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Moduł 6 – Współpraca i Networking 
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W tym module dokonamy przeglądu technologii cyfrowych wspierających 
trenerów, nauczycieli i menedżerów w rozwijaniu cyfrowych środowisk 
edukacyjnych. Przeanalizujemy różne rodzaje cyfrowych narzędzi  
e-learningowych do współpracy online.  

Moduł ten zapewni również podstawę dla zrozumienia procesów i polityk 
instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego, wspierających nawiązanie 
kontaktów oraz wymianę doświadczeń z interesariuszami zewnętrznymi  
i wewnętrznymi. 



Moduł 6 – Współpraca i Networking 

Wiedza (on/ ona zna i rozumie) 

• Zalety stosowania technologii cyfrowych  w tworzeniu 
sieci kontaktów oraz zasady ich właściwego 
wykorzystania 

• Metody wirtualnej współpracy online, w tym 
narzędzia i technologie cyfrowe, profesjonalne 
platformy edukacji on-line 

• Metody i techniki nawiązywania kontaktów, tworzenia 
sieci w celu współpracy oraz wymiany wiedzy 

Efekty uczenia się 

Umiejętności (on/ ona potrafi) 

•  Nawiązywać kontakty, współpracować, wymieniać się 
wiedzą za pomocą technologii cyfrowych, mediów 
społecznościowych lub profesjonalnych platform 
medialnych  

• Przygotować plan strategii komunikacji określający 
odpowiednie kanały komunikacji dla różnych grup 
docelowych 

• Organizować oraz brać udział w działaniach i 
wydarzeniach związanych z nawiązywaniem/ 
utrzymywaniem współpracy, wymianą wiedzy 

• Współpracować z interesariuszami wewnętrznymi z 
wykorzystaniem odpowiednich procedur, narzędzi i 
platform służących dzieleniu się i korzystaniu z 
wewnętrznych zasobów instytucji 
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Moduł 6 – Współpraca i Networking 

Postawy (on jest gotowy/ ona jest gotowa) 

• Komunikować się za pośrednictwem portali i społeczności branżowych, 
promujących wysoką jakość i dostępność treści edukacyjnych oraz wiedzy na 
temat stosowania cyfrowych technologii edukacyjnych w różnych środowiskach 

• Podejmować wszelkie niezbędne działania w celu zbliżenia wewnętrznych 
interesariuszy i określić różne kanały i systemy komunikacji dla różnych grup 
docelowych 

• Dynamicznie i aktywnie wspierać tworzenie cyfrowych sieci współpracy służących 
wymianie wiedzy i komunikacji (poprzez aktywność na stronach internetowych i 
mediach społecznościowych) 

• Wspierać aktywność organizacji w sieci poprzez wykorzystanie wszystkich 
wewnętrznych i zewnętrznych kanałów komunikacji 

Efekty uczenia się 
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Moduł 6 –Współpraca  
i  Networking 

 
 

Treść 
 

1. Wprowadzenie 

2. Komunikowanie się  za pośrednictwem technologii cyfrowych 

3. Udostępnianie za pośrednictwem technologii cyfrowych 

4. Współpraca z wykorzystaniem technologii cyfrowych 
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1.  Wprowadzenie 

Moduł 6 –Współpraca  
i  Networking 



Celem tej sekcji jest wyjaśnienie definicji networkingu 
oraz współpracy, a następnie identyfikacja  
kluczowych elementów kompetencji cyfrowych, które 
są wykorzystywane w tym obszarze.   
 
Ponadto, niniejsza sekcja ma na celu podkreślenie 
znaczenia instytucji kształcenia i szkolenia 
zawodowego w komunikacji i wzajemnej współpracy 
poprzez wykorzystanie technologii cyfrowych. 

Wprowadzenie 

1. Czym jest networking i współpraca?  
 
2. Jakie kompetencje i praktyki w obszarze 

współpracy i tworzenia sieci kontaktów 
funkcjonują obecnie w sektorze kształcenia 
zawodowego? 
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Czym jest networking i współpraca? Definicje 

IMAGE 

1.1 

Networking (tworzenie sieci kontaktów) to 
wymiana informacji,  pomysłów między osobami 
i/lub instytucjami o podobnym profilu zawodowym 
lub wspólnych zainteresowaniach. 

Współpraca to działania podejmowane przez 
konkretne osoby i/lub instytucje prowadzące do 
osiągnięcia wspólnego celu, jakim mogą być np. 
korzyści biznesowe.  

