestimientoi-imagen
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/899193/la-artesania-y-el-diseno-digital-se-unen-para-generar-increibles-patrones-para-revestimiento/5b58f83cf197cc61310000ae-la-artesania-india-y-el-diseno-digital-se-unen-para-generar-increibles-patrones-para-revestimientoi-imagen
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/899193/la-artesania-y-el-diseno-digital-se-unen-para-generar-increibles-patrones-para-revestimiento/5b5f3387f197cc3bcf000209-la-artesania-india-y-el-diseno-digital-se-unen-para-generar-increibles-patrones-para-revestimientoi-imagen
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/899193/la-artesania-y-el-diseno-digital-se-unen-para-generar-increibles-patrones-para-revestimiento/5b58f7fef197ccdb8400001c-la-artesania-india-y-el-diseno-digital-se-unen-para-generar-increibles-patrones-para-revestimientoi-imagen
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/899193/la-artesania-y-el-diseno-digital-se-unen-para-generar-increibles-patrones-para-revestimiento/5b5f58f9f197cc3bcf000232-la-artesania-india-y-el-diseno-digital-se-unen-para-generar-increibles-patrones-para-revestimientoi-imagen
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Liście / Klon. Obrazek dzięki uprzejmości Anoma 

 

Po nadaniu kształtu rysunkowi dwuwymiarowemu, proces przechodzi do wspomaganego 

komputerowo modelowania, w którym określa się dokładne pomiary i dodaje skomplikowane 

szczegóły; linie są wytłaczane i przypisywane do różnych wysokości i głębokości, a ich krawędzie są 

fazowane. Następnie w okresie od czterech do sześciu miesięcy opracowywane są różne prototypy, w 

zależności od różnych wzorów (głębokości i różnych rozmiarów), materiałów (wapieo, granit i 

marmur, itp.) oraz narzędzi. Oznacza to, że wymiary są przekładane na dyrektywy produkcyjne i 

przesyłane do komputerowej frezarki numerycznej (CNC).  

 

 
Ishi Kiri / Rokakku. Wizerunek dzięki uprzejmości Anoma 

 

Po zlokalizowaniu i przytrzymaniu kamienia bazowego na platformie maszyny CNC, obracające się 

narzędzie cylindryczne wykonuje operacje cięcia i wiercenia zgodnie z wprowadzonymi wytycznymi. 

Narzędzie tnące, z koocówką diamentową lub z węglikiem spiekanym, może poruszad się wzdłuż 

wielu osi, podczas gdy kamieo bazowy porusza się również po "łożu frezowania", w różnych 

kierunkach. Ponieważ jest to proces, który generuje dużo ciepła, krąży pewna ilośd recyrkulowanej 

wody, która reguluje temperaturę narzędzia tnącego i kamienia bazowego. Pozwala to uniknąd 

szybkiego zużycia narzędzia i niepożądanej rozszerzalności cieplnej kamienia. 

 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/899193/la-artesania-y-el-diseno-digital-se-unen-para-generar-increibles-patrones-para-revestimiento/5b58e1d6f197cc613100006f-la-artesania-india-y-el-diseno-digital-se-unen-para-generar-increibles-patrones-para-revestimientoi-imagen
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/899193/la-artesania-y-el-diseno-digital-se-unen-para-generar-increibles-patrones-para-revestimiento/5b58e377f197ccdb8400000e-la-artesania-india-y-el-diseno-digital-se-unen-para-generar-increibles-patrones-para-revestimientoi-imagen
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Powierzchnie oddechowe / Xylem. Obrazek dzięki uprzejmości Anoma 

 

Proces ten nie kooczy się jednak na tym: powierzchnie są ostatecznie wykooczone ręcznie. 

Doświadczeni rzemieślnicy rzeźbią w kamieniu skomplikowane tekstury przy użyciu różnych technik: 

odprysków, szlifowania i śrutowania. Ten ostatni krok pomaga dodad "ludzki" akcent do produktu, 

który jest  

produkowane w przeważającej mierze cyfrowo. 

 

 
Liście / Brzoza. Wizerunek dzięki uprzejmości Anoma 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=33&v=FNNjWRhsivw 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=33&v=FNNjWRhsivw
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/899193/la-artesania-y-el-diseno-digital-se-unen-para-generar-increibles-patrones-para-revestimiento/5b58f89df197ccdb8400001d-la-artesania-india-y-el-diseno-digital-se-unen-para-generar-increibles-patrones-para-revestimientoi-imagen
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/899193/la-artesania-y-el-diseno-digital-se-unen-para-generar-increibles-patrones-para-revestimiento/5b5f314bf197cc3bcf0001f9-la-artesania-india-y-el-diseno-digital-se-unen-para-generar-increibles-patrones-para-revestimientoi-imagen
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KRYTERIA OCENY 

- Tworzenie plików komputerowych do frezowania za pomocą maszyny CNN.  

- Przechowywanie plików komputerowych do frezowania na maszynie CNN. 

 

ZASOBY 

Sprzęt: Komputer z połączeniem internetowym. 

0ptional: projektor, system sterowania numerycznego. 

PRODUKTY/REZULTATY 

 Pliki z zamówieniami na frezowanie przedmiotów za pomocą frezarek sterowanych 

numerycznie. 

 Pliki z zamówieniami na frezowanie w frezarkach sterowanych numerycznie. 

NARZĘDZIE SAMOOCENY 

Wybierz pomiędzy prawdziwym a fałszywym: 

1. Oś X: Jest ona związana z ruchem w pionowej płaszczyźnie wzdłużnej stołu frezarskiego. 

2. Podstawową funkcją CNC jest sterowanie tylko ruchami stołu. 

3. Frezarki z CNN mają zastosowanie wyłącznie w przemyśle. 

4. Ogólnie rzecz biorąc, realizacja utworu polega na połączeniu trzech rodzajów 

oprogramowania: CAD, CAM, oprogramowanie sterujące. 

5. Oprogramowanie sterujące otrzymuje instrukcje i wykonuje polecenia przesunięcia 

ruchomych części routera zgodnie z tymi instrukcjami. 

6. Frezarki CNN umożliwiają ruch tylko w 3 osiach. 

 

 

C.3 DIGITALIZACJA OBRAZÓW 
C.3.1: Digitalizacja obiektów w 2D 
C.3.2: Digitalizacja obiektów w 3D 

 

Tytuł modułu  

C. NARZĘDZIA CYFROWE DLA TWÓRCÓW RZEMIOSŁA 

Tytuł podmodułu  

C.3 DIGITALIZACJA OBRAZÓW 

 

 

Tytuł jednostki  

C.3.1: Digitalizacja obiektów w 2D 

 

(godziny) 5 

EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Uczeo musi wiedzied jak zdigitalizowad dwuwymiarowe obiekty i tworzyd pliki do przechowywania na 

dysku twardym w celu późniejszego wykorzystania. 

- Znad się na dwuwymiarowych plikach graficznych. 

- Zdigitalizowad obrazy w formacie 2D. 

- Przechowywad pliki 2D. 
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Wprowadzenie 

Istnieją różne sposoby prowadzenia prac związanych z kolekcją obrazów, które będą związane z ich 

późniejszym wykorzystaniem. Na przykład, zazwyczaj są one skanowane w poszukiwaniu sieci, są to 

zdjęcia o małej wadze, ale wtedy nie służą one do przekazania ich na papier i trzeba wrócid do 

skanowania. 

Z tego powodu konieczne jest prawidłowe działanie tak, aby pliki cyfrowe służyły do użytku, który 

chcemy z nimi zrobid. 

Z tych powodów należy zawsze stosowad się do szeregu podstawowych wskazówek: 

- Zaleca się zawsze skanowanie w kolorze, nawet jeśli oryginalny obraz jest czarno-biały. Pozwoli to 

zebrad więcej informacji o zdjęciu lub dokumentach graficznych. 

- Skanuj w formacie: 

TIFF. Zapisuje wszystkie informacje o pliku, nie traci jakości i służy jako cyfrowy negatyw. (Negatyw 

cyfrowy jest RAW). Wadą jest to, że wtedy trzeba wiedzied, jak go naprawid za pomocą różnych 

programów, takich jak Photoshop. Format Tiff wymaga specjalnych przeglądarek. Jest on zalecany do 

plików osobistych jako plik ostateczny. Zawsze możesz użyd go ponownie jako podstawowego zdjęcia. 

JPEG Jest to najpopularniejszy i najłatwiejszy do pracy i transformacji dla obecnych urządzeo: 

komputerów, tabletów, telefonów... ale traci częśd jakości skanowania. Polecany jest do 

wykorzystania zdjęd: do szybkiego drukowania, do stron internetowych, do wymiany, itp.… 

- Skanowanie co najmniej 300 stron. (piksele x cale). Jeśli dokumenty graficzne są małe, rodzaj 

skanowania zostanie zwiększony, z 300 stron do 500-700 stron ... aż do uzyskania pliku o rozmiarze co 

najmniej 5-10 megabajtów. Pliki o wielkości wielu megabajtów, pozwalają na lepszą pracę z 

dokumentami, ułatwiając późniejsze powiększanie, do paneli, drukowania ... 

- Konieczne jest, aby archiwizowad i zapisywad zeskanowane dokumenty graficzne w surowej, bez 

retuszu, pamięci zewnętrznej ... Nigdy nie należy manipulowad zeskanowanymi oryginałami, tylko 

pracowad z kopiami, aby uniknąd utraty oryginalnych informacji. 

Dzięki tym zaleceniom można uzyskad dobry plik graficzny, który z czasem można wykorzystad i 

poprawid. 

Zaleca się zawsze blokowanie oryginalnych dokumentów i unikanie powielania podpór pośrednich 

(zdjęd ilustracji lub zdjęd), chyba że szukasz tylko dokumentacji graficznej. 

Jedną z największych trudności w digitalizacji obrazów jest kontrola niuansów, kolorów, kalibracji ... 

która musi byd kontrolowana za pomocą oprogramowania do cyfrowego retuszu. 

Rodzaj wpisu dokumentu w skanerze: 

Typ płaski. Jeśli chcesz skanowad obiekty 3D takie jak monety, kwiaty, grube książki lub materiały, 

które mogą zostad łatwo zniszczone, to jest to najlepsza opcja. Ogólnie rzecz biorąc, jest to najlepsza 

opcja do digitalizacji obrazów w celach artystycznych. 

Typ szczeliny Służy do skanowania dużych ilości dokumentów w standardowej rozdzielczości, używa 

się podajnika, do którego wkłada się papier, niektóre oferują system dupleksowy, do skanowania obu 

stron arkusza w tym samym czasie, są też takie z systemem ADF (automatyczny podajnik 

dokumentów), który pozwala na wykonanie stosu arkuszy, które będą skanowane automatycznie, bez 

konieczności układania jednego po drugim. 

Wymiary 

Większy obszar skanowania będzie działad na korzyśd, szczególnie jeśli planujesz skanowad obrazy 

większe niż A3. Należy wziąd pod uwagę opcje, które pozwalają na zdjęcie pokrywy skanera, 

przesunięcie jej o 180 stopni lub zmianę jej położenia tak, aby nie przeszkadzała w skanowaniu. 

Większośd skanerów na rynku posiada obszar o rozmiarze A4 lub podobnym, więc najbardziej 

wskazane jest wykonanie części, które do tego pasują i skanowanie w bardzo wysokiej rozdzielczości. 

Rozdzielczośd 

DPI (dots per cal) lub dots per cal jest tym, co decyduje o rozdzielczości, im wyższy DPI tym lepszy 

obraz. Rozdzielczośd skanera jest zazwyczaj zapisywana w dwóch liczbach (na przykład 1200 x 2400) 
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odnoszących się do minimalnej i maksymalnej rozdzielczości. Należy tylko zwrócid uwagę na 

rozdzielczośd optyczną skanera. Dobra" jakośd skanowania wymaga jedynie rozdzielczości 300 × 600, 

ale praca z drobnymi liniami i gładkimi szczegółami będzie wymagała co najmniej 1200, im więcej 

szczegółów można uchwycid, tym bardziej wierny będzie wynik. 

Głębokośd kolorów 

Odnosi się to do liczby kolorów, jakie każdy piksel może otrzymad, tym większa jest głębia jakości 

obrazu. 

Dodatkowe potrzeby 

Pamiętaj, jeśli planujesz skanowad folie lub octany (materiały o wysokim współczynniku odbicia), 

ponieważ nie wszystkie obiektywy skanera będą do tego celu odpowiednie. Skanery foliowe oferują 

pewne akcesoria, które zapewniają, że blok obrazów nie zostanie uruchomiony, unikając wad 

animacji lub przejśd. Obecnie bardzo modne jest oferowanie łatwości automatycznego ładowania do 

chmury, ale najbezpieczniejsze jest to, że przed zrobieniem tego chcesz nadad swojej pracy kilka 

dotknięd.  

Marki Epson, HP i Canon są liderami na rynku pod względem jakości obrazu, oczywiście nie są 

jedynymi, których można znaleźd, ale bez wątpienia najbardziej wyspecjalizowanymi w tej dziedzinie.  

Większośd skanerów na rynku oferuje dodatkowe korzyści, takie jak m.in. automatyczne usuwanie 

plam i zadrapao z filmów i zdjęd, redukcja ziarnistości podłoża, automatyczna korekcja kolorów, 

cyfrowa ICE, regulacja krzywej tonalnej za pomocą histogramu, maska ostrości z redukcją szumów, 

poprawianie kolorów fade / RGB, korekcja podświetlenia, przywracanie kolorów.  

W pracach ilustracyjnych, wiele skanerów pozwala na zdjęcie pokrywy w celu łatwiejszej digitalizacji 

dużych obrazów. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=131&v=4KX9a1iMugs  

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=131&v=4KX9a1iMugs
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=185&v=fFDNfzZWBWo  

 

KRYTERIA OCENY 

- Tworzenie plików graficznych przez skanowanie w trybie 2D 

- Tworzenie plików graficznych do druku 2D 

ZASOBY 

Sprzęt: Komputer z połączeniem internetowym; Skaner 2D. Kolorowa drukarka.  

Opcjonalnie: projektor. 

 

PRODUKTY/REZULTATY 

- Pliki obrazów 2D w różnych formatach. 

- Pliki z obrazami 3D do wydruku. 

NARZĘDZIE SAMOOCENY 

Wybierz pomiędzy prawdziwym a fałszywym: 

1. Pliki TIFF przechowują wszystkie informacje o pliku, nie tracą jakości i służą jako cyfrowy 

negatyw. 

2. Rozdzielczośd określa DPI (kropki na cal) lub kropki na cal, im niższy DPI tym lepszy obraz. 

3. Rozdzielczośd skanera jest zazwyczaj zapisywana w dwóch liczbach (na przykład 1200 x 2400) 

odnoszących się do minimalnej i maksymalnej rozdzielczości. 

