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Centrum e-Learningu PRz
System Moodle jest zintegrowaną platformą e-nauczania, która może służyć do:
• prowadzenia szkoleń, które odbywają się całkowicie w formie zdalnego nauczania
• prowadzenia szkoleń, które odbywają się częściowo w formie zdalnego nauczania
• uzupełniania konwencjonalnych szkoleń o część e-learningową

Platforma Moodle pełni cztery podstawowe funkcje:
• umożliwia bezpieczne udostępnianie materiałów dydaktycznych uczestnikom kursu 

- w taki sposób, by osoby spoza kursu nie miały do nich dostępu. Dodatkowo 
możliwe jest takie zabezpieczenie materiałów, by nie mogły one zostać pobrane 
przez uczestników, a jedynie były dostępne on-line

• pozwala na komunikowanie się prowadzących i uczestników między sobą
• pozwala na sprawdzanie wiedzy i umiejętności uczestników kursów, 

przechowywanie i podsumowywanie ocen
• wspiera pracę grupową uczestników kursów poprzez różne formy aktywności

Materiały i źródła
• Instrukcja obsługi i pliki pomocy platformy Moodle: http://moodle.org 
• B. Grochowska, Z. Łojewski, Platformy edukacyjne. Zarządzanie i administrowanie, Wyd. UMCS, Lublin 

2008. 
• W. H. Rice, Moodle E-Learning Course Development, Pact Publishing, Birmingham-Mumbai 2006.
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Logowanie



Profil użytkownika



• Każdy z użytkowników platformy e-learningowej ma uprawnienia, 
stosowne do roli, którą pełni w procesie dydaktycznym. 

• Zdefiniowanie uprawnień użytkowników możliwe jest na poziomie 
globalnym (osoba będzie miała wówczas takie same uprawnienia we 
wszystkich kursach na platformie) lub lokalnym (na poziomie kursu). 
Możliwe jest zatem, aby jeden użytkownik był nauczycielem w kursie 
A i jednocześnie studentem w kursie B. 

Podstawowymi grupami użytkowników platformy Moodle są: 
• Goście
• Studenci
• Nauczyciele prowadzący
• Nauczyciele edytujący
• Kreatorzy kursów
• Administratorzy 

Role w systemie



• Moodle posiada wbudowane konto użytkownika 
uniwersalnego - Gościa. Zezwolenie na dostęp gości do 
kursu powoduje, że na stronie logowania - oprócz 
tradycyjnego formularza, w którym należy podać nazwę 
użytkownika i hasło pojawi się przycisk "zaloguj się jako 
gość". 

• Jeżeli dostęp dla gości jest dozwolony, zarejestrowani 
użytkownicy mogą wejść do kursu bez konieczności 
zapisywania się na kurs. 

• Goście zawsze posiadają dostęp do kursu w trybie "read-
only". Oznacza to na przykład, że nie mogą oni dodawać 
swoich postów na forach lub w jakikolwiek inny sposób 
"zaśmiecać" pracy właściwych studentów. 

Konto Gość



Goście nie mogą:
• Umieszczać postów na forach
• Edytować stron wiki
• Uczestniczyć w czatach
• Rozwiązywać testów
• Przesyłać rozwiązań zadań
• Dodawać wpisów do słownika
• Umieszczać komentarzy
• Otrzymywać jakichkolwiek punktów lub stopni

• Podobnie jak w przypadku innych trybów dostępu do kursu goście mogą 
być proszeni o klucz dostępu do kursu. W przeciwieństwie jednak do 
standardowego dostępu (np. przez studentów) goście muszą podawać 
klucz przy każdej próbie wejścia do kursu (studenci robią to tylko za 
pierwszym razem). 

• Uwaga! Jeżeli zezwolisz gościom na wejście do kursu bez klucza dostępu -
każdy odwiedzający stronę będzie miał dostęp do Twoich materiałów! 

Konto Gość



Rola Student jest domyślną rolą każdego z 
uczestników kursu. 

Studenci mają uprawnienia do: 
• aktywnego udziału w kursie, w szczególności w 

forach, czatach i aktywnościach grupowych
• przystępowania do testów oraz składania prac do 

oceny
• zarządzania własnym profilem użytkownika
• publikowania blogu
To w jaki sposób studenci uzyskują dostęp do kursu 
oraz kiedy (i w jakich) aktywnościach mogą brać 
udział zależy od decyzji nauczycieli lub 
administratorów platformy e-learningowej. 

Student



• "Nauczyciel" jest jedną z podstawowych ról użytkowników platformy 
e-learningowej, obok administratora i studenta. 