Źródło: freepik.com 



Współpraca tradycyjna kontra cyfrowa 

IMAGE 

1.1 

W dzisiejszym świecie istnieje konieczność, ale i szansa dla 
ludzi i instytucji na współpracę na poziomie globalnym. 
Postęp technologiczny ułatwił ludziom i pracownikom 
szybszą i bardziej wydajną komunikację. 
 
Współpraca cyfrowa wykorzystuje wszystkie niezbędne 
technologie cyfrowe i umożliwia ludziom i instytucjom 
łączenie się z szerszą siecią użytkowników. 
 
Współpraca cyfrowa może być wykorzystywana w wielu 
różnych obszarach, od prostej wymiany informacji za 
pomocą wiadomości e-mail, aż po współpracę w klasach, na 
spotkaniach online i seminariach internetowych. 

Źródło: freepik.com 



Jakie kompetencje i praktyki w obszarze współpracy i tworzenia sieci 
kontaktów funkcjonują obecnie w kształceniu zawodowym? 

IMAGE 

1.2 

Ramy Kompetencji Cyfrowych dla Obywateli (DigComp 2.2) 
to pewien standard zapewniający wspólny język identyfikacji  
i opisu kluczowych kompetencji cyfrowych. 
 
Prezentuje wizję tego, co jest potrzebne w zakresie 
kompetencji, aby sprostać wyzwaniom wynikającym z 
cyfryzacji w dzisiejszym świecie. 
 
Jednym z obszarów kompetencji uwzględnionych w ramach 
DigComp 2.2 jest komunikacja i współpraca, którego opis 
stanowi połączenie wiedzy, umiejętności i postaw oraz 
przykładów praktycznego zastosowania. 

Źródło: ec.europa.eu 



1.2 

Europejskie Ramy Kompetencji Cyfrowych dla 

Nauczycieli (The European Framework for the Digital 

Competence of Educators DigCompEdu) definiują, co 

oznacza bycie kompetentnym cyfrowo nauczycielem. 

 
 

DigCompEdu  wyszczególnia 22 kompetencje. 
 
Kompetencje te są zorganizowane w 6 obszarach. 
 
Standard nie koncentruje się na umiejętnościach 
technicznych. Jego celem jest szczegółowe określenie, 
w jaki sposób można wykorzystać technologie cyfrowe 
do rozwoju innowacyjności w kształceniu.  
 
 

Jakie kompetencje i praktyki w obszarze 
współpracy i tworzenia sieci kontaktów 
funkcjonują obecnie w kształceniu 
zawodowym? 

 

Źródło: europa.eu 

https://joint-research-centre.ec.europa.eu/digcompedu_en


2. Komunikowanie się 
za pośrednictwem 

technologii cyfrowych 

Współpraca i  Networking 



Celem tej sekcji jest zaprezentowanie 
cyfrowych narzędzi e-learningowych 
dostępnych dla celów  komunikacji i 

współpracy. 

Komunikowanie się za pośrednictwem 
technologii cyfrowych 

1. Środki komunikacji opartej na współpracy 
pracowników instytucji edukacji i szkoleń 
zawodowych. 
 

2. Cyfrowe narzędzia e-learningowe wspierające 
networking. 
 

3. Sposoby tworzenia sieci kontaktów, współpracy  
i wymiany wiedzy z wykorzystaniem technologii 
cyfrowych? 
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Środki komunikacji opartej na współpracy pracowników instytucji edukacji 
i szkoleń zawodowych. 

2.1 

• Komunikacja oparta na współpracy to technika, która 
podkreśla znaczenie każdej osoby zaangażowanej w 
organizację.  

• Umożliwia pracownikom wyrażenie opinii na temat 
działalności instytucji. 

• Promuje przejrzystość wśród pracowników i działanie na rzecz 
wspólnego celu. 

Źródło: fournet.co.uk 

Komunikacja oparta na współpracy 



Jak współpracować w miejscu pracy - uwarunkowania 2.1 

Źródło: KnowledgeWave.com 

 

• Praca w grupie; 

• Łączenie osób o różnych umiejętnościach; 

• Zespołowe rozwiązywanie problemów; 

• Ciągłe definiowanie i aktualizowanie celów zespołu oraz 
promowanie podejmowania działań na rzecz ich 
osiągnięcia; 

• Strategia „win-win” (poszukiwanie rozwiązań, w których 
wszyscy odnoszą korzyści); 

• Promowanie przejrzystości działań wśród pracowników i 
dążenia do wspólnego celu. 