4. Najczęściej stosowanym formatem jest JPEG i to ten o najwyższej jakości skanowania. 

5. Zaleca się skanowanie maksymalnie 300 stron. (piksele x cale). 

6. Zaleca się zawsze skanowanie w kolorze oryginalnego dokumentu oraz w czerni i bieli, jeśli 

jest to dokument bez koloru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=185&v=fFDNfzZWBWo
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Tytuł modułu  

C. NARZĘDZIA CYFROWE DLA TWÓRCÓW RZEMIOSŁA 

Tytuł podmodułu  

C.3 DIGITALIZACJA OBRAZÓW 

 

Tytuł jednostki  

C.3.2: Digitalizacja obiektów w 3D 

 

 

(godziny) 7 

EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Uczeo musi wiedzied jak zdigitalizowad trójwymiarowe obiekty i tworzyd pliki do przechowywania na 

dysku twardym w celu późniejszego wykorzystania. 

- Znad się na plikach obrazów 3D. 

- Skanowad obrazy w 3D. 

- Przechowywad pliki 3D. 

 

Wprowadzenie 

Skanowanie  

trójwymiarowego obiektu za pomocą optycznego systemu odczytu pozwala na gromadzenie i 

przechowywanie danych o jego kształcie i kolorze. Uzyskane informacje mogą byd wykorzystane do 

budowy trójwymiarowych modeli cyfrowych, które są wykorzystywane w wielu różnych 

zastosowaniach z dziedziny przemysłu i mechaniki, a także w sztuce i dziedzictwie, chod na co dzieo 

istnieje więcej sektorów, które korzystają z rezultatów tej techniki. 

 

Technika cyfrowa 3D: 

- Najczęstszym systemem jest tzw. bezdotykowy lub optyczny.  

Jest to obecnie dominująca technika. Posiada ona dwie wyraźnie zróżnicowane technologie:  

- Byd. Wiązka światła laserowego jest rzucana albo w postaci punktu, wiązki o określonej długości, 

albo krzyża.  

Sygnał ten jest kalibrowany i kiedy jedna lub kilka kamer rejestruje deformację tej wiązki, 

przekształcają ją w przestrzeni na współrzędne XYZ i generują w komputerze chmurę punktów 3D. 

- Jasna biała struktura. (Kolor światła nie jest istotny, ostatnią tendencją jest światło niebieskie, chod 

istnieje również czerwona lub zielona technologia LED, ale oprócz koloru, technika jest taka sama). 

Sprzęt wyświetla światło na skalibrowanym obiekcie i o zmiennych wzorach, a niektóre kamery 

rejestrują deformację tego światła, przetwarzając te informacje na współrzędne XYZ w przestrzeni i 

generując trójwymiarową chmurę punktów w komputerze. 

 

Technologie, sprzęt i oprogramowanie 

Inne technologie 

W ostatnim czasie istnieje oprogramowanie, które potrafi zinterpretowad informacje uzyskane za 

pomocą promieni rentgenowskich, przekształcid je w trójwymiarową chmurę punktów (tomografia). 

Pojawiło się też oprogramowanie zdolne do konwertowania zdjęd z IPhone'u, lub z Kinec'a Xbox'a, i 

przekształcania ich w chmury punktów o mniejszej lub większej precyzji i rozdzielczości.  

Urządzenia cyfrowe -  

skanery 3D Skaner Strukturalne światło białe i przenośny laser 

 

- Przenośny skaner laserowy -  

Przenośny skaner na światło białe -  
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Skanowanie 3D -  

Oprogramowanie 2W  

ogóle, każdy skaner posiada własne oprogramowanie do zarządzania przechwytywaniem danych i 

łączenia chmury punktów w celu wyeksportowania jej do STL jako standardowego pliku. Istnieje 

specjalne oprogramowanie z potężnymi narzędziami do obróbki chmury punktów, takie jak 

Rapidform, na przykład, z narzędziami do wykonywania inżynierii odwrotnej i ekstrakcji pliku CAD, tak 

jakby został on zaprojektowany z dowolnym 3D CAD na rynku.  

Mają one również tendencję do eksportowania do prawie wszystkich standardowych formatów 

wymiany CAD i często posiadają bezpośrednie konwertery do różnych programów CAD. Programy te 

są również wykorzystywane do posiadania modułów weryfikacyjnych do porównywania chmury 

punktów z CAD i tworzenia raportów wymiarowych.  

Ostatnio standardowe oprogramowanie CAD oferuje zazwyczaj moduł do obróbki chmur punktów, 

ale zazwyczaj nie są one tak wydajne jak konkretne programy. 

 

Aplikacje 

Zdigitalizowany 3D jest obecny w wielu sektorach, pomagając w realizacji projektów o różnej 

wielkości (od digitalizacji monety pięciocentymetrowej do całego budynku).  

Kształt każdego modelu składa się z wielokątów i wierzchołków, a model może byd skonstruowany z 

różnymi teksturami, iluminacjami i cieniowaniem.  

Najbardziej popularnymi rozszerzeniami plików są: DWF, .MB, .MAX i .MGF.  

Cyfryzacja modelu za pomocą skanera 3D i zakooczenie jego obróbki, modyfikowanie go lub 

modyfikacja komputerowa lub wykonanie odwrotnego procesu, stworzenie rzeźby lub elementu w 

komputerze i urzeczywistnienie go dzięki drukarce 3D było rewolucją w branży. Ta cyfryzacja, którą 

umożliwia skaner 3D, pozwala również na uzyskanie geometrii powierzchni obiektu poprzez 

zastosowanie technologii laserowych lub technik fotogrametrycznych, które mają możliwośd 

skomponowania trójwymiarowego modelu z obrazów. Przykładowo, przy digitalizacji rzeźb można na 

nich lepiej pracowad w celu skorygowania objętości, rozmiarów i kształtów zgodnie z potrzebami 

artystów oraz w sposób znacznie bardziej zwinny i szybki niż w przypadku tradycyjnego procesu.  

Co procesy cyfrowe przyczyniają się do rozwoju rzemiosła artystycznego?  

Technologia skanowania 3D jest również bardzo popularna w sztuce i wzornictwie, dając artystom 

zupełnie nowy sposób wyrażania siebie i dzielenia się swoimi talentami z resztą świata, na przykład 

tworząc indywidualne projekty w haute couture, opracowując spersonalizowane, eleganckie meble 

lub przekształcając unikalny projekt w produkt masowo produkowany.  

- Proces modelowania jest bardziej komfortowy i można osiągnąd lepsze jakości. Nowe technologie 

ułatwiają proces budowy i modelowania. 

- Jest to bardziej praktyczne i pozwala zaoszczędzid pieniądze. Zastosowanie nowych technologii 

ułatwia obliczenie niezbędnego materiału do budowy i dokładny czas rzeźbienia, co pozwala na lepsze 

planowanie i budżet.  

- Oszczędnośd czasu i optymalizacja procesów. -  

Posiadanie cyfrowych kopii rzeźb w ciągu kilku minut Pozwoliłoby to na posiadanie od samego 

początku cyfrowego modelu, z którego można uzyskad przekroje do maszyny do cięcia lub frezowania. 

- Redukcja miejsca pracy i magazynu. Dzięki digitalizacji każdej z nich i zastosowaniu tych samych 

parametrów, które stosujemy w pracach konserwatorskich, można je dokumentowad i archiwizowad 

bez konieczności zapisywania ich w przestrzeni fizycznej, ale wszystko tam jest. To pozwala nam na 

zachowanie starych form lub tych, które trzeba zniszczyd.  
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https://www.youtube.com/watch?v=ye-C-OOFsX8  

 

https://www.youtube.com/watch?v=dGJ_XD-fCsI  

KRYTERIA OCENY 

- Tworzenie plików graficznych poprzez skanowanie w 3D 

- Tworzenie plików graficznych do druku 3D 

 

ZASOBY 

Sprzęt: Komputer z połączeniem internetowym; Skaner 3D.  

Opcjonalnie: projektor. 

PRODUKTY/REZULTATY 

- Pliki obrazów 3D w różnych formatach. 

- Pliki z obrazami w formacie 3D do wydruku. 

https://www.youtube.com/watch?v=ye-C-OOFsX8
https://www.youtube.com/watch?v=dGJ_XD-fCsI
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NARZĘDZIE SAMOOCENY 

Wybierz pomiędzy prawdziwym a fałszywym: 

1. Najczęściej stosowana technika skanowania 3D nazywana jest bezdotykową lub optyczną. 

2. Skanowanie trójwymiarowego obiektu przez optyczny system odczytu pozwala na 

gromadzenie i przechowywanie danych o kształcie, a nie o kolorze. 

3. Skanowanie 3D nie ma prawie żadnego zastosowania w nieprzemysłowych procesach 

związanych ze sztuką i dziedzictwem. 

4. Jedynym formatem pliku 3D jest MGF. 

5. Skanowanie 3D jest ograniczone do małych obiektów. 

6.  Za pomocą skanera laserowego można uzyskad informacje o kształcie obiektów, które 

znajdują się daleko w przestrzeni. 

7. Możesz skanowad obiekty za pomocą telefonów komórkowych. 
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C.4 WYKORZYSTANIE NARZĘDZI CYFROWYCH 
C.4.1: Korzystanie z drukarki 3D 
C.4.2: Korzystanie z maszyny z systemem sterowania numerycznego 
C.4.3: Użycie cięcia laserowego 
C.4.4: Inne specjalistyczne narzędzia i oprogramowanie do produkcji rzemieślniczej 
 

Tytuł modułu  

C. NARZĘDZIA CYFROWE DLA TWÓRCÓW RZEMIOSŁA 

Tytuł podmodułu  

C.4 WYKORZYSTANIE NARZĘDZI CYFROWYCH 

Tytuł jednostki  

C.4.1: Korzystanie z drukarki 3D 

(godziny) 9 

EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Uczeo będzie mógł odkryd potencjał wykorzystania drukarki 3D do produkcji rzemieślniczej. 

- Posiadad wiedzę na temat produkcji 2D i 3D z zastosowaniem w sektorze rzemieślniczym 
- Porównaj najczęstsze zastosowania druku 3D i odkryj możliwości sektora rzemiosła w zakresie 

druku 3D 
- Tworzenie koncepcji wprowadzania nowych rozwiązao cyfrowych w sektorze rzemiosła 

Wprowadzenie 

Druk 3D to nowy, zaawansowany sposób wytwarzania produktów dla sektora rzemiosła. Drukarka 3D 

powleka wybrane materiały, takie jak plastik, ceramika lub metal, aby uzyskad efekt drukowania obiektu.  

  

Rodzaj technologii stosowanej w druku 3D w dużym stopniu zależy od stanu użytego surowca. Przykłady 

dominujących rozwiązao dla produkcji rzemieślniczej: 

 

FDM (Fused Deposition Modeling) - dobry do taniego i szybkiego prototypowania, tj. łaocuchów kluczy. 

 

Stereolitografia i cyfrowe przetwarzanie światła (SLA i DLP) - prototypowanie o wysokim stopniu 

szczegółowości, tj. dla rzeźb i biżuterii 

 

Korzyści z zastosowania druku 3D w sektorze rzemiosła są liczne:  

 Dostosowanie produktów do indywidualnych potrzeb klienta 
 Rozwój kreatywności i wyobraźni 
 Rozszerzone możliwości przejścia od pomysłu do produktu 
 Nieskooczona ilośd tworzenia skomplikowanych kształtów 
 Nieskooczona liczba modyfikacji  
 Tworzenie według elementów, części lub losowo 
 Wprowadzenie własnego poziomu złożoności 
 Dostosowywanie produktów do własnych ustawieo lub wymagao 
 Powtórne tworzenie już wprowadzonych na rynek produktów 
 Prawa autorskie nie mają zastosowania 
 Wkład w rozwój innowacji 
 Uczestnictwo w uczeniu się przez działanie 
 Swoboda wyboru materiału, rozmiaru produktu lub specyfiki 

 

 

Praktyka 

A. Odróżnienie druku 2D od druku 3D na przykładzie projektowania butów. 

 

B. Odwiedź społeczności internetowe, aby poznad pomysły, pobrad szablony lub wydrukowad gotowe prace 

projektantów i producentów wykorzystujących rozwiązania druku 3D do zastosowao w sektorze rzemiosła. 

 

C. Zapoznaj się z oprogramowaniem do projektowania wspomaganego komputerowo (CAD) 

CAD wykorzystuje technologię komputerową do tworzenia trójwymiarowych (3D) modeli wirtualnych, które 



 MODUŁY SZKOLENIOWE CRAFTS 3.0                                                                         
 

80 
 

są następnie przekształcane na modele fizyczne za pomocą drukarki 3D. Przykładem takich pakietów CAD za 

darmo jest TinkerCAD15, który pozwala użytkownikom na rysowanie bezpośrednio w przeglądarce 

internetowej lub FreeCAD. Dzięki TinkerCAD15 możesz zaimportowad dwuwymiarowe obrazy wektorowe i 

przekonwertowad je do projektu 3D z możliwością wydruku. 

 

C. Wytyczne dla początkujących do generowania trójwymiarowego modelu fizycznego z istniejącego 

wirtualnego modelu 3D przy użyciu drukarki FDM. 

 

Powszechne zastosowania druku 3D w rzemiośle  

Projektowanie biżuterii, do personalizacji przedmiotów. 

Sztuka, aby znaleźd nowe wyrazy lub sztukę lub wprowadzid nowe arcydzieła. 

Meble i wyposażenie wnętrz, zastępuje rzeźbienie, a także formowanie i łączenie materiałów, 

wprowadzając uproszczenia w procesie produkcji. 

Odzież i akcesoria, w tym buty, nakrycia głowy, kapelusze i torby, promocja haute couture na wybiegach. 

 

Dodatkowe wskazówki dla nauczycieli rzemiosła do instruktażu na temat aplikacji do druku 3D 

1) Pozwól uczniom docenid potencjał druku 3D poprzez udostępnienie społecznościom internetowym 

szerokiego spektrum zastosowao druku 3D (np. produkty medyczne, mechaniczne i konsumenckie). 

2) Udostępnid łatwo dostępny model 3D, dad możliwośd uczniom do tworzenia wirtualnego modelu 3D 

najlepiej od podstaw za pomocą 3D CAD modelowania; uczniowie mogą zmieniad lub nawet wymyślad 

własne projekty, rozwijając w ten sposób kreatywnośd i poczucie inicjatywy.  