• Jeżeli przyjrzymy się zakresowi uprawnień, jaki mają nauczyciele, 
użytkowników z tej kategorii możemy umiejscowić pomiędzy 
administratorami a studentami. Administrator posiada uprawnienia 
do dokonywania zmian (i aktywnej pracy) w zasadzie w każdym 
miejscu na platformie. Nauczyciel może posiadać analogiczne 
uprawnienia - ale wyłącznie w ramach kursu (przedmiotu), który 
prowadzi. 

Konto Nauczyciel może przyjmować jedną z trzech form:

• Nauczyciel prowadzący kurs 

• Nauczyciel edytujący 

• Autor (Kreator) kursu

Nauczyciel



Nauczyciel prowadzący kurs nie posiada uprawnień do 
modyfikacji jego zawartości - pełni rolę pasywną w 
odniesieniu do materiałów dydaktycznych (korzysta z 
nich) oraz aktywną wobec studentów (nadzoruje ich 
pracę). 

Do zadań i uprawnień nauczyciela prowadzącego należy 
między innymi:

• Aktywny nadzór nad prawidłowością przebiegu kursu

• Kontrola aktywności studentów

• Ocenianie studentów

• Kontakt z uczestnikami kursu za pomocą dostępnych 
narzędzi komunikacji 

Nauczyciel prowadzący



Nauczyciel edytujący kurs posiada analogiczne uprawnienia jak 
nauczyciel prowadzący z tą różnicą, że posiada prawo do 
modyfikacji zawartości kursu - pełni rolę aktywną zarówno w 
odniesieniu do materiałów dydaktycznych (tworzy i korzysta z 
nich) oraz aktywną wobec studentów (nadzoruje ich pracę). 

Do zadań i uprawnień nauczyciela edytującego należy między 
innymi: 

• Aktywny nadzór nad prawidłowością przebiegu kursu
• Modyfikacja, usprawnianie, dodawanie i zmienianie 

materiałów dydaktycznych
• Zarządzanie użytkownikami kursu 
• Kontrola aktywności studentów
• Ocenianie studentów
• Kontakt z uczestnikami kursu za pomocą dostępnych narzędzi 

komunikacji 

Nauczyciel edytujący



Użytkownik platformy e-learningowej, któremu została przypisana rola 
autora (kreatora) kursu posiada uprawnienia analogiczne do 
nauczyciela edytującego, rozszerzone o: 

• prawo do tworzenia nowych kursów
• możliwość nadania autorowi kursu roli nauczyciela

Uprawnienie do tworzenia nowych kursów może występować w 
kontekście: 

• wybranej kategorii kursów
• całej platformy e-learningowej

Autor kursów pod listą kursów dostępnych na platformie e-learningowej
(lub liście kursów w odpowiedniej kategorii) dysponuje przyciskiem 
"Utwórz nowy kurs". Autorowi tworzącemu nowy kurs automatycznie 
przypisywana jest rola nauczyciela z prawami edycji. Korzystając z panelu 
administracyjnego kursu, autor może zmienić swoją rolę lub przypisać rolę 
nauczyciela wybranemu użytkownikowi platformy e-learningowej. 

Kreator kursów



Kursy w Moodle pogrupowane są w kategorie.
Strukturę i hierarchię kursów tworzy administrator platformy (Pełnomocnik 

Dziekana ds. e-learningu.)

Do obowiązków autora należy przyporządkowanie kursu do odpowiedniej kategorii.
Ze względu na wzajemne relacje pomiędzy kursami można wyróżnić: 
Kurs nadrzędny – rozwiązanie to pozwala studentowi na branie udziału w kilku różnych kursach 
jednocześnie. Wtedy każdy używany przez studenta kurs oddziaływuje na siebie, dzięki czemu 
można stworzyć grupy kursów, na których Student będzie mógł zdobyć odpowiednią i pełną 
wiedzę
Kurs podrzędny - ta opcja kursu nie pozwala na łączenie w grupy różnych kursów, dodawanych 
przez różnych nauczycieli

Kursy



Nawigacja w ramach kursu

Kursy



Platforma Moodle umożliwia tworzenie kursów w kilku 
formatach oraz trybach udostępniania.

Ze względu na dostępność kursu można wskazać kursy: 

• ukryte, widoczne tylko dla administratorów i prowadzących,

• dostępne, widoczne na liście kategorii kursów. 

Kurs może zostać ukryty przed studentami oraz gośćmi, poprzez 
wybór odpowiedniej opcji w zakładce "ustawienia" w bloku 
administracyjnym kursu. 

Kursy na platformie e-learningowej mogą mieć format:

• Tygodniowy

• Tematyczny

• Towarzyski

Formaty Kursów



Nowy kurs



To w jaki sposób studenci uzyskują dostęp do 
kursu oraz kiedy (i w jakich) aktywnościach
mogą brać udział zależy od decyzji nauczycieli

Kurs ->Edytuj ustawienia -> Dostęp dla gości

Dostęp do kursu



Dostęp do kursu

Kurs ->Użytkownicy-> Metody zapisów