https://www.youtube.com/watch?v=wMRJ1fu1ge4
https://www.youtube.com/watch?v=wMRJ1fu1ge4


Cyfrowe narzędzia e-learningowe wspierające networking 2.2 

Wybrane narzędzia wspierające współpracę 
wewnątrz organizacji: 
 
• Google Drive / OneDrive / Dropbox 
• Gmail / Outlook / inne programy poczty email 
• Google Calendar, Trello 

Wybrane narzędzia wspierające współpracę  
z innymi organizacjami:  
 
• Facebook 
• Skype, Zoom, Google Meet 
• Padlet 

 
 

Źródło: freepik.com 

https://www.google.com/drive/
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/onedrive/online-cloud-storage
https://www.dropbox.com/
https://www.google.com/gmail/about/
https://outlook.live.com/owa/
https://workspace.google.com/products/calendar/
https://workspace.google.com/products/calendar/
https://trello.com/
https://www.facebook.com/
https://www.skype.com/en/
https://zoom.us/
https://meet.google.com/
https://meet.google.com/
https://padlet.com/


Cyfrowe narzędzia e-learningowe wspierające networking 
– narzędzia Google dla celów edukacyjnych 

2.2 

Google Docs 
 
Za pomocą tego narzędzia można grupować uczniów 
do współpracy online nad tworzeniem i/lub 
modyfikacją wspólnych dokumentów w czasie 
rzeczywistym i z dowolnego urządzenia, przy użyciu 
wyszukiwarki internetowej 

Źródło: YouTube Channel 

Więcej informacji 

https://www.youtube.com/watch?v=eRqUE6IHTEA
https://www.google.com/docs/about/
https://www.youtube.com/watch?v=eRqUE6IHTEA


Wyszukiwarka Google 

Korzystając z wyszukiwarki Google, zyskujesz dostęp 
do ogromnej liczby informacji. Możesz także 
utworzyć listę stron internetowych dla określonych 
tematów edukacyjnych. 

Źródło: youtube.com 

Google Scholar  
Możesz użyć tego narzędzia, aby pomóc uczniom w 
ocenianiu informacji i doskonaleniu umiejętności 
związanych z wyszukiwaniem właściwych i 
wiarygodnych danych. 

Więcej informacji 

Więcej informacji 

Cyfrowe narzędzia e-learningowe wspierające networking 
– narzędzia Google dla celów edukacyjnych 

https://www.youtube.com/watch?v=esuRxK44d00
https://www.google.com/search/about/
https://scholar.google.com/
https://scholar.google.com/


2.2 

Blogger 
 
Bezpłatne narzędzie służące do tworzenia blogów, 
przydatnych między innymi we współpracy kadry 
dydaktycznej i nie tylko. 

 

Jak założyć blog 

YouTube 
 
Narzędzie Google do uzyskiwania dostępu i umieszczania 
treści wideo w Internecie.  
YouTube EDU oferuje bezpłatne wykłady z wielu 
uniwersytetów i instytucji edukacyjnych 

Cyfrowe narzędzia e-learningowe wspierające networking 
– narzędzia Google dla celów edukacyjnych 

Youtube EDU 

https://support.google.com/blogger/answer/1623800?hl=en
https://www.youtube.com/EDU


Cyfrowe narzędzia e-learningowe wspierające networking 
– narzędzia Microsoft dla celów edukacyjnych 
 

2.2 

Teams 
 
Zestaw narzędzi i usług służących do współpracy 
zespołowej; zawiera  między innymi 
funkcjonalności typu: czat, spotkania online, 
udostępnianie plików, kalendarz 

Forms 
 
Narzędzie do gromadzenia danych, wspierające proces 
podejmowania decyzji.  
Za pomocą tego narzędzia możesz tworzyć formularze dla 
różnych grup odbiorców.  
Możesz w prosty sposób angażować swoich uczniów i śledzić 
ich postępy.  
Formularze utworzone za pomocą Forms, można łatwo 
uzupełniać na urządzeniach mobilnych.  

Więcej informacji 
Więcej informacji 

https://www.microsoft.com/en/microsoft-teams/group-chat-software
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/online-surveys-polls-quizzes


2.2 

Whiteboard 

 
Dzięki temu narzędziu możesz tworzyć treść wizualną 
i współpracować ze swoim zespołem wykorzystując 
dane w chmurze. Aby wyrazić swoje pomysły, 
możesz pisać, rysować, dodawać obrazy i inne 
elementy. 

