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Czym siCzym si ęę zajmuje Polskie Stowarzyszenie Gipsu?zajmuje Polskie Stowarzyszenie Gipsu?

�� PSG jest od 2000 r. jest PSG jest od 2000 r. jest 
pepełłnoprawnym cznoprawnym cz łłonkiem onkiem 
EUROGYPSUM dziaEUROGYPSUM dzia łłajająącego od cego od 
1961 r.1961 r.

�� PSG aktywnie uczestniczy w PSG aktywnie uczestniczy w 
pracach grup roboczych pracach grup roboczych 
CEN / TC241.CEN / TC241.

�� PSG zainicjowaPSG zainicjowa łło nowo now ąą
konkurencjkonkurencj ęę „„ DWSDWS”” w w 
konkursie EuroSkills.konkursie EuroSkills.

�� PSG jest czPSG jest cz łłonkiem Polskiej onkiem Polskiej 
Sieci KsztaSieci Kszta łłcenia Moducenia Modu łłowego.owego.

�� PSG prowadzi certyfikacjPSG prowadzi certyfikacj ęę

branbran żżowow ąą dla nauczycieli ZSZ.dla nauczycieli ZSZ.
�� PSG uczestniczy w PSG uczestniczy w 

konsultacjach Polskiej Ramy konsultacjach Polskiej Ramy 
Kwalifikacji (MEN).Kwalifikacji (MEN).

�� PSG uczestniczy pracach PSG uczestniczy pracach 
komisji brankomisji bran żżowych w owych w 
projekcie dot. standardprojekcie dot. standard óów w 
kompetencji zawodowych kompetencji zawodowych 
(MPiPS).(MPiPS).

http://www.polskigips.pl/
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Czym siCzym si ęę zajmuje Polskie Stowarzyszenie Gipsu?zajmuje Polskie Stowarzyszenie Gipsu?

http://www.polskills.pl/site/news/71#start_news
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Czym siCzym si ęę zajmuje Polskie Stowarzyszenie Gipsu?zajmuje Polskie Stowarzyszenie Gipsu?

http://www.koweziu.edu.pl/index.php?id=inne_programy

Produkty transferowane  

w projekcie  SkillsUp
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PilotaPilota żżowe testowanie eowe testowanie e --pakietu edukacyjnego pakietu edukacyjnego -- ZaZałłoożżeniaenia

� E-pakiet edukacyjny stanowi wsparcie dla kształtowa nia 
kompetencji w ramach modułowego programu szkolenia 
„ Technologia system ów suchej zabudowy wn ętrz ”, 
z przeznaczeniem w szczególno ści dla osób o niskich 
kwalifikacjach. 

� E-pakiet mo że być wykorzystywany jako forma 
wspomagaj ąca realizacj ę zajęć w trybie stacjonarnym i na 
odległo ść w ramach edukacji formalnej, pozaformalnej oraz 
jako narz ędzie do samokształcenia i doskonalenia 
zawodowego  w uczeniu si ę nieformalnym.  

� Konstrukcja metodyczna i merytoryczna e-pakietu ma na celu 
ułatwienie samodzielnego przyswajania podstawowej w iedzy i 
umiej ętności intelektualnych wymaganych dla monterów 
system ów suchej zabudowy.
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PilotaPilota żżowe testowanie eowe testowanie e --pakietu edukacyjnego pakietu edukacyjnego -- MetodykaMetodyka

� Cel badań pilota żowych – ocena przydatno ści e-pakietu 
edukacyjnego do  kształcenia i szkolenia osób o nis kich 
kwalifikacjach w zakresie technologii system ów suchej zabudowy 
wnętrz.

� Teren bada ń – Polska, Zespół Szkół Budowalnych w Radomiu, 
Państwowe Szkoły Budownictwa w Gda ńsku, Wydział Budownictwa 
w Wyższej Szkole Zarzadzania i Administracji w Zamo ściu oraz 
polscy partnerzy projektu (ITeE-PIB, PSG, TNOiK).

� Narzędzie badawcze – Kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej 
skierowany do instytucji kształc ących lub szkol ących w zawodzie 
„Monter system ów suchej zabudowy”.

� Respondenci – kadra dydaktyczna, szkoleniowcy, osoby 
(uczniowie, studenci, pracownicy) korzystaj ący z e-pakietu.

