
Moodle na 
kursie …
… żeglarza 
jachtowego

Anna Turula



Naważniejsza jest …

… jakość kształcenia
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W ludziach jest…

… wysoki poziom 
zgody na bylejakość 
kształcenia

5



6



7



8



9



To dopiero …

… początek
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SEACHERS



Nazwa projektu

SEACHERS …
… powstała ze zbitki angielskich słów sea (=morze) 
i teachers (=nauczyciele), bo przedsięwzięcie 
dotyczy szeroko rozumianej edukacji żeglarskiej; 
edukacji oferowanej przez doświadczonych 
nau(t)czycieli ☺
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wIEm…

➝… że aspektów żeglarstwa – jak 
wszystkiego -- można uczyć z 
wykorzystaniem nowych 
technologii;

➝… jak poprawić doświadczenie 
wykładu z teorii żeglowania przez 
wykorzystanie mediów 
elektronicznych;

➝ … że cyfrowe narzędzia skracają 
dystans i ułatwiają kontakty z 
ludźmi – również z tymi, od 
których chcesz uczyć się 
żeglowania
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Co?
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Wirtualna platforma edukacyjna
SEACHERS

➝ oferująca dostęp do kursów e-learningowych 
uzupełniających stacjonarne szkolenia żeglarskie na 
różnych poziomach kształcenia;

➝ umożliwiająca korzystanie z pojedynczych materiałów 
edukacyjnych według indywidualnych potrzeb, w tym z 
bogatych zasobów multimedialnych;

➝ dająca możliwość kontaktu oraz podjęcia kursu w 
formule MASTERCLASS  z doświadczonymi 
seachersami;

➝ anonsująca i umożliwiająca zapisy na webinaria z 
doświadczonymi żeglarzami

➝ zaopatrzona w funkcje społecznościowe, umożlwiające 
budowanie wspólnoty praktyków
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Koordynatorzy projektu

Anna Turula, profesor Uniwersytetu 
Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, 
kierownik Katedry Cyfrowej Edukacji 
Językowej; doświadczony metodyk i praktyk 
e-learningu; pasjonatka i propagatorka 
innowacyjnych rozwiązań w dydaktyce, 
również z wykorzystaniem nowych 
technologii; autorka kilkudziesięciu kursów 
zdalnych i hybrydowych; współautorka 
programów studiów Anglistyka 
Online (Wyższa Szkoła Lingwistyczna, 
Częstochowa) i Cyfrowy Nauczyciel Języka 
Angielskiego (Uniwersytet Pedagogiczny, 
Kraków); członek Śląskiego Yacht Clubu.
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Koordynatorzy projektu

Jacek Załuski, żeglarz, podróżnik; 
Rekordzista Świata w żegludze najdalej na 
południe; uczestnik pierwszej zimowej 
wyprawy wokół przylądka Horn; Rekordzista 
Polski w rejsie Odra dla Zuchwałych; ponad 
20 000 mil na wodach antarktycznych; 
skiper w rejsach Nasza Droga Odra  (2016) i 
Odra dla Zuchwałych (2017); pomysłodawca 
i lider projektu Zobaczyć Horn (2018), 
którego celem było pierwsze opłynięcie 
przylądka Horn przez niewidomych z Polski 
za sterem jachtu morskiego. 
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Moje 5 minut

Co z tymi fiszkami?
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Moje 5 minut
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Moje 5 minut
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Niemoje 5 minut

Jak to zrobić lepiej?
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