 

PowerPoint 
 
Aplikacja do tworzenia prezentacji. Za pomocą tego narzędzia 
możesz tworzyć slajdy  od podstaw lub przy użyciu dostępnych 
szablonów. Do prezentacji można dołączyć tekst, obraz i wideo 

Cyfrowe narzędzia e-learningowe wspierające networking 
– narzędzia Microsoft dla celów edukacyjnych 

Więcej informacji Więcej informacji 

https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/microsoft-whiteboard/digital-whiteboard-app
https://www.microsoft.com/en-ww/microsoft-365/powerpoint


Networking, współpraca i wymiana wiedzy poprzez wykorzystanie 
„organizacyjnego dzielenia się wiedzą” 

2.3 

Źródło: youtube.com 

https://www.youtube.com/watch?v=v3VCFuxz0l8
https://www.youtube.com/watch?v=v3VCFuxz0l8


Jak skutecznie budować sieci kontaktów, współpracy i wymiany wiedzy 
dzięki wykorzystaniu w organizacji technologii cyfrowych? 

IMAGE 

2.3 

1. Kreuj środowisko sprzyjające wymianie wiedzy. 

2. Kształtuj kulturę organizacyjną (doceniaj i nagradzaj dzielenie się wiedzą) 

3. Doceniaj wiedzę organizacyjną 

4. Wybierz odpowiednie technologie wspierające dzielenie się wiedzą 

5. Buduj wewnętrzne sieci współpracy, np. społeczności praktyków w określonej 
dziedzinie 



Umiejętność komunikacji to konieczność w miejscu pracy 

IMAGE 

2.3 

Oryginalny cytat: 
There are plenty of communication skills that are considered important in Vocational 
education for someone trying to enter workplace. A study conducted  by L M 
Wahyuni, I K Masih and I N Mei Rejeki using quantitative non-experiment approach 
concludes that there are ten communications skill attributes with highest average 
score, with 9 of them found both on the Vocational education 

L M Wahyuni et al 2018 J. Phys.: Conf. Ser. 953 012111 

Istnieje wiele umiejętności komunikacyjnych, które są uważane za ważne dla osób 
wchodzących na rynek pracy. Badanie ilościowe przeprowadzone przez L M Wahyuni, 
I K Masih i I N Mei Rejeki pokazało, że istnieje dziesięć cech umiejętności 
komunikacyjnych o najwyższym średnim wyniku, z których 9 dotyczy szkolnictwa 
zawodowego (tłum własne) 



10 Atrybutów umiejętności komunikacyjnych (I) 

IMAGE 

2.3 

01 

02 

03 

04 

05 

Buduj kulturę pracy zespołowej, aby osiągać wspólne cele 

Komunikując się, twórz harmonijne relacje  

Zachęcaj zespół do interakcji i współdziałania 

Wykaż się wsparciem, ale i  pewnością siebie 

Buduj optymizm i ducha zespołu 

Źródło: L M Wahyuni et al 2018 J. Phys.: Conf. Ser. 953 012111 



10 Atrybutów umiejętności komunikacyjnych (II) 

IMAGE 

2.3 

06 

07 

08 

09 

10 

Wykorzystuj systemy informacyjne do wymiany informacji 

Motywuj osoby i/lub zespoły do osiągania oczekiwanych celów 

Rozwiązuj konflikty w procesach negocjacji, mediacji i dyplomacji 

Buduj relacje z ludźmi z różnych środowisk 

Buduj wzajemne zaufanie w zespole 

Źródło: L M Wahyuni et al 2018 J. Phys.: Conf. Ser. 953 012111 



3. Udostępnianie za 
pośrednictwem technologii 

cyfrowych 

Współpraca  
i  Networking 



Celem tej sekcji jest przegląd sposobów wymiany 
informacji z wykorzystaniem technologii 
cyfrowych,  w tym mediów społecznościowych, ze 
szczególnym uwzględnieniem możliwości 
wykorzystania ich przez pracowników instytucji 
edukacji  i szkoleń zawodowych. 

Udostępnianie  
za pośrednictwem technologii cyfrowych 

Jak udostępniać treści i informacje za 
pośrednictwem technologii cyfrowych? 
 
1. Technologie i narzędzia do udostępniania 

danych i treści cyfrowych. 
 

2. Sposoby udostępniania informacji. 
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Technologie i narzędzia do udostępniania danych i treści cyfrowych 3.1 
Globalizacja spowodowała, że technologie cyfrowe w edukacji stały się koniecznością. Pandemia COVID-19 zmusiła 
większość instytucji edukacyjnych i szkoleniowych do wdrożenia nowych technologii i trybów nauczania online. 
Pojawiły się nowe platformy internetowe, a nauczyciele musieli się przystosować do nowych działań, takich jak 
prowadzenie zajęć online, udostępnianie materiałów w sieci i zdalne zarządzanie swoimi instytucjami.  
 