 

KRYTERIA OCENY 

 

Zidentyfikuj przykłady produkcji 2D i 3D z zastosowaniem w sektorze rzemiosła; 

Przedstawienie pomiędzy typami technologii stosowanych w druku 3D; 

Zidentyfikuj korzyści płynące z technologii druku3D; 

Porównaj najczęstsze zastosowania druku 3D w rzemiośle;  

Ustalenie zastosowania druku 3D we własnym zawodzie rzemieślniczym; 

Pomysły badawcze i prototypy do produkcji 3D dostępne online; 

Zrozumienie podstaw oprogramowania do projektowania wspomaganego komputerowo (CAD); 

Tworzenie koncepcji wprowadzenia rozwiązao w zakresie druku 3D we własnym zawodzie rzemieślniczym; 

Projekt planu pracy w zakresie produkcji produktu metodą druku 3D;  

Odkryj możliwości drukowania 3D w sektorze rzemieślniczym na przyszłośd. 

 

ZASOBY 

 

Sprzęt: Komputer z połączeniem internetowym; drukarka 3D; opcjonalnie: projektor. 

Dodatkowe zasoby online: 

Przewodnik dla początkujących do drukowania 3D 

https://www.youtube.com/watch?v=3LBTkLsjHGQ 

 

Możliwości drukowania 3D na Ted Talks 

https://www.ted.com/talks/avi_reichental_what_s_next_in_3d_printing 

 

33 Najlepsze strony internetowe dla darmowych plików STL i modeli drukarek 3D w 2019 r. 

https://all3dp.com/1/free-stl-files-3d-printer-models-3d-print-files-stl-download/  

 

40 Łatwe i przyjemne drukowanie 3D w ciągu godziny (lub mniej) 

https://all3dp.com/1/small-quick-easy-fun-things-to-3d-print-when-bored/ 

 

https://www.tinkercad.com/
https://www.youtube.com/watch?v=3LBTkLsjHGQ
https://www.ted.com/talks/avi_reichental_what_s_next_in_3d_printing
https://all3dp.com/1/free-stl-files-3d-printer-models-3d-print-files-stl-download/
https://all3dp.com/1/small-quick-easy-fun-things-to-3d-print-when-bored/
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PRODUKTY/REZULTATY 

 

Uczniowie posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie technologii druku 3D, materiałów i zastosowao w 

sektorze rzemiosła. 

Uczniowie mogą odkrywad i wybierad pomiędzy zasobami internetowymi do rozwijania własnych 

kompetencji rzemieślniczych za pomocą druku 3D. 

Uczniowie mogą zademonstrowad podstawowe zastosowanie darmowego oprogramowania CAD 

(Computer-Aided Design). 

Pod warunkiem dostępności drukarki 3D - uczący się drukują swój własny produkt. 

 

NARZĘDZIE SAMOOCENY 

 

1. Jakie materiały mogą byd używane w procesach drukowania 3D?  
2. Jak projekt może skorzystad na wydruku 3D? 
3. Co oznacza CAD i jaki jest jego cel? 
4. Jakie przykłady druku 3D w sektorze rzemiosła możesz wymienid? 
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Tytuł modułu 

C. NARZĘDZIA CYFROWE DLA TWÓRCÓW RZEMIOSŁA 

Tytuł podmodułu  

C.4 WYKORZYSTANIE NARZĘDZI CYFROWYCH 

Tytuł jednostki  

C.4.2: Korzystanie z maszyny z systemem sterowania numerycznego  

(godziny) 9 

EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Korzystanie z maszyny z systemem sterowania numerycznego. 

- Posiadad wiedzę na temat typów operacji wykonywanych przez maszyny sterowane numerycznie 
w sektorze rzemieślniczym 

- Zakooczyd programowanie zdolności rzemieślniczych w odniesieniu do systemów sterowania 
numerycznego 

- Tworzenie koncepcji wprowadzania nowych rozwiązao cyfrowych w sektorze rzemiosła 

Wprowadzenie  

Inną formą tworzenia prototypów plików cyfrowych jest komputerowe sterowanie numeryczne (CNC). 

Rozwiązanie to zakłada wykorzystanie oprogramowania CAD (Computer-aided Design) do precyzyjnego 

rysowania, które nie jest możliwe przy użyciu ołówka i papieru. CAD jest w stanie przekazywad komunikaty z 

komputera do maszyny CNC, które mogą dosłownie przybrad dowolny kształt lub formę. Dzięki rysunkowi 

CAD, kod jest wysyłany do maszyny CNC, dzięki czemu można tworzyd złożone kształty. 

 

Technika ta jest najczęściej stosowana przy projektowaniu prototypów, ponieważ mniej prawdopodobne 

jest wystąpienie błędów lub niedoskonałości w produkcie koocowym, ponieważ bardziej podatne są 

techniki druku 3D i cięcia laserowego. Jest to więc rozwiązanie dla profesjonalnych rzemieślników i procesu 

produkcyjnego na dużą skalę, ponieważ wiąże się z większą inwestycją i dłuższym okresem zwrotu z 

inwestycji.  

 

Wspólne czynności wykonywane przez maszyny z systemem sterowania numerycznego 

Wiercenie 

Mielenie 

Toczenie  

Zgromadzenie 

Przygotowanie projektu 

Prototypowanie  

 

Różnice pomiędzy toczeniem CNC a frezowaniem CNC 

Frezarki CNC utrzymują przedmiot obrabiany w miejscu, podczas gdy ich obracające się narzędzia tnące lub 

wiercące stopniowo usuwają materiał z przedmiotu; mają zastosowanie w produkcji szerszej gamy 

kształtów. 

Dlatego też, jeśli jesteś zainteresowany cięciem i wierceniem materiałów (jak drewno czy metal), jest to 

rozwiązanie.  

Różnica między frezarką a dowolną inną wiertarką polega na cięciu pod różnymi kątami i wzdłuż różnych osi 

(2-5), prowadzonym przez komputer. 

Tokarki CNC obracają obrabiany przedmiot, podczas gdy narzędzia pozostają nieruchome; mają 

zastosowanie w produkcji wyrobów o profilu cylindrycznym, ale mogą produkowad większe ilości materiału 

przy niższych kosztach. 

 

Materiały do produkcji CNC 

Metal 

Sklejka 

MDF (Medium Density Fiberboard) 

HDF (High Density Fiberboard) 

ACP (Aluminum Composite Panel) 
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Materiał Corian,  

Okulary 

Akryl 

Plastikowe aluminium 

Nylon 

Kamieo 

Drewno 

 

Najpopularniejsze zastosowania CNC w rzemiośle 

Meble 

Obróbka drewna 

Instrumenty 

Obróbka aluminium 

Rzeźba 

Znaki 

 

 

Dodatkowe wskazówki dla nauczycieli rzemiosła dotyczące wprowadzenia obsługi maszyny z systemem 

sterowania numerycznego: 

1) Pozwól uczniom na wyszukiwanie online przykładów rzemiosł wykonanych na maszynie CNC, a następnie 

omówienie ulubionych pomysłów. 

2) Dzielid się łatwo dostępnym produktem za pomocą maszyny z systemem sterowania numerycznego, więc 

uczący się burzy mózgów na temat kroków w procesie produkcji i tego, jakie ulepszenia można wprowadzid 

do produktu za pomocą innych technik (produkcja dodatnia i ujemna). 

 

KRYTERIA OCENY 

 

Zidentyfikuj przykłady zastosowania maszyn z numerycznym układem sterowania w sektorze rzemiosła; 

Przedstawid pomiędzy rodzajami czynności wykonywanych przez maszyny z systemem sterowania 

numerycznego; 

Zidentyfikuj materiały używane do produkcji CNC; 

Porównaj najczęstsze zastosowania CNC w rzemiośle;  

Ustalenie zastosowania CNC we własnym zawodzie rzemieślniczym; 

Badania online w celu znalezienia pomysłów na wykorzystanie CNC w różnych zawodach rzemieślniczych; 

Wyjaśnij etapy produkcji CNC przedstawionego lub własnego badanego przykładu rzemiosła; 

Tworzenie koncepcji wprowadzenia CNC w sektorze rzemiosła; 

Zakooczenie możliwości programowania w sektorze rzemieślniczym w odniesieniu do systemów sterowania 

numerycznego. 

 

ZASOBY 

Sprzęt: Komputer z połączeniem internetowym; przykłady produktów wytwarzanych metodą CNC; 

opcjonalnie: projektor. 

Dodatkowe zasoby online: 

Top 5 maszyn CNC dla Twojej kreatywności 

https://www.youtube.com/watch?v=o6g9eTP5H1Q 

 

Jak CNC Bez CNC - instrukcje jak stworzyd produkt z alternatywnymi materiałami i sprzętem, 

przypominający produkt koocowy stworzony przy użyciu maszyny CNC. 

https://www.instructables.com/id/How-to-CNC-Without-a-CNC/  

 

https://www.youtube.com/watch?v=o6g9eTP5H1Q
https://www.instructables.com/id/How-to-CNC-Without-a-CNC/
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PRODUKTY/REZULTATY 

 

Uczniowie mają wiedzę na temat przykładów zastosowania układów sterowania numerycznego w 

maszynach rzemieślniczych. 

Uczniowie mogą odkrywad i wybierad pomiędzy zasobami online do rozwijania kompetencji rzemieślniczych 

z CNC. 

Uczniowie mogą wyjaśnid etapy produkcji rzemieślniczej za pomocą rozwiązania CNC na podstawie 

wybranego przykładu. 

 

NARZĘDZIE SAMOOCENY 

 

1. Jaka jest zasada działania maszyn z systemem sterowania numerycznego? 
2. Jakie są wspólne czynności wykonywane przez maszyny z systemem sterowania numerycznego? 
3. Jakie materiały są używane do produkcji CNC? 
4. Jakie są najbardziej popularne zastosowania CNC w rzemiośle? 
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Tytuł modułu  

C. NARZĘDZIA CYFROWE DLA TWÓRCÓW RZEMIOSŁA 

Tytuł podmodułu  

C.4 WYKORZYSTANIE NARZĘDZI CYFROWYCH 

Tytuł jednostki  

C.4.3: Użycie cięcia laserowego 

(godziny) 9 

EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Uczący się będzie mógł odkryd potencjał wykorzystania cięcia laserowego do produkcji wyrobów 

rzemieślniczych. 

- Posiadad wiedzę na temat zastosowao cięcia laserowego w sektorze rzemiosła 
- Porównaj różne metody rozwiązao w zakresie cięcia laserowego i przedstaw możliwości cięcia 

laserowego w sektorze rzemiosła 
- Tworzenie koncepcji wprowadzania nowych rozwiązao cyfrowych w sektorze rzemiosła 

Wprowadzenie 

Cięcie laserowe jest jednym z najbardziej wymagających, a jednocześnie najbardziej efektownych rozwiązao 

w zakresie prezentacji produktów rzemiosła. Jednak znacznie bardziej wymagające niż w przypadku druku 

3D, ponieważ czas potrzebny do wykonania pracy będzie dłuższy.  

Zastosowanie tego rozwiązania w rzemiośle można wykazad przede wszystkim w jubilerstwie, architekturze 

i sztuce.  

Dzięki tej technologii łatwiej jest wizualizowad, jak koncepcja 2D może stad się dziełem sztuki 3D. Technika 

ta pozwala również na tworzenie abstrakcyjnych wzorów, grę z geometrią bez ograniczeo, elastyczny dobór 

materiałów i dokładną precyzję. 

 

Przykłady zastosowania grawerowania laserowego w rzemiośle 

Karty okolicznościowe i bony upominkowe 

Elementy dekoracyjne 

Akcesoria domowe i ogrodowe 

Garncarstwo 

Odzież 

Przedmioty upominkowe 

Koraliki szklane 

Wisiorki drewniane lub akrylowe 

Drewniane domy 

Drewniane figurki 

Świeczniki 

Ozdobne słupki ogrodowe 

Akcesoria filcowe 

Ceramika 

Dekoracje 

Biżuteria złota i srebrna 

Narzędzia 

Zegarki 

Sztuka szklana 

 

Techniki cięcia laserowego 

Do produkcji wyrobów metodą cięcia laserowego potrzebna jest laserowa grawerka. Rodzaje lasera będą 

zależały od zakresu i zasięgu Twojej pracy - materiału, z którym będziesz pracowad i rodzaju działalności, 

którą będziesz najbardziej zainteresowany.  

 

Czynności do wykonania techniką cięcia laserowego: 

 Grawerowanie 
 Cięcie 
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 Oznakowanie 
 

Materiały do grawerowania i cięcia laserowego: 

TroGlass, akryl i pleksiglas 

Drewno 

Filc 

Tekstylia 

Papier 

Wosk 

Szkło 

Kamieo 

Karton i karton 

Ceramika 

Skóra 

Metale nieszlachetne 

Tworzywa sztuczne 

Stal nierdzewna 

 

Przykłady cięcia laserowego w sektorze rzemiosła według zastosowanego materiału 

1) Cięcie laserowe w drewnie 
 

2) Cięcie laserowe w papierze 
 

3) Cięcie laserowe w materiałach z recyklingu 
 

4) Cięcie laserowe w stali 
 

5) Cięcie laserowe w tworzywie sztucznym 
 

Praktyka 

1) Przeglądaj przykłady różnych produktów wytwarzanych przez cięcie laserowe. 

2) Opracowad własne instrukcje krok po kroku na temat produkcji rzemieślniczej z cięciem laserowym. 

3) Odkryj proces tworzenia laserowo wycinanych okładek do książek w drewnie. 

 

Dodatkowe wskazówki dla nauczycieli wprowadzających technologię cięcia laserowego: 

1) Omówid niektóre studia przypadków z uczniami, z refleksją nad sobą: 

https://www.troteclaser.com/en-gb/knowledge/case-studies/  

2) Uczniowie przeglądają przykłady różnych produktów wytwarzanych przez cięcie laserowe: 

https://www.instructables.com/id/Laser-Cutting-Projects/  

https://lasercutcrafts.com.au/  

 

KRYTERIA OCENY 

 

Zidentyfikuj przykłady zastosowania metody cięcia laserowego w sektorze rzemiosła; 

Przedstawid pomiędzy typami materiałów do grawerowania i cięcia laserowego; 

Porównaj produkty wytwarzane metodą cięcia laserowego i innymi metodami; 

Określenie zastosowania cięcia laserowego we własnym zawodzie rzemieślniczym; 

Badania online w celu znalezienia pomysłów na zastosowanie cięcia laserowego w produkcji różnych 

wyrobów rzemieślniczych; 

Wyjaśnij kroki w cięciu laserowym dla produkcji rzemieślniczej na podstawie własnej koncepcji; 

Tworzenie koncepcji wprowadzenia CNC w sektorze rzemiosła; 

Koocowe możliwości cięcia laserowego w sektorze rzemieślniczym. 

 

https://www.troteclaser.com/en-gb/knowledge/case-studies/
https://www.instructables.com/id/Laser-Cutting-Projects/
https://lasercutcrafts.com.au/


 MODUŁY SZKOLENIOWE CRAFTS 3.0                                                                         
 

87 
 

ZASOBY 

 

Sprzęt: Komputer z połączeniem internetowym; przykłady produktów wytwarzanych przy użyciu cięcia 

laserowego; opcjonalnie: projektor. 

