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I. Uwagi techniczne dotyczące korzystania z kursów na
platformie Moodle
Każdy użytkownik platformy Moodle, musi posiadać założone konto poczty
elektronicznej (e-mail), poprzez które będzie odbierał (i wysyłał) różnego
rodzaju wiadomości, pochodzące głównie od osób prowadzących dany kurs.
Zanim to jednak nastąpi, to każdy użytkownik jest zapisywany przez
administratora na platformę edukacyjną MOODLE, która jest wykorzystywana
w procesie kształcenia na odległość.
W dowolnej wyszukiwarce internetowej (Internet Explorer, Mozilla Firefox
lub innej) należy wpisać następujący adres: http://www.rokno.cku.krosno.pl/.
Następnie, należy wykonać działania, które dotyczą logowania się na
platformie, zmiany profilu użytkownika oraz zmiana hasła dostępu do kursów.
Te czynności należy koniecznie wykonać, aby móc w pełni korzystać
z udostępnionych zasobów. Poniżej opisujemy, jak to zrobić, metodą instrukcji
krok po kroku.
1. Logowanie, zmiana profilu i obsługa konta Użytkownika na portalu
edukacyjnym Moodle
a) Logowanie i zmiana hasła
Wszyscy Użytkownicy portalu Moodle mają założone konta według
jednakowych zasad.
Pierwsze logowanie Użytkownika odbywa się przez wpisanie nazwy
Użytkownika oraz hasła. Zarówno login, jak i hasło są w postaci: pierwsza litera
imienia i nazwisko, np.: dla Użytkownika Jan Kowalski:
Nazwa Użytkownika: jkowalski
Hasło: jkowalski
Powyższe dane wprowadzamy do okna logowania (poniżej wygląd okna).
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Po poprawnym zalogowaniu w nagłówku strony pojawia się napis: Jesteś
zalogowany(a) jako: Jan Kowalski.
Po pierwszym logowaniu należy zmienić hasło!!!
Kolejne kroki to:
wpierw wpisujemy bieżące hasło,
w następnej kolejności nowe hasło,
w trzeciej ramce wpisujemy jeszcze raz Nowe Hasło,
czynność zatwierdzamy klikając na Zapisz Zmiany,
po prawidłowym dokonaniu zmian otrzymujemy
potwierdzający,
możemy dalej kontynuować przegląd kursu.

komunikat

b) Zmiana profilu Użytkownika
Kolejnym krokiem jest możliwość modyfikacji swojego profilu (klikamy na
Modyfikuj profil)
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Pojawia się okno z danymi użytkownika.

W widocznym oknie
możemy dokonać wielu
modyfikacji swoich
danych osobowych,
zmienić je, wkleić
swoje zdjęcie (bardzo
wskazane celem
identyfikacji w
grupie)

Wypełniamy formularz…
− Zmieniamy adres email na aktualnie przez nas używany!!!
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− Pozostałe dane są opcjonalne i jeżeli nie mamy pewności, co
wybrać lub wpisać pozostawmy pola bez zmian lub skorzystajmy
z pomocy klikając na pytajnik w żółtym kółku.

Potwierdzamy zmianę danych przyciskiem Zmień profil.
2. Korzystanie z kursów: pobieranie materiałów dydaktycznych
Po zalogowaniu się na platformę po lewej stronie okna znajdują się nazwy
kursów, do których słuchacz został zapisany. Po prawej stronie okna znajduje
się kalendarz nadchodzących terminów oraz osoby obecnie zalogowane na
platformie. Koperta przy imieniu i nazwisku zalogowanej osoby oznacza, że
klikając na nazwę kursu wchodzimy na dany kurs.

Nazwa kursu na który słuchacz jest
zapisany (po kliknięciu na link
wchodzimy na kurs). Po prawej stronie
osoby zalogowane
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Klikając na kopertę obok imienia i nazwiska
możemy do danej osoby napisać wiadomość
i ją wysłać.