Technologie cyfrowe mogą być potężnym instrumentem mogącym pomóc w rozwoju procesów edukacyjnych, 
ponieważ ułatwiają nauczycielom, uczniom oraz kadrze administracyjnej i zarządczej szybszą i skuteczniejszą 
wymianę informacji.  
 
Właściwe wykorzystanie tych narzędzi będzie miało zatem znaczącą rolę w rewolucji edukacyjnej na całym świecie. 



Indywidualne sieci edukacyjne (ang. Personal Learning Networks) 3.1 

Co to takiego? 

 
Indywidualna sieć edukacyjna to sieć, którą 
nauczyciel lub uczeń może stworzyć, rozwijać i 
utrzymywać, aby nawiązać kontakt ze znacznie 
większą liczbą osób i organizacji. Umożliwia 
dzielenie się swoimi pomysłami z szerszą 
społecznością. 
 
 
 

Źródło: youtube.com 

Więcej informacji 

https://www.youtube.com/watch?v=hLLpWqp-owo
https://www.youtube.com/watch?v=hLLpWqp-owo


Sposoby udostępniania informacji 3.2 

• Email 

• Media społecznościowe 

• Otwarte źródła danych 

• Wiki 
 

Źródło: depositphotos.com 



3.2 

• Email 
• Media społecznościowe 
• Otwarte źródła danych 
• Wiki 
 

Najpopularniejszym programem e-pocztowym jest obecnie Gmail. 
 https://www.google.com/gmail/about/ 
 
Inne dobrze znane programy to np.: 
 
Microsoft Outlook: https://outlook.live.com/ 

 
Yahoo :  https://mail.yahoo.com/ 

Sposoby udostępniania informacji 

https://www.google.com/gmail/about/
https://outlook.live.com/
https://mail.yahoo.com/


3.2 
• Email 

• Media społecznościowe 
• Otwarte źródła danych 
• Wiki 

Media społecznościowe (ang. social media) to media, dostępne za 
pośrednictwem sieci Internet, umożliwiające szybką komunikację, 
wymianę informacji między użytkownikami, tworzenie oraz 
publikowanie treści z wykorzystaniem obrazu, tekstu i dźwięku. 

Mamy do dyspozycji dużą różnorodność mediów 
społecznościowych, dzięki którym możemy udostępniać informacje. 
Najpopularniejsze to: 
Instagram, Facebook, LinkedIn, WhatsApp, Snapchat, Pinterest, 
Twitter, Viber, Messenger, Telegram 

Źródło: freepik.com 

Sposoby udostępniania informacji 

https://www.instagram.com/
https://www.facebook.com/
https://www.linkedin.com/
https://www.whatsapp.com/
https://www.snapchat.com/
https://www.pinterest.com/
https://twitter.com/
https://www.viber.com/
https://www.messenger.com/
https://telegram.org/


3.2 
• Email 
• Media społecznościowe 

• Otwarte źródła danych 
• Wiki 

Oficjalny Portal Otwartych Danych UE  
oferuje zbiór [9000] otwartych danych  
dotyczących m.in. edukacji i szkoleń zawodowych.  
Zbiory są dostępne dla wszystkich zainteresowanych.  
Zostały zgromadzone z instytucji, agencji i innych organów UE 
oraz krajowych portali otwartych danych funkcjonujących w 
krajach UE. 

Sposoby udostępniania informacji 

Źródło: freepik.com 

Więcej na temat otwarte dane publiczne 

W Polsce na bieżąco rozwijany jest portal 
dane.gov.pl, który oferuje bezpłatny, nie 
wymagający rejestracji dostęp do informacji 
publicznej z różnych kategorii takich jak np. 
oświata, środowisko, budżet i finanse.  

Otwarte dane publiczne - to dane instytucji, urzędów, z których może korzystać każdy obywatel realizując własne 
cele, rozwijając swoją działalność gospodarczą lub badania. Otwarte dane mogą dotyczyć edukacji. 

https://commission.europa.eu/statistics/eu-open-data-portal_pl
https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/otwarte-dane-publiczne
https://dane.gov.pl/pl


3.2 

• Email 
• Media społecznościowe 
• Otwarte źródła danych  

• Wiki 

Wiki są najpopularniejszym narzędziem do współpracy w 
Internecie, które wspiera tworzenie i przechowywanie 
zasobów informacyjnych przez określoną społeczność.  
Najpopularniejsza jest wolna encyklopedia współtworzona 
przez wspólnotę ludzi -Wikipedia  . 
Polska wersja językowa Wikipedii zawiera ponad 1,5 mln 
artykułów. 