Dodatkowe zasoby online: 

Wskazówki i porady dotyczące grawerowania i cięcia laserowego 

https://www.troteclaser.com/en-gb/knowledge/tips-for-laser-users/  

 

PRODUKTY/REZULTATY 

 

Uczniowie mają wiedzę na temat przykładów zastosowania cięcia laserowego w rzemiośle według 

materiału, który ma byd użyty. 

Uczniowie mogą odkrywad i wybierad pomiędzy zasobami online w celu rozwijania kompetencji 

rzemieślniczych w zakresie cięcia laserowego. 

Uczniowie mogą wyjaśnid etapy produkcji rzemieślniczej za pomocą rozwiązania do cięcia laserowego na 

podstawie wybranego przykładu. 

Uczniowie mogą sporządzid własne instrukcje dotyczące produkcji rzemieślniczej z wykorzystaniem cięcia 

laserowego. 

 

NARZĘDZIE SAMOOCENY 

 

1. Jakie czynności można wykonywad za pomocą techniki cięcia laserowego? 
2. Jakie materiały mogą byd użyte do produkcji rzemiosła przy użyciu techniki cięcia laserowego? 
3. Jakie przykłady zastosowania cięcia laserowego w rzemiośle można wymienid? 
4. Jakie są etapy tworzenia rzemiosła przy użyciu techniki cięcia laserowego? 
 

 

  

https://www.troteclaser.com/en-gb/knowledge/tips-for-laser-users/
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Tytuł modułu  

C. NARZĘDZIA CYFROWE DLA TWÓRCÓW RZEMIOSŁA 

Tytuł podmodułu  

C.4 WYKORZYSTANIE NARZĘDZI CYFROWYCH 

Tytuł jednostki  

C.4.4: Inne specjalistyczne narzędzia i oprogramowanie do produkcji rzemieślniczej 

(godziny) 9 

EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Osoba ucząca się będzie mogła odkryd potencjał innych specjalistycznych narzędzi i oprogramowania do 

produkcji rzemieślniczej. 

- Modernizacja narzędzi ekspresowych w branży rzemieślniczej i przedstawienie w zarysie przyszłych 
koncepcji produkcji rzemieślniczej 

- Kształtowanie decyzji z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi sterowanych cyfrowo 
- Dostosowanie innowacyjnych narzędzi ICT do produkcji rzemieślniczej 

Wprowadzenie 

Modernizacja narzędzi wspomaga produkcję rzemieślniczą, przyspieszając zadania i poprawiając jakośd 

produktu koocowego. W kontekście XX wieku, dostosowanie i indywidualnośd były nowością w produkcji 

rzemieślniczej, przystępną cenowo w produkcji masowej. W XXI wieku, wraz z postępem w technologiach 

informacyjnych i komunikacyjnych, więcej osób może sobie pozwolid na produkcję własnych produktów na 

zamówienie. Obecnie, dzięki oprogramowaniu do projektowania wspomaganego komputerowo (CAD) i 

komputerowemu sprzętowi produkcyjnemu, możliwe jest tworzenie prototypów. W ten sposób relacje 

pomiędzy rzemiosłem a technologią sprzyjają rozwojowi nowych obiektów i produkcji projektowej. Wiąże 

się to również z tworzeniem nowych zawodów. 

 

Przyszłe koncepcje produkcji rzemieślniczej 

Produkcja dodatnia i ujemna to najbardziej innowacyjne podejście do produkcji rzemieślniczej.  

Jak wiadomo, produkcja addytywna to każdy proces, w wyniku którego powstają przedmioty poprzez 

osadzanie materiału w celu uzyskania pożądanego kształtu. 

Jak wiadomo, obróbka to każdy proces, w wyniku którego powstają przedmioty poprzez usunięcie 

materiału z bryły w celu uzyskania pożądanego kształtu. 

Dośd często te dwa procesy, produkcja addytywna i obróbka, są łączone w celu uzyskania procesu 

hybrydowego, który prowadzi do uzyskania wyższej jakości produktu koocowego. Przykładem może byd 

drukowanie prototypu szablonu w 3D (produkcja addytywna), a następnie wycinanie laserowe otworów 

(obróbka), dodatkowo z wykorzystaniem frezowania do wypolerowania produktu koocowego (produkcja 

obróbka).  

 

Ponieważ druk 3D będzie najbardziej popularnym rodzajem produkcji addytywnej, innymi przykładami są: 

spawanie lub formowanie rzeźb (poprzez dodanie gliny lub podobnych materiałów). 

Formowanie wtryskowe odnosi się do procesu, w którym materiał przeznaczony do formowania jest 

wtryskiwany pod ciśnieniem do formy. Metoda ta jest więc stosowana do produkcji przedmiotów z tworzyw 

sztucznych, w tym zabawek, grzebieni kieszonkowych, części instrumentów muzycznych lub kapsli od 

butelek. 

 

Podobnie jak powyżej, proces ten polega na odlewaniu, gdy materiał przeznaczony do formowania jest 

wlewany do formy. 

 

Oprócz cięcia laserowego lub komputerowych maszyn sterowanych numerycznie (CNC), tzw. obróbka, to 

również obróbka elektroerozyjna (EDM). 

Obróbka elektroerozyjna odnosi się do procesu produkcyjnego, w którym za pomocą wyładowao 

elektrycznych (iskier) uzyskuje się pożądany kształt. Metodę tę stosuje się do materiałów trudnych do 

obróbki tradycyjnymi technikami, w tym do metali twardych, stopów metali (np. tytanu, hastelloy, kowaru 

lub inconelu) i ceramiki.  
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Narzędzia cyfrowe i produkcja ułatwiają nowe sposoby wykorzystania coraz większej ilości materiałów do 

wytwarzania i dystrybucji produktów.  

 

4 kluczowe trendy w rzemiośle związane z modernizacją technologii od wywiadu z roku 2016 z Annie 

Warburton, dyrektorem kreatywnym w Radzie Rzemiosła: 

1. zwiększenie dostępu do nowych materiałów i procesów, np. grafenu, materiałów z recyklingu, 
roślin lub Pinateksu (innowacyjnej, naturalnej i zrównoważonej włókniny z liści ananasa).  

2. zmiany społeczne, tj. swoboda w eksperymentowaniu, otwarta wymiana umiejętności, wiedzy i 
kompetencji, a także udział w kreatywności na rzecz samorozwoju i rozwoju społeczeostwa. 

3. masowe dostosowywanie do potrzeb klienta, z projektantami zainteresowanymi nowymi 
materiałami i opracowywaniem nowych systemów produkcji lub modeli. 

4. Zrównoważony rozwój, w wyniku którego powstają nowe sposoby wykorzystania produktów 
ubocznych i odpadów produkcyjnych, dominuje w bioprojekcie, a producenci przyjmują 
zrównoważone wzorce i struktury w celu stworzenia nowej grupy zrównoważonych produktów. 

 

Co więcej, w roku 2016 rozważano już m.in. innowacyjnośd w rzemiośle: 

- ubrania zrobione z grzybni grzybów,  
- Płynne oświetlenie. 

 

Prowadzi to do potwierdzenia tendencji do stosowania w przyszłości materiałów przyjaznych dla 

środowiska, nadających się do ponownego wykorzystania lub oszczędzających zasoby. Tak więc, 

stosowane obecnie technologie będą się rozwijad, z łatwiejszym dostępem do nich, w tym druku 3D, cięcia 

laserowego lub CNC, rodzaj materiału, chod wydaje się byd nieskooczony. 

 

Aby dowiedzied się, jak technologia wpłynie na produkt rzemieślniczy, jest to przykład, który będzie bardziej 

powszechny w przyszłości - maszyny wspomagające ludzi i czyniące cyfryzację bardziej przystępną. 

Zapoznaj się ze studium przypadku, w jaki sposób technologia cyfrowa może stworzyd wyhaftowaną tkaninę 

bez konieczności posiadania wiedzy lub umiejętności w zakresie procesów tekstylnych. 

https://www.wgsn.com/blogs/future-craft-digital-age-re-master-sabina-weiss/  
 

Dodatkowe oprogramowanie dla rzemieślników 

 Oprogramowanie, które może tworzyd grafiki wektorowe 2D (tj. DXF, SVG, EPS, PDF i inne).  
 Programy CAD do wykonywania precyzyjnych, złożonych projektów (np. AutoCAD, SolidWorks lub 

Fusion 360). 
 Oprogramowanie do projektowania artystycznego i dekoracyjnego (np. Adobe Illustrator lub 

Inkscape). 
 Oprogramowanie do prezentacji produktów, tworzenia wysokiej jakości grafiki lub wprowadzania 

usprawnieo przed reklamą produktu (np. Photoshop) 
 

Dodatkowe wskazówki dla nauczycieli rzemiosła do omawiania cyfrowych narzędzi dla rzemiosła: 

1) Zapewnienie platformy dla uczniów, na której będą mogli podzielid się informacjami zwrotnymi na temat 

narzędzi, które są im już znane, przed omówieniem rozwiązao na przyszłośd. 

2) poinstruowad uczących się o innych treściach w ramach kursów zbliżonych do narzędzi cyfrowych, tj. o 

współpracy w A.2.2 Magazynowanie online (szybki i łatwy dostęp do informacji). 

 

KRYTERIA OCENY 

 

Zidentyfikuj przykłady modernizacji narzędzi w sektorze rzemiosła; 

Przedstawid rodzaje / metody produkcji addytywnej i obróbki; 

Porównaj produkty wytwarzane przy użyciu zaawansowanych rozwiązao cyfrowych i własnych metod 

produkcji; 

Przedstawid w zarysie przyszłe koncepcje produkcji rzemieślniczej; 

Kształtowad decyzje własnej produkcji rzemieślniczej z wykorzystaniem sterowanych cyfrowo 

innowacyjnych narzędzi; 

https://www.wgsn.com/blogs/future-craft-digital-age-re-master-sabina-weiss/
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Badania online w zakresie pomysłów na dostosowanie innowacyjnych narzędzi ICT do potrzeb sektora 

rzemiosła; 

Wykooczenie zdolności sektora rzemieślniczego do przyszłego rozwoju.  

 

ZASOBY 

 

Sprzęt: Komputer z połączeniem internetowym, projektor. 

Dodatkowe zasoby online: 

Produkcja i przemysł sieciowy 4.0 - fabryka przyszłości 

https://www.homag.com/en/your-solution/networked-production-industry-40/ 

 

Przyszłośd technologii na osi czasu 

https://futurism.com/images/things-to-come-a-timeline-of-future-technology-infographic 

 

7 Drogi Technologia zmienia sposób tworzenia sztuki 

https://www.smithsonianmag.com/arts-culture/7-ways-technology-is-changing-how-art-is-made-

180952472/  

 

Samouczek wideo w Photoshopie: 

https://www.youtube.com/user/Photoshop/videos  

 

PRODUKTY/REZULTATY 

 

Uczniowie posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie obecnych i przyszłych koncepcji produkcji 

rzemieślniczej. 

Uczniowie mogą wybrad narzędzia i oprogramowanie do produkcji rzemieślniczej lub prezentacji swoich 

dzieł. 

Uczniowie mogą wyobrazid sobie, jak rozwój technologii znajdzie odzwierciedlenie w produkcji 

rzemieślniczej.  

 

NARZĘDZIE SAMOOCENY 

 

1. Jak modernizacja narzędzi wpływa na sektor rzemiosła? 
2. Jakie są przyszłe koncepcje dotyczące produkcji rzemieślniczej? 
3. O jakich rodzajach i metodach produkcji addytywnej i obróbki posiadasz wiedzę? 
4. Czy jest jakieś oprogramowanie, którego możesz użyd do prezentacji lub reklamy swojego 

produktu? 
 

 

 

C.5 ŚRODKI ZAPOBIEGANIA RYZYKU PRACY I ŚRODOWISKA 
C5.1. Poszczególne elementy ryzyka związanego z ochroną 
C5.2. Bezpieczne korzystanie z materiałów 
C5.3. Elementy ryzyka związanego z ochroną środowiska  
 

Tytuł modułu  

C. NARZĘDZIA CYFROWE DLA TWÓRCÓW RZEMIOSŁA 

Tytuł podmodułu     

C.5. ŚRODKI ZAPOBIEGANIA RYZYKU PRACY I ŚRODOWISKA 

Tytuł jednostki  

C5.1. Poszczególne elementy ryzyka związanego z ochroną 

(godziny) 19 

https://www.homag.com/en/your-solution/networked-production-industry-40/
https://futurism.com/images/things-to-come-a-timeline-of-future-technology-infographic
https://www.smithsonianmag.com/arts-culture/7-ways-technology-is-changing-how-art-is-made-180952472/
https://www.smithsonianmag.com/arts-culture/7-ways-technology-is-changing-how-art-is-made-180952472/
https://www.youtube.com/user/Photoshop/videos
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EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Osoba ucząca się będzie mogła planowad i promowad system zarządzania środowiskiem i bezpieczeostwem. 

- Wyjaśnid pojęcia związane z bezpieczeostwem, higieną i zdrowiem w pracy jako zagrożenie, wypadek, 

uszkodzenie choroby w miejscu pracy i ryzyko 

- Stosowanie indywidualnych i zbiorowych elementów ochrony 

- Planowad i promowad etapy wdrażania systemu zarządzania ochroną indywidualną, środowiskiem i 

bezpieczeostwem. 

- Wdrożenie procedur działania w sytuacjach kryzysowych. 

Wprowadzenie 

"Pracownicy powinni byd chronieni przed ryzykiem zawodowym, na które mogą byd narażeni. Można to 

osiągnąd poprzez proces zarządzania ryzykiem, który obejmuje analizę ryzyka, ocenę ryzyka i praktyki 

kontroli ryzyka. W celu przeprowadzenia skutecznego procesu zarządzania ryzykiem konieczne jest jasne 

zrozumienie kontekstu prawnego, pojęd, analizy ryzyka, procesów oceny i kontroli oraz roli odgrywanej 

przez wszystkich zaangażowanych w ten proces. Pożądane jest również oparcie zarządzania ryzykiem na 

solidnych i sprawdzonych metodologiach". (Isabel L. Nunes, 2010) 

 

 
Schemat pobrany ze strony 

https://oshwiki.eu/wiki/Occupational_safety_and_health_risk_assessment_methodologies 

 

Ocena ryzyka 

https://oshwiki.eu/wiki/Occupational_safety_and_health_risk_assessment_methodologies
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Tabela 1: Prosty estymator ryzyka pobrany ze strony 

https://oshwiki.eu/wiki/Occupational_safety_and_health_risk_assessment_methodologies 

 

Określenie ilościowej lub jakościowej wartości ryzyka.  

Ilościowa ocena ryzyka:  

 - prawdopodobieostwo wystąpienia ryzyka; 

 - dotkliwośd potencjalnych konsekwencji. 