Poniżej na zdjęciu okno główne przykładowego kursu:
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Po lewej stronie znajdują się zakładki odpowiednio
nazwane:
Osoby/Uczestnicy
(klikając
na
nią
wyświetlamy listę uczestników kursu oraz
osobę/y prowadzące kurs (możemy bliżej
zapoznać się z nimi klikając na ich profile),
Aktywność/różne
nazwy
zakładek
w
zależności od form stosowanych na kursie
(klikając na dowolną dowiemy się ile i jakie
zadania mamy do zrealizowania (fora
dyskusyjne, głosowania, quizy, itp., mamy
również możliwość skorzystania ze słownika o
ile
taki
został
zamieszczony
przez
Prowadzącego
kurs
lub
możliwość
uczestniczenia
w
czacie,
jeśli
jest
uruchomiony),
Administracja/oceny – tutaj mamy wgląd na wszystkie oceny, jakie
słuchacz otrzymał za wykonanie różnych zadań,
Moje kursy – to nazwa/y kursu/ów, na które słuchacz jest zapisany
(umożliwia przemieszczanie się po kursach bez potrzeby ponownego
logowania).
Po prawej stronie Okna mamy zestaw kilku
zakładek informacyjnych:
Najświeższe wiadomości – wyświetlane są
najświeższe informacje od prowadzącego
kurs,
Co się działo ostatnio – raport ostatniej
aktywności słuchacza,
Aktualizacje na kursach – informacja o nowo
dodanych zasobach edukacyjnych lub
zadaniach przez Prowadzącego kurs,
Nadchodzące terminy – nadchodzące lub
rozpoczynające się terminy zadań, testów
itp.,
Nowe wiadomości na forum – najnowsze
wiadomości umieszczone na forum ogólnym
(np. dyskusja),
Kalendarz – kalendarz z oznaczonymi innym
kolorem różnymi datami informującymi
o terminach zadań itp.,
Zalogowanie użytkownicy – słuchacze kursu
obecnie zalogowanie na kursie.
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Na wstępie kursu umieszczone są informacje ogólne o temacie i zakresie kursu,
podany rozkład materiału, podręczniki, z których należy korzystać oraz zasady
korzystania z zasobów, zasad zaliczenia przedmiotu, potrzebnego
oprogramowania w celu prawidłowego wykorzystania materiałów
edukacyjnych umieszczonych w poszczególnych modułach/tygodniach zajęć.

Fora itp

Linki

Z reguły na wstępie kursu mamy również dostęp do Forum aktualności oraz do
Forum o różnych nazwach nadanych przez Prowadzących np. „Zapytaj jeśli masz
problem” – oznacza to, że w tym miejscu można zadać Prowadzącemu pytanie
lub zgłosić problem jeżeli taki mamy. W kursie możemy napotkać również linki
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(hiperłącza do różnych stron związanych z omawianym zagadnieniem, czy też
do programów, które są potrzebne do korzystania z kursu).

Zasady zaliczenia kursu i
uzyskiwania ocen

Praca kontrolna –
tematy i terminy

Zajęcia składają się z poszczególnych Modułów lub Tygodni (każdy moduł lub
tydzień zawiera odpowiednią partię materiałów dydaktycznych oraz zadań,
ćwiczeń itp.

Przykładowa nazwa działu
(moduł lub tydzień)
Przykładowe materiały
dydaktyczne służące do
nauki umieszczane w
różnych formach: pliki PDF,
Word, Excel, prezentacje
PowerPoint, prezentacje
Audio, grafy i inne.
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Z materiałów tych korzystamy klikając na nie i albo zapisujemy je na swoim
komputerze celem późniejszej analizy lub otwieramy bezpośrednio korzystając
z nich w chwili bieżącej.
W każdym Module/Tygodniu, Prowadzący może umieścić hiperłącza do stron
internetowych lub innych materiałów dodatkowych, z których zgodnie
z poleceniem powinniśmy skorzystać klikając na te linki i zapoznając się z ich
zawartością.

Przykładowe hiperłącza do
stron internetowych o
tematyce lekcji

Na zakończenie każdego działu tematycznego Prowadzący umieszcza zestaw
ćwiczeń do samodzielnego lub grupowego wykonania w odpowiednim terminie.
Mogą to być różne formy: quizy (testy), zadania pisemne (zadanie), głosowanie,
dyskusja itp.
Zestaw przykładowych zadań.

W kursach możemy się spotkać również z innymi formami zadań czy też
przekazywania materiałów dydaktycznych.
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3. Przesyłanie rozwiązań zadań poprzez platformę, rozwiązywanie testów,
itp.
a) Quizy
Chcąc rozwiązać quiz (test) należy kliknąć na nim. Wówczas otwiera się okno
(zdjęcie poniżej), w którym słuchacz ma podane informacje o rodzaju testu
i formy zastosowanych pytań, ilości pytań, jaka jest forma zaliczania testu
(jedno podejście lub więcej, ocena najwyższa lub też uśredniona, może być
również zastosowany test z ograniczeniem czasowym – wówczas po prawej
stronie uruchomionego testu wyświetlał się będzie zegar odliczający czas
pozostały do rozwiązania testu. Po jego upływie nastąpi wyłączenie testu. Po
oddaniu odpowiedzi na pytania postawione w teście należy pamiętać, aby te
odpowiedzi zatwierdzić i zapisać!

Okno powitalne testu i
informacje o teście
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Przykładowy test i
formy pytań

Po udzieleniu
odpowiedzi test
należy
zatwierdzić i
zapisać
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Po zatwierdzeniu i zapisaniu testu otrzymujemy ogólną informację o wyniku
naszych odpowiedzi (zdjęcie poniżej).