W sektorze edukacji i szkoleń zawodowych, wiki 
mogą być wykorzystywane jako narzędzie, które 
pozwala nauczycielom i uczniom nie tylko czerpać z 
zasobów zgromadzonych tam informacji, ale również 
wnosić wkład i modyfikować strony materiałów 
związanych z interesującą ich tematyką.  

Sposoby udostępniania informacji 

Źródło: freepik.com 

Wikipedia.pl 

Uwaga!  Wikipedię tworzy spontanicznie rozwijająca się społeczność 
wolontariuszy, do której każdy może w dowolnej chwili dołączyć 
i modyfikować strony.  
Czerpiąc z zasobów Wikipedii, pamiętaj, że nie jest kontrolowana 
przez „radę redakcyjną” ani „zespół Wikipedii” 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Strona_g%C5%82%C3%B3wna


4. Współpraca z 
wykorzystaniem technologii 

cyfrowych 



Głównym celem tej sekcji jest wskazanie, w jaki 
sposób właściwie korzystać z narzędzi cyfrowych w 
celu nawiązywania kontaktów i prowadzenia 
współpracy zgodnie z zasadami etyki.  
 
Zademonstrujemy opracowanie strategii 
komunikacji, jako właściwe strategiczne podejście 
instytucji CVET do komunikacji i współpracy. 

Współpraca z wykorzystaniem technologii cyfrowych 

1. Jak korzystać z narzędzi i technologii 
cyfrowych w procesach współpracy? 

 
2. W jaki sposób strategicznie podejść do 

zagadnienia współpracy i komunikacji 
 w naszej instytucji? 
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Jak korzystać z narzędzi i technologii 
cyfrowych w procesach współpracy? 

4.1 

Cyfrowe narzędzia współpracy to narzędzia do 
współpracy i wykonywania zadań z 
wykorzystaniem technologii i urządzeń cyfrowych 

Korzyści wynikające z zastosowania narzędzi  
i technologii cyfrowych 

• Rozwiązywanie złożonych problemów 
• Możliwość uczenia się 

• Usprawnienie komunikacji 

• Generowanie nowatorskich pomysłów 

• Zwiększenie wydajności i produktywności 
działań 

 
 

Źródło: ideagen.com 



4.1 

1. Google Drive 

2. Dropbox 

3. GoToWebinar 

4. Slack 

5. Padlet 

Cyfrowe narzędzia 
współpracy 



4.1 

Więcej informacji o Google Drive 

Cyfrowe narzędzia współpracy 
1. Dysk Google 

Możliwości: 

• Wyświetlanie i przechowywanie plików dowolnego typu 

• Współpraca zespołowa 

• Zaawansowane funkcje wyszukiwania  

• Doskonała kompatybilność z innymi narzędziami Google 

• Łatwy do zastosowania dla instytucji edukacyjnych 
dowolnej wielkości 

Google drive 

https://www.google.com/drive/


4.1 
Dropbox 

Więcej informacji o Dropbox 

Możliwości: 

• Współpraca, niezależnie od czasu i miejsca 

• Współpraca w ograniczonym gronie (możliwość 
zaproszenia do współpracy tylko wybranych 
uczestników) stosowana głównie wewnątrz organizacji i 
w pracy nad projektami 

• Współpraca otwarta - możliwość udostępniania plików i 
łączy publicznych 

Cyfrowe narzędzia współpracy 
2. Dropbox 

https://www.dropbox.com/official-site?_tk=paid_sem_goog_biz_b&_camp=10342213594&_kw=dropbox|e&_ad=443498940706||c&gclid=CjwKCAiAnZCdBhBmEiwA8nDQxe__9FgbpiEHdHQi8x8gwoQI5V1ptGJaljSA2TV2jP8NpWgeQ_9__RoC-T8QAvD_BwE


4.1 

GoToWebinar 

• Bezpłatna aplikacja mobilna, która pozwala nie 
tylko oglądać i słuchać webinariów, ale także brać 
w nich udział  

• Bez względu na to, gdzie jesteś, możesz zadawać 
pytania, brać udział w ankietach, wyświetlać 
prezentacje 