Jakościowa ocena ryzyka 

- Matryca Ocena: projekt i zestaw rozmiarów dostosowany do potrzeb 

 

Ranking ocenianego ryzyka 

Klasyfikacja akceptowalności ryzyka 

Wartośd ryzyka: 

 - Wartości referencyjne - prawodawstwo 

 - źródeł wiedzy, / specyfikacji sprzętu,  

 - zalecenia organów doradczych. 

 

https://oshwiki.eu/wiki/Occupational_safety_and_health_risk_assessment_methodologies
https://oshwiki.eu/wiki/File:ERO-10-06-a-8-tab1.jpg
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Tabela 2 - Klasyfikacja ryzyka dostępna na stronie 

https://oshwiki.eu/wiki/Occupational_safety_and_health_risk_assessment_methodologies 

 

 

 

Podstawowe pojęcia z zakresu bezpieczeostwa i higieny pracy  

 

Obraz uzyskany ze strony: https://portalcfo.com/how-to-reduce-operational-risk/#.XKYcrJhKiUk 

 

https://oshwiki.eu/wiki/Occupational_safety_and_health_risk_assessment_methodologies
https://portalcfo.com/how-to-reduce-operational-risk/#.XKYcrJhKiUk
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₋ Hazard  

₋ Ryzyko  

₋  Ocena ryzyka 

- co może spowodowad uraz lub uszkodzenie ciała 

- czy możliwe jest wyeliminowanie zagrożeo, a jeśli nie, 

- jakie środki zapobiegawcze lub ochronne są lub powinny byd stosowane w celu kontroli ryzyka? 

₋ Bezpieczeostwo 

₋ Zdrowie 

₋ Choroba zawodowa 

₋ Wypadek przy pracy 

₋ Prewencja 

 
Zapobieganie jako kluczowa koncepcja w zarządzaniu bezpieczeostwem i higieną pracy 

- Środki ochrony osobistej (PPE) 

- Ochrona pracowników przed zagrożeniami w miejscu pracy 

- Ochrona oczu i twarzy 

- Ochrona głowy 

- Ochrona stóp i nóg 

- Ochrona rąk i ramion 

- Ochrona ciała 

- Ochrona słuchu 

- Ocena zapotrzebowania na środki ochrony osobistej (PPE) 

- Ochrona pracowników przed zagrożeniami w miejscu pracy 

- Kroki podjęte w celu oceny potencjalnych zagrożeo w miejscu pracy każdego pracownika oraz w 

procedurach operacyjnych w miejscu pracy. 

- Odpowiednie kryteria wyboru środków ochrony osobistej. 

- Jak szkolid instruktorów rzemiosła w zakresie stosowania środków ochrony osobistej, w tym 

- Jaki sprzęt ochrony osobistej jest niezbędny 

- W razie konieczności zastosowania środków ochrony osobistej 

- Jak prawidłowo sprawdzid sprzęt ochrony osobistej pod kątem zużycia lub uszkodzenia 

- Jak prawidłowo założyd i wyregulowad dopasowanie PPE 

- Jak prawidłowo zdjąd PPE 

- Ograniczenia środków ochrony osobistej 

- Jak prawidłowo dbad o środki ochrony osobistej i przechowywad je 

Filmy wideo ze sprzętu ochrony osobistej (PPE): 

https://www.youtube.com/watch?v=KgkvxUtczLA 

https://www.youtube.com/watch?v=XVNMj0ZxZsI 

https://www.youtube.com/watch?v=NV2cNmfK8_Y 

Zbiorowy sprzęt ochronny (CPE) - Zbiorowa ochrona sprzętu pracowników przed jednym lub kilkoma 
zagrożeniami dla ich zdrowia lub bezpieczeostwa w pracy. 

https://oshwiki.eu/wiki/Occupational_safety_and_health_risk_assessment_methodologies
https://oshwiki.eu/wiki/Safety
https://oshwiki.eu/wiki/Health
https://oshwiki.eu/wiki/Burden_of_occupational_diseases
https://oshwiki.eu/wiki/Accidents_and_incidents
https://oshwiki.eu/wiki/Prevention_and_control_strategies
https://www.youtube.com/watch?v=KgkvxUtczLA
https://www.youtube.com/watch?v=XVNMj0ZxZsI
https://www.youtube.com/watch?v=NV2cNmfK8_Y
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Próbki sprzętu ochrony zbiorowej: 

- Gaśnice 
- Akustyczna obudowa źródeł dźwięku; 
- Wentylacja miejsc pracy; 
- Ochrona ruchomych części maszyny; 
- Odpylacze gazowe i parowe; 
- Flagi płytowe; 
- Czujniki maszynowe; 
- Antypoślizgowe stopnie schodów; 
- Fani; 
- Oświetlenie; 
- Podłoga antypoślizgowa. 
- Ochrona przed światłem i promieniowaniem; 
- Ochroniarze; 
- Syrena przeciwpożarowa; 
- Kabiny malarskie; 
- Oczyszczacze powietrza / wody; 
- Awaryjny prysznic i płukanie oczu. 

 

Plan reagowania kryzysowego 

 

Pierwszym krokiem przy opracowywaniu planu reagowania kryzysowego jest przeprowadzenie oceny 

ryzyka w celu określenia potencjalnych scenariuszy kryzysowych. Zrozumienie tego, co może się zdarzyd, 

pozwoli na określenie potrzeb w zakresie zasobów oraz opracowanie planów i procedur przygotowania 

biznesu. Plan awaryjny powinien byd spójny z Twoimi celami w zakresie efektywności. 

 
Źródło: https://www.fldata.com/products/action-tracking-software-act 

 

 

Środki na działania ochronne w zakresie bezpieczeostwa życia  

- Oprogramowanie do zarządzania incydentami 
 

Opracowanie planu awaryjnego 

- Przegląd celów wydajności programu. 
- Przegląd scenariuszy zagrożeo lub niebezpieczeostw zidentyfikowanych podczas oceny ryzyka. 
- Ocena dostępności i możliwości zasobów do stabilizacji zdarzeo, w tym ludzi, systemów i sprzętu 

dostępnych w firmie i ze źródeł zewnętrznych. 
- Porozmawiad z publicznymi służbami ratunkowymi (np. strażą pożarną, policją i pogotowiem 

ratunkowym) w celu ustalenia czasu reakcji na zagrożenie w ośrodku, znajomości ośrodka i jego 
zagrożeo oraz możliwości ustabilizowania sytuacji kryzysowej w ośrodku. 

https://www.ready.gov/risk-assessment
https://www.ready.gov/risk-assessment
https://www.ready.gov/performance-objectives
https://www.fldata.com/products/action-tracking-software-act
https://www.ready.gov/performance-objectives
https://www.ready.gov/risk-assessment
https://www.ready.gov/business/implementation/resource
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- Ustalid, czy istnieją jakieś przepisy dotyczące planowania awaryjnego w zakładzie klienta; w planie 
należy uwzględnid obowiązujące przepisy. 

- Opracowanie działao ochronnych dla bezpieczeostwa życia (ewakuacja, schronienie, schronienie na 
miejscu, zamknięcie). 

- Opracowanie procedur postępowania w sytuacjach awaryjnych związanych z zagrożeniami i 
niebezpieczeostwami z wykorzystaniem wskazówek zawartych w linkach do zasobów na tej stronie. 
Napisz swój plan działania w sytuacjach awaryjnych, korzystając z tego szablonu. 

- Koordynacja planowania awaryjnego z publicznymi służbami ratowniczymi w celu ustabilizowania 
zdarzeo związanych z zagrożeniami w Paostwa zakładzie. 

- Szkolid personel, aby mógł wypełniad swoje role i obowiązki. 
- Ułatwiaj dwiczenia, aby przedwiczyd swój plan. 

 

Praktyka 

 

- Działanie 1: Identyfikacja zagrożeo w miejscu pracy. Korzystając z grupy czatu jako Facebook Messenger 

ou skype, przedyskutuj, z jakimi zagrożeniami stykają się pracownicy w danym miejscu pracy (lub sektorze 

zawodowym). Mogą oni myśled o zagrożeniach związanych z własnym miejscem pracy lub wizytami w 

miejscu pracy. Sporządź listę zagrożeo. Zapisz propozycje wszystkich osób - pomysły każdej z nich są 

równie ważne, jak pomysły następnej osoby. Nie ma potrzeby osiągania konsensusu. Kiedy grupa 

sporządzi listę zagrożeo, powinieneś wybrad to, co uważasz za cztery najważniejsze kwestie. Dla każdego 

zagrożenia należy zastanowid się, kto jest najbardziej narażony na ryzyko. Pomyśl o innych pracownikach 

lub grupach osób, takich jak członkowie rodziny, opinia publiczna lub inne osoby, które mogą byd 

narażone na zagrożenie. oraz o osobach, które mogą byd szczególnie narażone (np. dzieci i kobiety w 

ciąży). Dlaczego miałyby byd one bardziej narażone? Zastanów się, co Twoim zdaniem może byd 

konsekwencją narażenia na to zagrożenie. Zbierz i podsumuj propozycje wszystkich osób - pomysły każdej 

z nich są równie ważne, jak pomysły następnej osoby. Nie ma potrzeby osiągania konsensusu. 

- Spróbuj znaleźd narzędzia internetowe do oceny zapotrzebowania na środki ochrony osobistej (PPE). 
-  Stwórzcie listę kontrolną dotyczącą zapotrzebowania na środki ochrony osobistej.  
-  Stwórz listę kontrolną w razie potrzeby CPE. 

Dalsze zasoby 

Europejska Agencja Bezpieczeostwa i Zdrowia w Pracy. Miejsca pracy, wyposażenie, znaki, środki ochrony 

osobistej na stronie https://osha.europa.eu/en/legislation/guidelines/workplaces. 

MOP (1996) Rejestrowanie i powiadamianie o wypadkach przy pracy i chorobach zawodowych. Kodeks 

postępowania MOP w Genewie, Międzynarodowe Biuro Pracy, 1996 r. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---

safework/documents/normativeinstrument/wcms_107800.pdf 

 

KRYTERIA OCENY 

1 - Czy dla własnej działalności zidentyfikowałeś/-aś rozpoznanie zagrożeo w miejscu pracy? 

2 - Czy możesz powiedzied, jakie są twoje potrzeby w zakresie CPE i CPE? 

3 - Czy próbowałeś/aś określid wymagania dotyczące zasobów oraz opracowad plany i procedury w swoim 

miejscu pracy? 

4- Czy możesz opowiedzied o kilku działaniach mających na celu zapewnienie bezpieczeostwa życia w 

Twoim miejscu pracy? 

 

ZASOBY 

Sprzęt: 

Komputer z połączeniem internetowym; opcjonalnie: projektor. 

 

https://www.ready.gov/laws-authorities
https://www.ready.gov/business/implementation/emergency
https://www.fema.gov/media-library/assets/documents/89518
https://www.ready.gov/business/implementation/training
https://www.ready.gov/business/testing
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/normativeinstrument/wcms_107800.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/normativeinstrument/wcms_107800.pdf
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PRODUKTY/REZULTATY 

Uczniowie mają wiedzę i umiejętności w zakresie BHP 

Uczniowie mogą planowad i promowad Plan oraz promowad etapy wdrażania systemu zarządzania ochroną 

indywidualną, środowiskiem i bezpieczeostwem. 

 

NARZĘDZIE SAMOOCENY 

Wyjaśnid pojęcia związane z bezpieczeostwem, higieną i zdrowiem w pracy jako zagrożenie, wypadek, 

uszkodzenie choroby w miejscu pracy i ryzyko 

Stworzenie listy kontrolnej dotyczącej zapotrzebowania na sprzęt ochrony osobistej i ochrony dróg 

oddechowych 

Narysuj plan awaryjny dla swojego miejsca pracy. 
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Tytuł modułu  

C. NARZĘDZIA CYFROWE DLA TWÓRCÓW RZEMIOSŁA 

Tytuł podmodułu     

C.5. ŚRODKI ZAPOBIEGANIA RYZYKU PRACY I ŚRODOWISKA 

Tytuł jednostki  

C5.2. Bezpieczne korzystanie z materiałów 

(godziny) 9 

EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Uczący się powinien byd w stanie ocenid ryzyko i warunki bezpieczeostwa dla bezpiecznego korzystania z 

materiałów.  

- Zasady higieny osobistej, bezpieczeostwa i zdrowia w pracy  
- Środki ostrożności dotyczące postępowania z produktem 
- Obowiązki pracodawcy i pracownika zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
- Badania i stosowanie prawodawstwa, przepisów i standardów interwencji w sektorze rzemiosła. 
- Przygotowywanie dokumentacji technicznej i specjalistycznej dla bezpiecznego stosowania materiałów 
- Ocena ryzyka i warunków bezpieczeostwa 

SPIS TREŚCI 

 

Wprowadzenie 

Obecnie istnieje prawodawstwo, które pozwala na skuteczną ochronę tych, którzy integrują działalnośd 

rzemieślniczą; jego stosowanie zabezpiecza aspekty związane z warunkami środowiskowymi i bezpieczeostwa 

pracy rzemieślników. 

 
Według O.M.S.-Światowej Organizacji Zdrowia, ocena warunków higienicznych i bezpieczeostwa składa się z 
"stanu dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego, a nie tylko braku chorób i niedomagao". 
 

Bezpieczne obchodzenie się z produktami 

- Podstawowe zasady zapewniające bezpieczne obchodzenie się z produktami  
- Przeprowadzanie inwentaryzacji, które produkty są wykorzystywane w działalności gospodarczej  
- Aktualne karty charakterystyki 
- Odpowiedzialnośd, upoważnienie i szkolenie  
- Analiza ryzyka produktu  
- Procedury w zakresie nabywania substancji chemicznych 
- Przechowywanie, etykietowanie, obsługa i higiena osobista 
- Przechowywanie 
- Etykietowanie 
- Postępowanie z chemikaliami 
- Higiena osobista 
- Przepisy dotyczące postępowania z chemikaliami 
 
Europejskie ramy prawne w zakresie bezpieczeostwa i higieny pracy 

Obowiązki pracodawców 

 

Narzędzia zarządzania ryzykiem  

Prawodawstwo, przepisy i normy interwencji: przypadek sektora rzemiosła 

 

Inne zasoby 

- EU-OSHA - Europejska Agencja Bezpieczeostwa i Zdrowia w Pracy (brak daty). Ocena ryzyka. Uzyskano 
1 marca 2013 r,  

- HSE - Health and Safety Executive (brak daty), Zarządzanie ryzykiem.  

- Bergman D., Davis C. & Rigby B. `International comparison of health and safety responsibilities of 
company directors', HSE Research report 535, 2007. Dostępny pod adresem: 
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http://www.hse.gov.uk/research/rrpdf/rr535.pdf. 