Rozwiązany test możemy przeglądnąć i uzyskać informacje, na które pytania
odpowiedzieliśmy prawidłowo, a na które nie (zdjęcie poniżej).
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Ocena za rozwiązanie testu jest zapisywana automatycznie. Zbiór ocen za quizy
i inne zadania możemy przeglądać w zakładce Administracja/Oceny – była już
o tym mowa przy omawianiu zakładek kursu.
b) Dyskusja
Dyskusja jest formą rozmowy i wymiany zdań pomiędzy uczestnikami kursu na
temat, który został wywołany przez Prowadzącego. Dyskusja przeważnie
dotyczy tematu ostatnio przerabianego i ma na celu danie możliwości
wypowiedzenia się na dany temat i wyrażenie swojej oceny lub opinii. Dyskusja
może być oceniana lub też nie – decyduje o tym Prowadzący, który zazwyczaj
prowadzi lub stymuluje dyskusją.

Powyżej na zdjęciu okno przykładowej dyskusji zawierające temat dyskusji oraz
osoby, które do tej pory wzięły udział w dyskusji. Klikając na przycisk Dodaj
nowy temat dyskusji, możemy osobiście wypowiedzieć się na forum w danym
temacie.
c) Zadanie
Zadanie jest kolejną formą sprawdzenia wiedzy i umiejętności słuchacza
z danego rozdziału czy tematu lekcji. W przykładowym oknie umieszczonym na
zdjęciu poniżej Prowadzący udziela wskazówek dotyczących zasad rozwiązania
zadań, umieszcza dodatkowe materiały lub pytania związane z zadaniem,
określa jego termin rozwiązania i sposób przesyłania. Zadanie przeważnie
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piszemy na swoim komputerze w danej aplikacji a następnie tak przygotowaną
odpowiedz przesyłamy do oceny.

Przykładowy temat zadania oraz
zasady jego realizacji i termin
oddania pracy.

Po kliknięciu na przycisk
Przeglądaj otwiera się okno, z
którego wyszukujemy nasze
zadanie a następnie go
zaznaczając klikamy na Otwórz
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Ostatnią czynnością jest
kliknięcie na przycisk
Prześlij ten plik

Przygotowane do oceny zadanie przesyłamy wykonując następujące czynności:
klikamy na przycisk Przeglądaj,
na swoim komputerze lokalizujemy miejsce przechowywania naszego
zadania np. folder Moje dokumenty,
w następnej kolejności zaznaczamy zadanie klikając na niego i klikamy na
Otwórz,
po wykonaniu tej czynności po lewej stronie przycisku Przeglądaj pojawia
się nazwa i adres zadania, które ma zostać przesłane,
ostatnia czynnością, jaką należy wykonać jest kliknięcie na przycisk
Prześlij zadanie (powyżej na zdjęciach przedstawiona jest kolejność
omówionych czynności).
prowadzący po otrzymaniu informacji o przesłaniu zadania ocenia je,
a następnie przesyła informacje zwrotną do słuchacza o wyniku poprawy.
Zostaje wystawiona ocena za prawidłowość wykonania zadania oraz
krótka recenzja o zadaniu, lub też Prowadzący przesyła informacje
o błędach w zadaniu, jakie należy poprawić, aby uzyskać pozytywną
ocenę. Obowiązkiem słuchacza wówczas jest powtórnie napisać zadanie,
poprawiając błędy wyszczególnione przez Prowadzącego i powtórnie
przesłać zadanie do oceny wykonując identyczne kroki jak poprzednio.
Poprzednio przesłane zadanie zostanie wówczas zastąpione tym nowym,
poprawionym.
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d) Głosowanie
Głosowanie jest formą wyrażenia swojej opinii na podstawie proponowanych
odpowiedzi w temacie, zagadnieniu zaproponowanym przez Prowadzącego.
Głosujemy na zasadzie zaznaczenia naszego wyboru a w następnej kolejności
zatwierdzamy swój wybór przyciskiem Zapisz mój wybór. Przykład karty
głosowania na zdjęciu poniżej.

e) Czaty
Czat pozwala uczestnikom na przeprowadzanie na żywo dyskusji poprzez sieć.
Jest to użyteczny sposób na lepsze zrozumienie się nawzajem oraz tematu, który
jest omawiany – sposób używania czatu zasadniczo różni się od dyskusji na
forum, jest on prowadzony w trybie realnym.
f) Słownik Pojęć
Umożliwia skorzystanie ze zbioru definicji obejmujących zakres oraz treści
danego przedmiotu podobnego do słownika. Definicje mogą być wyszukiwane
lub przeglądane na wiele sposobów.

g) Ankiety
Prowadzący mogą wykorzystywać te narzędzia do zbierania od swoich
słuchaczy danych, które pomogą im lepiej poznać swoją grupę i ułatwią
dokonanie refleksji, na temat swoich metod nauczania lub też poznać opinię
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słuchacza dotyczącą jakości przedstawianych materiałów dydaktycznych oraz
prowadzenia kursu.

h) Dzienniczek
Prowadzący prosi słuchaczy o refleksje na dany temat. Słuchacze mogą przez
pewien czas edytować i modyfikować swoje wypowiedzi, które są poufne
i dostępne tylko dla prowadzącego. Prowadzący może skomentować oraz
wystawić ocenę dla każdego wpisu do dziennika.
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