Cyfrowe narzędzia współpracy 
3. GoToWebinar 

 

Więcej informacji  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.logmein.gotowebinar&hl=pl&gl=US&pli=1


4.1 

Więcej informacji o Slack  

• Narzędzie do komunikacji zdalnej wewnątrz zespołu (idealne 
rozwiązanie dla dużej instytucji edukacyjnej, w której adres 
e-mail uczniów jest powiązany z instytucją) 

• Wiele funkcji umożliwiających zamieszczanie pytań i 
przeglądanie odpowiedzi, aby dołączyć do dużych dyskusji 
grupowych 

• Komunikator tekstowy oraz głosowy (videorozmowy)  

• Możliwość wysyłania multimediów 

• Możliwość integracji z innymi używanymi aplikacjami, np. 
Trello, Asaną czy kalendarzem Google).  

Cyfrowe narzędzia współpracy 
4. Slack 

https://hotlead.pl/pozyskiwanie-klientow/komunikator-slack-co-to-jest-i-jak-korzystac-z-niego-w-pracy/


4.1 
• Wirtualna tablica lub kartka papieru, na której można 

zawieszać adresy stron internetowych, obrazki, zdjęcia 

• Umożliwia gromadzenie, a potem porządkowanie 
informacji w celu rozwiązania jakiegoś problemu 

• Narzędzie to może być wykorzystane jako: tablica z 
wiadomościami, miejsce do dyskusji grupowej online,  

• Narzędzie do szybkiego uzyskiwania odpowiedzi na pytanie 
(ankieta, ewaluacja) lub przekazania informacji zwrotnej 
dla uczniów 

• Idealne narzędzie do prowadzenia burzy mózgów. 

Cyfrowe narzędzia współpracy 
5. Padlet 

Padlet – Jak go używać? 

https://padlet.com/zt_bp/padlet_jak_go_uzywac


4.2 Co to jest strategiczny plan komunikacji? 

“Plan działania, który pomoże Ci dotrzeć z przekazem do właściwych 
odbiorców we właściwym czasie, korzystając z najlepszych kanałów 

komunikacji” (tłum. własne) 
 

Oryginalny cytat: 
„a roadmap you will use to get your message to the right audience at 

the right time by using the best channels”  
 

Źródło: www.schoolwebmasters.com 



W jaki sposób strategicznie podejść do zagadnienia współpracy i komunikacji? 4.2 
Istnieją różne kanały komunikacji, które można wykorzystać w komunikacji wewnętrznej wśród 
pracowników organizacji oraz w komunikacji zewnętrznej. Mogą to być kanały zarówno formalne, 
jak i nieformalne.   
 
Istnieje ryzyko, że bez dobrze rozwiniętych umiejętności komunikacyjnych, trenerzy (a z nimi 
instytucje kształcenia i szkolenia zawodowego) pozostaną w tyle za konkurencją i za najnowszymi 
rozwiązaniami. Problem jest zatem natury strategicznej dla instytucji. Warto do jego rozwiązania 
podejść również strategicznie. 
 
Warunkiem podejścia strategicznego jest identyfikacja dostępnych kanałów komunikacji, systemów 
i zasobów środków oraz dopasowanie ich do różnych celów i grup odbiorców.  



4.2 

1. Media społecznościowe 

2. Strony internetowe 

3. Newslettery 

4. Warsztaty,  seminaria, konferencje 

5. Publikacje 

6. Filmy video 

7. Blogi 

8. Fora dyskusyjne 

• Członkowie wewnętrznej sieci współpracy,  

• Społeczność lokalna, 

• Pracownicy innych instytucji edukacji i 
szkoleń zawodowych 

• Decydenci, politycy, 

• Partnerzy społeczni, 

• Komisja Europejska. 
 

Kanały komunikacji Potencjalni odbiorcy informacji/ grupy 
docelowe 



4.2  
Media społecznościowe mogą być 
wykorzystywane w obszarze edukacji, jako 
forma dostarczania informacji 
słuchaczom/uczniom, nauczycielom, rodzicom. 
 
Pozwalają łączyć się z innymi grupami i innymi 
systemami edukacyjnymi, dzięki czemu proces 
edukacji staje się wygodniejszy, 
atrakcyjniejszy, bardziej efektywny.  
 
Narzędzia mediów społecznościowych dają 
uczniom i instytucjom wiele możliwości 
doskonalenia metod uczenia się i nauczania. 