- Directgov, "Odpowiedzialnośd pracodawców za zdrowie i bezpieczeostwo" (nieaktualne). Uzyskane 15 
czerwca 2011 r., na stronie: http://www.direct.gov.uk/en/Employment/HealthAndSafetyAtWork/DG_4016686. 

- EU-OSHA - Europejska Agencja Bezpieczeostwa i Zdrowia w Pracy, Wspólne błędy w procesie oceny 
ryzyka, 2008 r. Dostępne pod adresem: http://osha.europa.eu/en/publications/e-facts/efact32. 

- EU-OSHA - Europejska Agencja Bezpieczeostwa i Zdrowia w Pracy, Europejskie prawodawstwo w 

zakresie bezpieczeostwa i zdrowia, portal internetowy *niedatowany+. Uzyskano w dniu 15 czerwca 2011 r. pod 

adresem: http://osha.europa.eu/en/legislation Gallagher, C., Underhill E. i Rimmer M.: `Systemy zarządzania 

bezpieczeostwem i higieną pracy: A review of their effectiveness in securing healthy and safe workplaces", 

2001. Dostępne pod adresem: 

http://www.safeworkaustralia.gov.au/AboutSafeWorkAustralia/WhatWeDo/Publications/Documents/127/OHS

ManagementSystems_ReviewOfEffectiveness_NOHSC_2001_ArchivePDF.pdf. 

 

KRYTERIA OCENY 
1 Liczba zasad higieny osobistej, bezpieczeostwa i higieny pracy, które stosujesz w swoim miejscu pracy 
2 Liczba przyjętych środków ostrożności dotyczących postępowania z produktem 
3 Liczba obowiązków pracodawcy i pracownika zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
4 Liczba narzędzi zarządzania ryzykiem 

 

ZASOBY 
Sprzęt: 
Komputer z połączeniem internetowym; opcjonalnie: projektor. 

PRODUKTY/REZULTATY 
 
Uczniowie mają wiedzę na temat zasad higieny osobistej, bezpieczeostwa i zdrowia w pracy  
Uczniowie mają wiedzę na temat obowiązujących przepisów. 
Uczniowie są w stanie ocenid ryzyko i warunki bezpieczeostwa.  

 

NARZĘDZIE SAMOOCENY 
1. Wymieo główne zasady higieny osobistej, bezpieczeostwa i zdrowia w pracy; 
2. Opisz środki ostrożności dotyczące postępowania z produktem przyjęte w Twoim miejscu pracy 
3. Spróbuj użyd jednego narzędzia cyfrowego do zarządzania ryzykiem. 
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Tytuł modułu  
C. NARZĘDZIA CYFROWE DLA TWÓRCÓW RZEMIOSŁA 

Tytuł podmodułu      
C.5. ŚRODKI ZAPOBIEGANIA RYZYKU PRACY I ŚRODOWISKA 

Tytuł jednostki 
C5.3. Elementy ryzyka związanego z ochroną środowiska 

(godziny) 16 

EFEKTY UCZENIA SIĘ 
Uczący się powinien byd w stanie stosowad dobre praktyki i normy w zakresie bezpieczeostwa, higieny, 
zdrowia i ochrony środowiska.  

- Uznając dzisiejsze główne problemy środowiskowe 
- Identyfikacja podmiotów zarządzających poszczególnymi strumieniami odpadów 
-  Planowanie dobrych praktyk w zakresie ochrony środowiska; 
- Opracowywanie i wdrażanie strategii działania w zakresie gospodarki odpadami 

SPIS TREŚCI 
Wprowadzenie 
Ocena ryzyka środowiskowego ma na celu zidentyfikowanie wszystkich możliwych rodzajów zagrożeo 
środowiskowych, na jakie narażeni są pracownicy rzemiosła, oraz ocenę ryzyka w kategoriach 
prawdopodobnych strat ekologicznych, ludzkich i majątkowych związanych z tymi zagrożeniami.  
Zarządzanie ryzykiem środowiskowym obejmuje badanie, wdrażanie i ocenę dostępnych opcji skutecznego 
zarządzania tym ryzykiem. 
 
Proces oceny ryzyka ekologicznego  
- Ocena zagrożeo  
 - Porównawcza ocena ryzyka  
 - Skumulowana ocena ryzyka ekologicznego 
- Oświadczenie o oddziaływaniu na środowisko 
 

 
Rysunek 1 - Ramy oceny ryzyka ekologicznego dostępne na stronie 

https://www.epa.gov/sites/production/files/2014-11/documents/eco_risk_assessment1998.pdf. 
 
Ocena zagrożeo a ocena ryzyka ekologicznego 
Ekologiczna ocena ryzyka w kontekście zarządzania 
- Wkład oceny ryzyka ekologicznego w proces podejmowania decyzji dotyczących środowiska; 
- Czynniki wpływające na wartośd oceny ryzyka ekologicznego przy podejmowaniu decyzji dotyczących 
środowiska; 
 

https://www.epa.gov/sites/production/files/2014-11/documents/eco_risk_assessment1998.pdf
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Planowanie oceny ryzyka 
 - Produkty planowania 
- Wybór środków 
 
Recykling - konkretne strumienie odpadów 
Ramy legislacyjne dotyczące gospodarowania odpadami 
 
Kompleksowy proces zintegrowanego planowania gospodarki odpadami stałymi: 
 

 
 

Rysunek 2 - Kompleksowy proces zintegrowanego planowania gospodarki odpadami stałymi uzyskany ze 
strony https://www.epa.gov/sites/production/files/2015-10/documents/dmg-2.pdf. 

 
Inne zasoby 
 EPA (1998). Wytyczne dotyczące oceny ryzyka ekologicznego. U.S. Environmental Protection Agency 
(Agencja Ochrony Środowiska USA): Waszyngton, DC pod adresem 
https://www.epa.gov/sites/production/files/2014-11/documents/eco_risk_assessment1998.pdf. 
 
EPA (2015) Rozdział 2. Opracowanie planów gospodarki odpadami stałymi na stronie 
https://www.epa.gov/sites/production/files/2015-10/documents/dmg-2.pdf. 
 

KRYTERIA OCENY 
Różnorodnośd wkładu oceny ryzyka ekologicznego w podejmowanie decyzji dotyczących 
środowiska naturalnego  
Istnienie recyklingu - konkretne strumienie odpadów 
Istnienie filmu stworzonego jako połączenie innych plików wideo i audio 
Istnienie oceny ryzyka planu 
 

 

ZASOBY 
Sprzęt: 
Komputer z połączeniem internetowym; opcjonalnie: projektor. 

PRODUKTY/REZULTATY 
Uczniowie stosują dobre praktyki i normy w zakresie bezpieczeostwa, higieny, zdrowia i ochrony 
środowiska.  

- Uznając dzisiejsze główne problemy środowiskowe 
- Identyfikacja podmiotów zarządzających poszczególnymi strumieniami odpadów 
-  Planowanie dobrych praktyk w zakresie ochrony środowiska; 

Uczniowie wdrażają dobre praktyki strategii działania w zakresie gospodarki odpadami 
 

https://www.epa.gov/sites/production/files/2015-10/documents/dmg-2.pdf


 MODUŁY SZKOLENIOWE CRAFTS 3.0                                                                         
 

102 
 

NARZĘDZIE SAMOOCENY 
 

1. Wyjaśnid proces oceny ryzyka ekologicznego zgodnie z EPA 2. 
2. Jaka jest różnica między oceną zagrożeo a oceną ryzyka ekologicznego3. 
3. Narysuj plan swojego miejsca oceny ryzyka ekologicznego  
4. Jakie odpady można poddad recyklingowi w miejscu pracy?  
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D. NARZĘDZIA CYFROWE NA CELE BIZNESOWE 

D.1 ROZWÓJ BIZNESU, OD POMYSŁU DO REALIZACJI 
 

Tytuł modułu  
D. NARZĘDZIA CYFROWE NA CELE BIZNESOWE 

Tytuł podmodułu      
D.1. ROZWÓJ BIZNESU, OD POMYSŁU DO REALIZACJI 

Tytuł jednostki:  
Rozwój biznesu, od pomysłu do realizacji 

(godziny) 10 

EFEKTY UCZENIA SIĘ 
Uczący się powinien byd w stanie:  

- byd świadomym potrzeb biznesowych oraz byd w stanie stosowad i przestrzegad metodologii Lean 
-  do korzystania z wystarczającej liczby narzędzi cyfrowych do rozwoju biznesu, zarządzania i 

produktywności. 
Metodologie Lean: 

Innowacyjnośd zależy od pomysłów, które powstają dzięki kreatywności oraz wiedzy i badao, które 

umożliwiają wprowadzanie pomysłów w życie. Te dwa działania są jednak bardzo zależne od osób, które je 

wykonują. 

W ciągu ostatnich dziesięciu lat nastąpiła zmiana paradygmatów w sposobie podejścia do biznesu, 

otwierająca zakres zastosowao na przełomowe i szybkie innowacje, które głęboko dotknęły również sektor 

kreatywny i kulturalny. 

Najbardziej aktualne i rozszerzone podejście wywodzi się z metodologii Lean, pierwotnie ustanowionych i 

stosowanych w przemyśle wytwórczym, które szybko rozwinęły się jako ramy koncepcyjne dla innych gałęzi 

przemysłu. 

Jim Benson z Modus Cooperandi definiuje w ten sposób metodologię Lean: "Lean jest zarówno filozofią, jak 

i dyscypliną, która w swej istocie zwiększa dostęp do informacji w celu zapewnienia odpowiedzialnego 

podejmowania decyzji w służbie tworzenia wartości dla klienta". 

Kluczowa koncepcja operacyjna tej metodologii jest związana ze zbieraniem tych informacji, analizą 

potrzeb, zarówno pod kątem wartości dla klienta, jak i możliwości: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiedy niektórzy ludzie myślą o Lean, utożsamiają to z eliminacją odpadów. O ile prawdą jest, że celem 

organizacji Lean jest eliminacja marnotrawstwa (definiowanego jako wszystko, co nie dostarcza wartości 

klientowi), o tyle celem nie jest eliminacja - jest to tworzenie wartości. 
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Więc jak tworzymy wartośd? Stajemy się organizacjami uczącymi się. Staramy się dowiedzied, czego nasi 

klienci chcą i potrzebują - i jak wyeliminowad to, czego nie chcą. Pracujemy nad ciągłym doskonaleniem, tak 

aby nasz strumieo wartości, od kooca do kooca, był stale optymalizowany w celu tworzenia większej 

wartości dla klienta. 

Jak możemy się dowiedzied, co jest cenne? Dostarczamy szybko. Kiedy dostarczamy szybko, w oparciu o to, 

co wiemy o kliencie, jesteśmy w stanie szybko uzyskad informację zwrotną. A niezależnie od tego, czy to, co 

dostarczamy, jest porażką, czy sukcesem (lub gdzieś pomiędzy), zyskujemy cenny wgląd w to, jak można się 

poprawid. W ten sposób osiągamy sprawnośd biznesową - w ten sposób, poprzez proces tworzenia 

wartości, eliminujemy marnotrawstwo. 

Cykl ciągłego doskonalenia pomaga organizacjom Lean wyróżnid się na tle konkurencji. Organizacje Lean są 

zwinne, skromne i metodyczne. Zachęcamy pracowników do rozwijania nastawienia na uczenie się, a 

dokładniej - na testowanie. Testujemy pomysły z naszym rynkiem docelowym, zanim rzucimy w nie 

dolarami. W ten sposób metodologia Lean jest tak samo drogą do innowacji, jak formą zarządzania 

ryzykiem. 

Żródło: https://leankit.com/learn/lean/lean-methodology/  

Metodologie Lean opierają się na ramach Learn/discover+ Execute/protoype/experiment/ + 

Analyses/GatherCustomer Data/ Validation. 

Narzędziem, które wychodzi z tej linii myślenia i stało się prawie standardem jest płótno modelu 

biznesowego, które jest stale aktualizowane i dostosowywane do różnych specyficznych sektorów i działao.  

Model biznesowy Canvas to szablon do zarządzania strategicznego i odchudzonego startup'u, służący do 

tworzenia nowych lub dokumentowania istniejących modeli biznesowych. Jest to wizualny wykres z 

elementami opisującymi ofertę wartości firmy lub produktu, infrastrukturę, klientów i finanse. Pomaga 

firmom w ujednoliceniu ich działalności poprzez zilustrowanie potencjalnych kompromisów. 

 

https://www.creativeprojectcanvas.com/tool/ 

 

https://www.creativeprojectcanvas.com/ 

 

https://leanbusinessplatform.com/ 

 

https://canvanizer.com/ 

 

Narzędzia do zarządzania biznesem i produktywnością: 

Dla rzemieślnika, jeśli chodzi o biznes, pracę zespołową i produkcję, wykorzystanie narzędzi zarządzania i 

produktywności pozwoli zaoszczędzid czas, poprawid komunikację z klientem, komunikację wewnątrz 

zespołu. Większośd z nich może byd już znana każdemu użytkownikowi smartphone'a. 

W tym dziale kandydat będzie musiał zapoznad się z szeregiem kategorii i przykładów zastosowao 

oprogramowania do tego celu, zawsze z perspektywy możliwości poszukiwania i rozumienia nowych 

narzędzi, ponieważ technologia ta podlega ciągłym zmianom, a standardy przemysłowe zmieniają się 

obecnie z uwagi na wiele czynników. 

 Ważna wskazówka: wszystko można zrobid na piórze i papierze. 

Oznacza to, że oprogramowanie pomaga w organizacji, dostępnośd wszędzie, zorganizowane 

przechowywanie i udostępnianie treści, ale podstawowe struktury i sposoby korzystania z narzędzi są 

osobiste lub specyficzne dla każdego działania i każdego projektu, nie ma stałych zasad. 

https://leankit.com/blog/2017/01/using-lean-thinking-develop-testing-mindset/
https://leankit.com/learn/lean/lean-methodology/
https://www.creativeprojectcanvas.com/tool/
https://www.creativeprojectcanvas.com/
https://leanbusinessplatform.com/
https://canvanizer.com/
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"Ekosystem narzędzi": Zestaw narzędzi programistycznych do realizacji szeroko zakrojonych, poprzecznych 

zadao w organizacji. 

Zachęcamy zarówno kandydatów, jak i mentorów do poszerzenia/zmniejszenia i zmiany tego zestawu w 

zależności od konkretnych warunków, w jakich się znajdują. Stworzenie własnego ekosystemu Cykl 

innowacji: 

 
To jest ostateczna propozycja dwiczenia: 

https://www.google.com/search?q=the+innovation+cycle&tbm=isch 

W oparciu o kilka cykli innowacji opracowanych dla kilku branż i tematów. Przedyskutuj i opracuj cykl 

innowacyjny dla Twojego ustawienia CRAFTS 3.0. 

 

KRYTERIA OCENY 

 Kandydat jest w stanie wyjaśnid, dostarczyd i pomóc w stworzeniu Biznesowego Modelu Płótna 
Modelowego z uczestnikami szkolenia lub programu. 