� Termin bada ń ankietowych – Radom 15.10.2012, Gda ńsk 
17.10.2012, Zamość 16.10.2012
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Wybrane wyniki badaWybrane wyniki bada ńń ewaluacyjnych eewaluacyjnych e --pakietu edukacyjnegopakietu edukacyjnego

Organizatorzy szkolenia
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W ramach jakiej formy organizacyjnej uczenia si ę testowany był e-pakiet 
edukacyjny „Technologia systemów suchej zabudowy wn ętrz”?

Testowanie e-pakietu edukacyjnego było realizowane w ró żnych formach 
organizacyjnych zawodowej edukacji formalnej, pozaf ormalnej i uczenia si ę

nieformalnego
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Czy zaprezentowana forma organizacyjna (metodyczna)  e-pakietu edukacyjnego sprzyja osi ąganiu 
zaplanowanych w poszczególnych modułach efektów ucz enia si ę?

Odpowiedzi wskazuj ą na właściwe opracowanie metodyczne i form ę układu 
treści nauczania w e-pakiecie edukacyjnym
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„Totalna” akceptacja ilustracji graficznych zniszczo nych w poszczególnych 
jednostkach e-pakietu edukacyjnego

Czy zamieszczone w e-pakiecie ilustracje graficzne są przydatne dla 
odbiorców (uczniów i nauczycieli)?
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Odpowiedzi wskazuj ą na akceptacj ę treści merytorycznych oferowanych           
w  e-pakiecie edukacyjnym

Czy materiał nauczania zwarty w e-pakiecie edukacyjn ym sprzyja osi ąganiu 
zaplanowanych w poszczególnych modułach efektów ucz enia si ę?



12

Czy zamieszczone w e-pakiecie propozycje ćwiczeń sprzyjaj ą kształtowaniu 
umiej ętno ści praktycznych? 

Generalnie wi ększo ść respondentów uwa ża za trafnie dobrany zestawy 
ćwiczeń, które wspieraj ą kształtowanie umowno ści praktycznych ucz ących si ę
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Czy zaprojektowany w e-pakiecie edukacyjnym system oceny opanowanej wiedzy 
sprawdza zaplanowane w poszczególnych modułach efek tów uczenia si ę?

Tylko  2 respondentów  (co stanowi 4 % badanych) oc eniło, że 
zaproponowany system oceny nie sprawdza zakładanych  efektów kształcenia
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Wyższość respondentów uznała, że e-pakiet edukacyjny spełni ich 
oczekiwania, co wskazuje na przydatno ść do praktyki dydaktycznej.

Czy e-pakiet edukacyjny „Technologia systemów suche j zabudowy wn ętrz” spełnił
Pani/Pana oczekiwania, co do jako ści tego typu materiałów dydaktycznych?
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PilotaPilota żżowe testowanie eowe testowanie e --pakietu edukacyjnego pakietu edukacyjnego -- WnioskiWnioski

� E-pakiet jest warto ściowym materiałem 
dydaktycznym dla zawodu monter 
zabudowy i robót wyko ńczeniowych w 
budownictwie dla kwalifikacja – „monta ż

systemów suchej zabudowy”.

� E-pakiet jest dobrym narz ędziem do 
wstępnej selekcji przed cz ęścią praktyczn ą
nauki zawodu, jednak nie nale ży traktowa ć
go jako jedyne źródła informacji o 
technologii systemów suchej zabudowy. 

� Konieczne wydaje si ę sprawdzenie w 
kolejnych projektach, jak osoby po 
przyswojeniu informacji z e-pakietu b ędą
uczestniczyły w praktycznej nauce zawodu 
w zakresie monta żu systemów suchej 
zabudowy.

� Szczegółowe wyniki bada ń zostały 
przedstawione w raportach krajowych  i 
raporcie zbiorczym z pilota żu e-pakietu       
w 3 krajach (PL, RO, I).
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Nowe propozycje wydawnicze i rozwNowe propozycje wydawnicze i rozw óój platformy ej platformy e --learninig SkillsUplearninig SkillsUp

E-pakiety edukacyjne dla zawodu 
Monter zabudowy i robót 

wyko ńczeniowych w budownictwie 
712905 



sekretarz@polskigips.pl

www.polskigips.pl

www.skillsup.eu
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