1. Media społecznościowe 
2. Filmy video 
3. Blogi 
4. Fora dyskusyjne 

Kanały komunikacji 

Źródło: freepik.com 

Grupa FB MY NAUCZYCIELE 

https://pl-pl.facebook.com/groups/198287921124304/


4.2 
Filmy mogą być wykorzystywane do 
stymulowania procesów poznawczych 
myślenia, rozwiązywania problemów, 
podejmowania decyzji i tworzenia.  
 
Filmy przenoszą ucznia/słuchacza poza 
działania przypominające i relacjonujące. 
 
Korzystaj z filmów, by angażować 
słuchaczy/uczniów w bardziej złożone 
zagadnienia i ułatwiać trwałe zainteresowanie 
treścią. 

 

1. Media społecznościowe 

2. Filmy Video 
3. Blogi 
4. Fora dyskusyjne 

Kanały komunikacji 

Otwarte zasoby –kategoria: filmy video 

https://otwartezasoby.pl/category/wideo/


4.2 
Blogi mogą zapewnić zarówno nauczycielom, 
jak i uczniom możliwość rozwoju umiejętności 
komunikacyjnych i konwersacyjnych. Ponadto, 
mogą one działać jako forum e-learningowe 
dla osób uczących się online w celu 
przedyskutowania kluczowych zagadnień i 
rozwiązania określonych problemów. 

1. Media społecznościowe 
2. Filmy video 

3. Blogi 
4. Fora dyskusyjne 

Kanały komunikacji 

Źródło: freepik.com 

Blog: NAUCZYCIEL W SIECI 

Blog: SUPER BELFRZY RP 

https://nauczycielwsieci.pl/
https://www.superbelfrzy.edu.pl/


4.2 
Fora dyskusyjne mają ogromny potencjał 
edukacyjny i są obecnie szeroko stosowane w 
internetowych systemach edukacyjnych.   
 
Narzędzie to jest najczęściej używane przez 
uczniów do dyskusji związanych z materiałami 
szkoleniowymi lub projektami edukacyjnymi.  
 
Zawiera ważne funkcje, takie jak możliwość 
dyskusji czy wymiany plików (np. przykładów 
pozostawionych przez byłych uczniów). 

1. Media społecznościowe 
2. Filmy video 
3. Blogi 

4. Fora dyskusyjne 

Kanały komunikacji 

Źródło: freepik.com 

Forum nauczycieli 

http://forumnauczycieli.pl/


Otwarte zasoby i sieci edukacyjne na temat 
networkingu i komunikacji (przykłady) 

1. Open Educational resources - OER Commons 
2. Professional Education Network (OPEN) 
3. OEDd – 80 Open Education Resource (OER) Tools for Publishing and Development 

Initiatives 
4. eTwinning Platform for communication, collaboration and development of projects 
5. European Entrepreneurship Education NETwork 
6. The European Association of Institutes for Vocational Training (EVBB) 
7. European Forum for Vocational Education (EFVE) 
8. Craft and SMEs VET NET Community platform dedicated to build the 1st European 

Community of Practice focused on C-NET 

9. European Centre for the Development of European cooperation (CEDEFOP)  
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https://www.oercommons.org/
https://www.oercommons.org/
https://www.oercommons.org/
https://www.oercommons.org/
https://open4us.org/find-oer/
https://oedb.org/ilibrarian/80-oer-tools/
http://www.ee-hub.eu/
https://evbb.eu/
https://www.efvet.org/
https://www.vetnet-project.eu/?page_id=1605
https://www.cedefop.europa.eu/en


Podsumowanie  

Kończąc ten moduł, powinieneś być w stanie odpowiedzieć na następujące 
pytania: 

1. Co to jest networking? 

2. Jakie są możliwości współpracy z wykorzystaniem Internetu? 

3. Jakie są najważniejsze cyfrowe narzędzia wspierające procesy 
współpracy, komunikacji, networkingu? 

4. Jakie są najbardziej efektywne sposoby udostępniania treści w 
Internecie? 

5. Jakie są korzyści z zastosowania cyfrowych narzędzi współpracy? 
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Źródło: freepik.com 



Stay up to date on our 
activity 

www.q4edu.eu  Q4EDU Project 

Projekt finansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej. Treść niniejszego komunikatu odzwierciedla jedynie poglądy autorów,  
a Komisja Europejska nie odpowiada za sposób, w jaki informacje w nim zawarte zostaną wykorzystane.  
“Quality for Digital Education Readiness in VET”; Project  nr:  2020-1-PL01-KA226-VET-095243 

http://www.q4edu.eu/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100079028475243
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