 Kandydat jest biegły w posługiwaniu się narzędziami oprogramowania produktywnego dla biznesu. 
 

ZASOBY 
 

 https://designabetterbusiness.com/2017/11/02/how-to-use-the-business-model-canvas-for-
innovation/ 

 

PRODUKTY/REZULTATY 

 Ukooczony model biznesowy Canvas 

 Zbudowany ekosystem narzędzi produktywności, istotny dla danego przykładu działalności 
rzemieślniczej. 

 Stwórz niestandardowy cykl innowacji dla konkretnej działalności CRAFT. 
 

  

https://designabetterbusiness.com/2017/11/02/how-to-use-the-business-model-canvas-for-innovation/
https://designabetterbusiness.com/2017/11/02/how-to-use-the-business-model-canvas-for-innovation/
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D.2 UMIEJĘTNOŚCI MARKETINGU CYFROWEGO DLA PROFESJONALISTÓW W 

SEKTORZE RZEMIEŚLNICZYM 
D2.1 Handel elektroniczny 

Tytuł modułu  
D. NARZĘDZIA CYFROWE NA CELE BIZNESOWE 

Tytuł podmodułu 
D.2 UMIEJĘTNOŚCI MARKETINGU CYFROWEGO DLA PROFESJONALISTÓW W 
SEKTORZE RZEMIEŚLNICZYM  

(godziny) 30 

Tytuł jednostki  
D2.1 Handel elektroniczny 

 

EFEKTY UCZENIA SIĘ 
Uczący się powinien mied możliwośd korzystania z handlu elektronicznego dla sektora rzemiosła.  

- Opisz, czym jest handel elektroniczny 
- Wymieo wspólne rodzaje handlu elektronicznego 
- Podaj przykłady platform handlu elektronicznego 
- Gotowośd do korzystania z platform e-commerce 

SPIS TREŚCI 
 
Co to jest Ecommerce? 
Handel elektroniczny, zwany również handlem elektronicznym lub internetowym, odnosi się do kupna i 
sprzedaży towarów lub usług za pośrednictwem Internetu oraz transferu pieniędzy i danych w celu realizacji 
tych transakcji. Handel elektroniczny jest często używany w odniesieniu do sprzedaży produktów fizycznych w 
Internecie, ale może również opisywad każdy rodzaj transakcji handlowej, która jest ułatwiona przez Internet. 
Podczas gdy e-biznes odnosi się do wszystkich aspektów prowadzenia działalności gospodarczej w Internecie, 
handel elektroniczny odnosi się w szczególności do transakcji dotyczących towarów i usług.  
Historia ecommerce zaczyna się od pierwszej w historii sprzedaży online: 11 sierpnia 1994 roku mężczyzna 
sprzedał płytę zespołu Sting swojemu przyjacielowi za pośrednictwem swojej strony internetowej NetMarket, 
amerykaoskiej platformy sprzedaży detalicznej. Jest to pierwszy przykład zakupu produktu przez konsumenta za 
pośrednictwem sieci World Wide Web lub "ecommerce", jak powszechnie znamy go dzisiaj. 
Od tego czasu handel elektroniczny ewoluował, aby ułatwid odkrywanie i kupowanie produktów za 
pośrednictwem internetowych sprzedawców detalicznych i targowisk.  Niezależni freelancerzy, małe 
przedsiębiorstwa i duże korporacje skorzystały z handlu elektronicznego, co umożliwia im sprzedaż towarów i 
usług na skalę, która nie była możliwa w przypadku tradycyjnej sprzedaży detalicznej offline. 
  
Rodzaje modeli Ecommerce 
Istnieją cztery główne rodzaje modeli handlu elektronicznego, które mogą opisywad niemal każdą transakcję, 
która ma miejsce między konsumentami a przedsiębiorstwami. 

1. Business to Consumer (B2C): 
Gdy firma sprzedaje towar lub usługę konsumentowi indywidualnemu (np. kupujesz parę butów w sklepie 
internetowym). 

2. Business to Business (B2B): 
Gdy przedsiębiorstwo sprzedaje towar lub usługę innemu przedsiębiorstwu (np. przedsiębiorstwo sprzedaje 
oprogramowanie - jako usługę dla innych przedsiębiorstw). 
Handel elektroniczny odnosi się do elektronicznej wymiany produktów, usług lub informacji między 
przedsiębiorstwami, a nie między przedsiębiorstwami a konsumentami. Przykłady obejmują internetowe 
katalogi i strony internetowe służące do wymiany produktów i dostaw, które umożliwiają przedsiębiorstwom 
wyszukiwanie produktów, usług i informacji oraz inicjowanie transakcji za pomocą interfejsów e-zamówieo. 

3. Consumer to Consumer (C2C): 
Gdy konsument sprzedaje towar lub usługę innemu konsumentowi (np. sprzedajesz swoje stare meble na 
eBayu innemu konsumentowi). 
C2C to rodzaj handlu elektronicznego, w którym konsumenci handlują produktami, usługami i informacjami w 
Internecie. Transakcje te są zazwyczaj przeprowadzane za pośrednictwem strony trzeciej, która zapewnia 
platformę internetową, na której przeprowadzane są transakcje. Aukcje internetowe i reklamy niejawne to dwa 
przykłady platform C2C, z których dwie najpopularniejsze to eBay i Craigslist. Ponieważ eBay jest firmą, tę 
formę handlu elektronicznego można by również Tytułd C2B2C - consumer-to-business-to-consumer. 
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 4.         Consumer to Business (C2B): 
Gdy konsument sprzedaje swoje własne produkty lub usługi firmie lub organizacji (np. osoba wywierająca 
wpływ oferuje w zamian za opłatę ekspozycję dla swoich internetowych odbiorców lub fotograf udziela licencji 
na wykorzystanie swojego zdjęcia dla firmy). 
C2B to rodzaj handlu elektronicznego, w którym konsumenci udostępniają swoje produkty i usługi online 
firmom, które składają oferty i dokonują zakupów. Jest to przeciwieostwo tradycyjnego modelu handlu 
elektronicznego B2C. 
Popularnym przykładem platformy C2B jest rynek, który sprzedaje nieodpłatnie zdjęcia, obrazy, media i 
elementy wzornictwa, takie jak iStock. Innym przykładem może byd tablica ogłoszeo o pracę.  
 
 
Przykłady handlu elektronicznego 
Handel elektroniczny może przybierad różne formy obejmujące różne relacje transakcyjne między 
przedsiębiorstwami a konsumentami, jak również różne przedmioty wymieniane w ramach tych transakcji. 

1. Sprzedaż detaliczna: Sprzedaż produktu przez firmę bezpośrednio klientowi bez żadnego pośrednika. 
2. Hurtownia: Sprzedaż produktów luzem, często do detalisty, który następnie sprzedaje je bezpośrednio 

konsumentom. 
3. Dropshipping: Sprzedaż produktu, który jest wytwarzany i wysyłany do konsumenta przez osobę 

trzecią. 
4. Crowdfunding: Gromadzenie pieniędzy od konsumentów przed udostępnieniem produktu w celu 

pozyskania kapitału startowego niezbędnego do wprowadzenia go na rynek. 
5. Abonament: Automatyczny, powtarzający się zakup produktu lub usługi na bieżąco, aż do momentu, 

gdy abonent zdecyduje się na rezygnację.  
6. Produkty fizyczne: Wszelkie dobra materialne, które wymagają uzupełniania zapasów i zamówieo, 

które mają byd fizycznie wysłane do klientów w miarę sprzedaży. 
7. Produkty cyfrowe: Towary cyfrowe do pobrania, szablony i kursy lub nośniki, które muszą byd 

zakupione do konsumpcji lub licencjonowane do użytku. 
8. Usługi: Umiejętnośd lub zestaw umiejętności udostępniony w zamian za rekompensatę. Czas 

usługodawcy można wykupid za opłatą. 
 
Mobilny handel elektroniczny (m-commerce) 
M-commerce jest coraz częściej spotykanym typem handlu elektronicznego, który obejmuje transakcje 
sprzedaży online dokonywane za pośrednictwem urządzeo mobilnych, takich jak smartfony i tablety. M-
commerce obejmuje zakupy mobilne, bankowośd mobilną i płatności mobilne. Mobilne czaty zapewniają 
również przedsiębiorstwom możliwości handlu elektronicznego, pozwalając konsumentom na dokonywanie 
transakcji z firmami za pośrednictwem rozmów głosowych lub tekstowych. 
 
Aplikacje w handlu elektronicznym 
Handel elektroniczny jest prowadzony przy użyciu różnych aplikacji, takich jak poczta elektroniczna, katalogi i 
koszyki internetowe, EDI, protokół transferu plików, usługi internetowe i urządzenia mobilne. Obejmuje to 
działania typu business-to-business oraz działania informacyjne, takie jak korzystanie z poczty elektronicznej do 
niezamówionych reklam, zazwyczaj postrzeganych jako spam, dla konsumentów i innych potencjalnych 
klientów biznesowych, a także wysyłanie e-newsletterów do abonentów i SMS-ów do urządzeo przenośnych. 
Coraz więcej firm próbuje teraz przyciągad konsumentów bezpośrednio do Internetu, wykorzystując takie 
narzędzia, jak kupony cyfrowe, marketing w mediach społecznościowych i reklamy ukierunkowane. 
Korzyści płynące z handlu elektronicznego obejmują jego całodobową dostępnośd, szybkośd dostępu, szeroką 
dostępnośd towarów i usług dla konsumenta, łatwą dostępnośd i międzynarodowy zasięg. Jego postrzegane 
wady obejmują czasami ograniczoną obsługę klienta, brak możliwości zobaczenia lub dotknięcia produktu przed 
zakupem oraz czas oczekiwania na wysyłkę produktu. 
Rozwój handlu elektronicznego zmusił personel IT do wyjścia poza projektowanie i utrzymanie infrastruktury, 
aby wziąd pod uwagę wiele aspektów związanych z klientem, takich jak ochrona prywatności i bezpieczeostwo 
danych konsumentów. Opracowując systemy i aplikacje informatyczne w celu dostosowania ich do działalności 
w zakresie handlu elektronicznego, należy wziąd pod uwagę związane z zarządzaniem danymi uprawnienia w 
zakresie zgodności z przepisami, przepisy dotyczące ochrony prywatności danych osobowych oraz protokoły 
ochrony informacji. 
 
Przykłady platform handlu elektronicznego 
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Sklepy Wix 
Wix jest oryginalnie konstruktorem witryn, który pozwala na tworzenie witryn metodą "przeciągnij i upuśd". 
Ponadto, posiada on również funkcje, które pozwalają na zbudowanie sklepu internetowego. 
Podobnie jak Shopify, platforma e-commerce jest prosta w użyciu i szybka w konfiguracji. Nie wymaga 
kodowania, możesz dosłownie przeciągad zawartośd w dowolnym miejscu na swojej stronie za pomocą 
przyjaznego dla użytkownika edytora. 
 
SiteBuilder  
SiteBuilder jest najlepszym konstruktorem stron internetowych, jaki do tej pory sprawdziliśmy. Teraz 
przeanalizowaliśmy jego opcje e-commerce, które wydają się wystarczająco przyzwoite. Musisz mied najwyższy 
plan, aby zacząd od sklepu internetowego. 
 
BigCommerce 
BigCommerce zapewnia hostowane rozwiązanie e-commerce zarówno jako pełną platformę SaaS, jak i koszyk 
dla innych rodzajów stron internetowych. Jest to prawdopodobnie najbardziej podobne do Shopify. Dwa z nich 
są często wymieniane w tym samym oddechu. 
Platforma e-commerce posiada duże możliwości zarządzania sklepem. Oferuje dużą liczbę narzędzi i funkcji, np. 
promocje, nieograniczone warianty produktów, opcje obsługi zwrotów, kupony i rabaty. Kolejną atrakcją są 
elastyczne opcje wysyłki, które pozwalają na notowania na żywo i kalkulację stawek. 
Dodatkowo BigCommerce integruje się z Amazonką, eBay i portalami społecznościowymi. Pozwala to na 
sprzedaż w wielu różnych kanałach sprzedaży. Posiada również wiele narzędzi marketingowych z bardzo 
szczegółowymi kontrolami, takimi jak pełna kontrola nad formatem URL. 
 
Shopify 
Shopify stało się jedną z najbardziej znanych nazw w sferze e-commerce. Jest to w pełni funkcjonalne 
rozwiązanie hostingowe z setkami tysięcy użytkowników. Mamy również pełny artykuł na ten temat, jeśli 
poniższe informacje nie są dla Ciebie wystarczające. 
Platforma handlowa jest bardzo łatwa w użyciu i szybka w konfiguracji. Po prostu zarejestruj się na swój adres 
e-mail i od razu możesz zacząd budowad swój sklep i sprzedawad. Intuicyjny interfejs ułatwia również tworzenie 
produktów i zawiera funkcje SEO, takie jak title tag i meta opis. 
 

KRYTERIA OCENY 
- Opisad handel elektroniczny 
- Wymieo wspólne rodzaje handlu elektronicznego 
- Wymieo kilka przykładów platform e-commerce 
 

ZASOBY 
Wprowadzenie do handlu elektronicznego (https://irp-
cdn.multiscreensite.com/1c74f035/files/uploaded/introduction-to-e-commerce.pdf) 
 
http://ocw.metu.edu.tr/pluginfile.php/352/mod_resource/content/0/Lecture_3.pdf 
 
http://www.dartmouth.edu/~cushman/courses/IE-at-UNG/eCommerceConsequences.pdf 
      
 

PRODUKTY/REZULTATY 
 
Osoby uczące się posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie handlu elektronicznego 
Uczniowie mogą zilustrowad na przykładach platformy e-commerce 
Uczniowie chętnie korzystają z platform e-commerce 
 

 

 

 

https://websitesetup.org/build-online-store-shopify/
https://irp-cdn.multiscreensite.com/1c74f035/files/uploaded/introduction-to-e-commerce.pdf
http://ocw.metu.edu.tr/pluginfile.php/352/mod_resource/content/0/Lecture_3.pdf
http://www.dartmouth.edu/~cushman/courses/IE-at-UNG/eCommerceConsequences.pdf
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D.3: E-KOMUNIKACJA DLA TWÓRCÓW RZEMIOSŁA. SPOŁECZNOŚD I UCZESTNICTWO 
D.3.1.: Znaczenie identyfikacji klientów 

D.3.2.: Znaczenie identyfikacji i wykorzystania odpowiednich kanałów dla klientów 

 

Tytuł modułu  
D. NARZĘDZIA CYFROWE NA CELE BIZNESOWE 

Tytuł podmodułu 
D.3 E-KOMUNIKACJA DLA TWÓRCÓW RZEMIOSŁA. SPOŁECZNOŚD I UCZESTNICTWO 

(godziny) 20 

Tytuł jednostki  
D3.1 Znaczenie identyfikacji klientów 

 

CELE DYDAKTYCZNE 
 
Celem jednostki jest skupienie się na cyfrowym pejzażu praktyków rzemiosła, który uważa za bardzo ważny  

 aby rozpoznad korzyści płynące z obecności w Internecie, 

 możliwych klientów i klientów tego krajobrazu,  

 ukierunkowanie, planowanie i pozycjonowanie na rynku online 

 ukierunkowana komunikacja online 

 korzystanie z mediów społecznościowych w tym kontekście 
 

Cyfrowy krajobraz ma istotny wpływ na rzemieślników, na przedsiębiorstwa rzemieślnicze teraz i w 
najbliższej przyszłości. Przedsiębiorstwa są dziś narażone na kontakt z niezwykle szeroką gamą technologii, 
od prostych stron internetowych po powstanie "wspólnej gospodarki" opartej na nowych, powstających 
platformach. 

- w erze cyfrowej komunikacja online musi byd zawsze brana pod uwagę podczas 
planowania praktyki przez rzemieślników 

- rzemieślnicy powinni zacząd od zidentyfikowania struktury ich cyfrowego krajobrazu, 
takiego jak my, klienci, rynki i konkurencja. 

- analiza konkurentów i rynków internetowych pomaga w pozycjonowaniu się na rynku 
- rozwój rynku powinien byd procesem wspólnotowym, który powinien rozpoczynad się od 

nauki chęci dostosowania praktyki do narzędzi komunikacji cyfrowej 
 
Jednostka koncentruje się na koncepcji krajobrazu cyfrowego, a celem tych treści edukacyjnych jest 
zwiększenie gotowości rzemieślników do korzystania z krajobrazu cyfrowego i dostosowania praktyki do 
klientów, konkurentów i rynku. 
Aspekty Digital Landscape w procesie konkursowym, które muszą byd wzięte pod uwagę, są następujące: 

 Produkty i usługi 

 Ich mocne i słabe strony 

 Klienci 

 Strategie 

 strategia informacyjna i marketingowa 
 
Konieczne będzie zapoznanie stażystów z tymi aspektami, wyjaśniając teoretycznie znaczenie i wagę tych 
terminów, a także poprzez dwiczenia w przestrzeni offline i online w celu ich identyfikacji. 
Na przykład: 
Mapowanie krajobrazu cyfrowego  

- określid granice rynku, którym jesteś zainteresowany 
- określid potrzeby konsumentów  
- ograniczenie zakresu geograficznego analizy 
- prosta analiza statystyczna ceny-korzyści  
- zidentyfikowad konkurentów 

 
Profile konkurentów są z natury rzeczy dostosowane do potrzeb, chociaż modele takie jak 5 Sił Portera 
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(patrz rysunek poniżej) mogą byd wykorzystywane jako podstawa do wysokiej oceny ogólnego otoczenia 
konkurencyjnego na każdym rynku. (https://www.b2binternational.com/research/methods/research-
techniques/competitive-news-feed-analysis/)  
 

 
https://www.dmnews.com/customer-experience/news/13057979/rival-iq-allows-clients-to-analyze-
market-landscapes 
 

KRYTERIA OCENY 
1. Do mapowania cyfrowego krajobrazu ważne jest, aby 

a. mają odpowiednią wiadomośd 
b. zebrad dane kontaktowe 
c. analiza konkurencji 

2. W celu opracowania strategii marketingowej należy wziąd pod uwagę 
a. umiejętności rzemieślnicze 
b. produkty pochodzące z rynku 
c. silny i tygodniowy punkt zawodników 

3. Nowe media  
a. traktuje siebie bardzo poważnie 
b. stale mówi wszystkim, jak dobre i udane jest to 
c. prowadzi rozmowę 
d. jest otwarty dla wszystkich 

4. Strona internetowa służy do 
a. ekskluzywny klub 
b. promowanie portfeli osobistych 
c. analizuje rynek 

5. Biuletyn informacyjny musi zawierad 
a. nagłówki 
b. logotypy 
c. interaktywnośd 

6. Korzystanie z mediów społecznościowych w sektorze rzemiosła musi byd 
a. offline 
b. ukierunkowany 
c. zignorowany 

https://www.b2binternational.com/research/methods/research-techniques/competitive-news-feed-analysis/)
https://www.b2binternational.com/research/methods/research-techniques/competitive-news-feed-analysis/)
https://www.dmnews.com/customer-experience/news/13057979/rival-iq-allows-clients-to-analyze-market-landscapes
https://www.dmnews.com/customer-experience/news/13057979/rival-iq-allows-clients-to-analyze-market-landscapes
https://www.dmnews.com/customer-experience/news/13057979/rival-iq-allows-clients-to-analyze-market-landscapes
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ZASOBY 
https://www.coursehero.com/file/12855459/Tehnici-de-promovare-in-afaceri-curs-ZBUCHEA-Alexandra/ 
Zbuchea, A., & Bem Neamu, R. 2015. Storytelling și branding cultural, în Pînzaru, F. (koordynacja.), Business 
storytelling: Branduri și povești (s. 221-248). București: Tritonic. 
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10580530.2017.1329997 
https://learndigital.withgoogle.com/atelieruldigital/topic-library 
https://www.craftscouncil.org.uk/content/files/social_media_briefing_note.pdf 
https://www.b2binternational.com/research/methods/research-techniques/competitive-news-feed-
analysis/ 
https://www.dmnews.com/customer-experience/news/13057979/rival-iq-allows-clients-to-analyze-
market-landscapes 
https://www.omicsonline.org/open-access/changing-paradigms-of-media-landscape-in-the-digital-age-
2165-7912.1000110.php?aid=4210 
https://blog.chamaileon.io/how-to-write-a-newsletter-in-13-simple-steps/ 
 

PRODUKTY/REZULTATY 

 Gotowośd do dostosowania praktyki do wyzwao cyfrowego krajobrazu 

 Porównanie i analiza konkurentów, rynków 

 Orientacja, planowanie i pozycjonowanie na rynku online 
 

 
  

https://www.coursehero.com/file/12855459/Tehnici-de-promovare-in-afaceri-curs-ZBUCHEA-Alexandra/
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10580530.2017.1329997
https://learndigital.withgoogle.com/atelieruldigital/topic-library
https://www.craftscouncil.org.uk/content/files/social_media_briefing_note.pdf
https://www.b2binternational.com/research/methods/research-techniques/competitive-news-feed-analysis/
https://www.b2binternational.com/research/methods/research-techniques/competitive-news-feed-analysis/
https://www.dmnews.com/customer-experience/news/13057979/rival-iq-allows-clients-to-analyze-market-landscapes
https://www.dmnews.com/customer-experience/news/13057979/rival-iq-allows-clients-to-analyze-market-landscapes
https://www.omicsonline.org/open-access/changing-paradigms-of-media-landscape-in-the-digital-age-2165-7912.1000110.php?aid=4210
https://www.omicsonline.org/open-access/changing-paradigms-of-media-landscape-in-the-digital-age-2165-7912.1000110.php?aid=4210
https://blog.chamaileon.io/how-to-write-a-newsletter-in-13-simple-steps/
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Tytuł modułu  
D. NARZĘDZIA CYFROWE NA CELE BIZNESOWE 

Tytuł podmodułu 
D.3 E-KOMUNIKACJA DLA TWÓRCÓW RZEMIOSŁA. SPOŁECZNOŚD I UCZESTNICTWO 

(godziny) 20 

Tytuł jednostki  
D3.2 Znaczenie identyfikacji i wykorzystania odpowiednich kanałów dla klientów 

 

CELE DYDAKTYCZNE 
 
Osoba ucząca się powinna byd w stanie  

 Określanie odpowiednich kanałów dla klientów 

 Korzystanie z kanału klientów 

 Wykorzystywad dostępne kanały w odniesieniu do społeczności, klientów, itp. 

Rozpoznawanie i korzystanie z odpowiedniego Kanału Klienta 
- potrzeba bazy danych z danymi kontaktowymi konkurentów i potencjalnych klientów w 

trybie offline i online 

- nowe relacje z odbiorcami (Interaktywnośd), nowe języki (Multimedia) i nowa gramatyka 

(Hypertekst)  

- rozpoznad różnicę między starymi i nowymi mediami w celu znalezienia odpowiedniego 

kanału (https://www.omicsonline.org/open-access/changing-paradigms-of-media-

landscape-in-the-digital-age-2165-7912.1000110.php?aid=4210) 

 

 Nowe media prowadzą rozmowę; stare media wygłaszają wykład. 

 Stare media traktują siebie bardzo poważnie; nowe media mają poczucie zabawy 

 Nowe media z zadowoleniem przyjmują krytykę i próby wyciągnięcia z niej wniosków, angażując 

się w dyskusję; stare media postrzegają ją jako atak, kontynuują obronę, a nawet próbują dokonad 

zemsty. 

 Stare media się tworzą; nowe media to kontrkultura 

 Stare media odmawiają uznania wzajemnych publikacji; nowe media podzielają ten związek miłośd 

 Stare media to ekskluzywny klub; nowe media są otwarte dla wszystkich 

 Stare media uważają, że Twitter to niepoważna strata czasu; nowe media nie wiedzą, jak sobie z 

tym poradziły, zanim pojawił się Twitter. 

 Stare media ciągle mówią wszystkim o tym, jak dobre i udane jest to przedsięwzięcie; nowe media 

pozostawiają tę pracę innym. 

 Stare media grają to bezpiecznie i rzadko się mylą; nowe media często się mylą, ale przepraszają i 

kontynuują, uważając to za cenę płaconą za pracę bliżej krawędzi. 

 Stare media są tak konkurencyjne pod względem rankingu w wyszukiwarkach, że używają 

podstępnych taktyk, takich jak znaczniki "rel=no_ follow" na linkach zewnętrznych, aby uniknąd 

wykrwawienia rankingu strony; nowe media rozpoznają, że dzielenie się i współpraca są drogą 

naprzód. 

 Stare media mają 10 000 zwolenników Twittera, ale następuje tylko 12; nowe media mają 10 000 

zwolenników Twittera, ale następuje 2500 

 Stare media to to, do czego jesteś przyzwyczajony: telewizja, radio, gazety, czasopisma, itp. Nowe 

media najczęściej kojarzą się z treściami dostępnymi „online”, co oznacza po prostu, że informacje 

są dostępne za pośrednictwem sieci wirtualnej, przy czym Internet jest najbardziej oczywisty. 

Znaczenie ukierunkowanych komunikatów w różnicowaniu kanału klienta. 
 

https://www.omicsonline.org/open-access/changing-paradigms-of-media-landscape-in-the-digital-age-2165-7912.1000110.php?aid=4210
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Strona internetowa  

 ma definitywną rolę w pozycjonowaniu na cyfrowym krajobrazie. Istotne informacje, które muszą 
byd przedstawione: misja - profil, portfolio, informacje zwrotne od klientów, kontakty, galeria zdjęd 
i mediów.  

 projektowanie zawartości stron internetowych 

 formułowanie komunikatów 

 wybór utworów/referencji do portfeli 
 

Blog 

 dla bardziej intensywnej obecności w sieci, 

 do dzielenia się wskazówkami i sztuczkami  
 

Dwiczenia na: https://www.wix.com/ 
 

 
 
Newslettery   
 

KRYTERIA OCENY 
1. Do mapowania cyfrowego krajobrazu ważne jest, aby 

a. mają odpowiednią wiadomośd 
b. zebrad dane kontaktowe 
c. analiza konkurencji 

2. W celu opracowania strategii marketingowej należy wziąd pod uwagę 
a. umiejętności rzemieślnicze 
b. produkty pochodzące z rynku 
c. silny i tygodniowy punkt zawodników 

3. Nowe media  
a. traktuje siebie bardzo poważnie 
b. stale mówi wszystkim, jak dobre i udane jest to 

https://www.wix.com/
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c. prowadzi rozmowę 
d. jest otwarty dla wszystkich 

4. Strona internetowa służy do 
a. ekskluzywny klub 
b. promowanie portfeli osobistych 
c. analizuje rynek 

5. Biuletyn informacyjny musi zawierad 
a. nagłówki 
b. logotypy 
c. interaktywnośd 

6. Korzystanie z mediów społecznościowych w sektorze rzemiosła musi byd 
a. offline 
b. ukierunkowany 
c. zignorowany 
 

ZASOBY 
https://www.coursehero.com/file/12855459/Tehnici-de-promovare-in-afaceri-curs-ZBUCHEA-Alexandra/ 
Zbuchea, A., & Bem Neamu, R. 2015. Storytelling și branding cultural, în Pînzaru, F. (koordynacja.), Business 
storytelling: Branduri și povești (s. 221-248). București: Tritonic. 
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10580530.2017.1329997 
https://learndigital.withgoogle.com/atelieruldigital/topic-library 
https://www.craftscouncil.org.uk/content/files/social_media_briefing_note.pdf 
https://www.b2binternational.com/research/methods/research-techniques/competitive-news-feed-
analysis/ 
https://www.dmnews.com/customer-experience/news/13057979/rival-iq-allows-clients-to-analyze-
market-landscapes 
https://www.omicsonline.org/open-access/changing-paradigms-of-media-landscape-in-the-digital-age-
2165-7912.1000110.php?aid=4210 
https://blog.chamaileon.io/how-to-write-a-newsletter-in-13-simple-steps/ 
 

PRODUKTY/REZULTATY 

 Chęd korzystania z dostępnych kanałów w odniesieniu do społeczności, klientów, itp.  

 Korzystanie z kanału klientów 

 wiedza na temat ukierunkowanej komunikacji online 

 zmiana podejścia do korzystania z mediów społecznościowych przez rzemieślników 
 

 

 

https://www.coursehero.com/file/12855459/Tehnici-de-promovare-in-afaceri-curs-ZBUCHEA-Alexandra/
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10580530.2017.1329997
https://learndigital.withgoogle.com/atelieruldigital/topic-library
https://www.craftscouncil.org.uk/content/files/social_media_briefing_note.pdf
https://www.b2binternational.com/research/methods/research-techniques/competitive-news-feed-analysis/
https://www.b2binternational.com/research/methods/research-techniques/competitive-news-feed-analysis/
https://www.dmnews.com/customer-experience/news/13057979/rival-iq-allows-clients-to-analyze-market-landscapes
https://www.dmnews.com/customer-experience/news/13057979/rival-iq-allows-clients-to-analyze-market-landscapes
https://www.omicsonline.org/open-access/changing-paradigms-of-media-landscape-in-the-digital-age-2165-7912.1000110.php?aid=4210
https://www.omicsonline.org/open-access/changing-paradigms-of-media-landscape-in-the-digital-age-2165-7912.1000110.php?aid=4210
https://blog.chamaileon.io/how-to-write-a-newsletter-in-13-simple-steps/

