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1. Charakter edukacji zdalnej
W krajach wysokorozwini tych, metody edukacji zdalnej s uznane i
szeroko stosowane, od wielu lat. Edukacja zdalna opiera si na wzajemnym
przekazywaniu tre ci z wykorzystaniem mediów i urz dze elektronicznych, st d
cz sto pada okre lenie e-learning (t um, z ang. elektroniczne nauczanie).
Specyfik nauczania zdalnego jest to, e zaj cia nie odbywaj si w okre lonym
miejscu i czasie (poza jedn form kontaktu, jak jest czat internetowy), a z
materia ów dydaktycznych mo na korzysta w dowolnej chwili. Warunkiem jest sta y
lub czasowy dost p do sieci internetowej poprzez któr pod podanym adresem
strony www, publikuje si tre ci programowe i realizuje wzajemne kontakty.

Celem wprowadzenia zaj

metod e-learning we WSZOP jest:

wyposa enie
studentów
w
umiej tno
samodzielnej
pracy
wspomaganej nowoczesnymi technikami informatycznymi;
poszerzenie ich kompetencji w zakresie dalszego samokszta cenia i
doskonalenia zawodowego, zgodnie z ide Deklaracji Bolo skiej „Uczenia si
przez ca e ycie” (ang: Lifelong Learning Programme).

Efekty kształcenia uzyskane dzi ki kształceniu na odległo

we WSZOP:

wiedza w zakresie tematyki kursu;
umiej tno
dzielenia si
wiedz
i do wiadczeniem, podejmowanie
inicjatywy, kreatywno w rozwi zywaniu problemów,
kompetencje spo eczne w zakresie wspó pracy w grupie, rozumienia
potrzeby i znajomo mo liwo ci ci g ego dokszta cania si .
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2. Wymagania
internetowych

wzgl dem

ró nych

przegl darek

Podstawowym programem koniecznym do obs ugi g ównego narz dzia
edukacyjnego jest przegl darka stron www. Do najbardziej znanych przegl darek
tego typu nale :
Internet Explorer;
Firefox;
Opera.
G ównym narz dziem przy pomocy którego realizuje si zdalne nauczanie, jest
internetowa platforma edukacyjna. Aby tre ci i us ugi publikowane i obs ugiwane
przez platform by y w a ciwe wy wietlane, przegl darki stron www musz spe nia
kilka warunków:
Musz obsługiwa , czyli aprobowa pliki cookie
Pliki cookie to
niewielkie
pliki tekstowe
zapisywane w komputerze
ogl daj cego stron www, tworzone przez serwer z którego pochodzi ogl dana
strona. Dzi ki plikom cookie mo liwe jest m.in. szybsza obs uga i przegl danie
strony podczas ponownego jej wy wietlania).
Dla przegl darki Internet Explorer w czenie obs ugi cookie nast puje poprzez
menu g ówne programu: Narz dzia -> Opcje internetowe -> Prywatno
->
Zaawansowane -> Zast p automatyczn obs ug plików cookie; ustawienia jak na
rys. poni ej

Rys. 1 W cznie obs ugi plików cookie w przegl darce Internet Explorer
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Dla przegl darki Firefox w czenie obs ugi cookie nast puje poprzez menu
g ówne programu: Narz dzia -> Opcje -> Prywatno ustawienia jak na rys.
2.

Rys. 2 W cznie obs ugi plików cookie w przegl darce Firefox
Dla przegl darki Opera w czenie obs ugi cookie nast puje poprzez
menu g ówne programu: Narz dzia -> Szybka konfiguracja (rys. 3).

Rys. 3 W cznie obs ugi plików cookie w przegl darce Firefox
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Obsługa wyskakuj cych okienek (pop-up)
Poniewa na platformie informacje przesy ane pomi dzy u ytkownikami,
wy wietlaj si w tzw. wyskakuj cych okienkach, przegl darki internetowe nie
mog blokowa pojawiania si tych okienek. W systemie nie mog równie dzia a
programy do ich blokowania. Dla poszczególnych
programów stosuje si
nast puj ce ustawienia:
InternetExplorer- > Narz dzia -> Blokowanie wyskakuj cych okienek -> Wy cz;
Firefox->Narz dzia -> Opcje -> zak adka Tre ;
Opera-> Narz dzia -> Szybka konfiguracja -> Otwieraj wyskakuj ce okna.
Bezpiecze stwo
Nale y pami ta e w przypadku logowania si do platformy z komputerów
wykorzystywanych równie
przez inne
osoby, po zako czonej pracy
(wylogowaniu) konieczne jest wykasowanie danych zapami tanych przez
przegl dark internetow . Nale y usun : histori przegl danych stron, pliki
cookie, has a z formularzy obs ugiwanych przez przegl dark automatycznie oraz
tymczasowe pliki internetowe.
W przegl darce Internet Explorer
dla usuni cia w/w zapisów nale y
wybra polecenie Narz dzia ->
Opcje -> Ogólne

Rys 4. Usuwanie historii przegl dania
w przegl darce
Internet Explorer
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3. Logowanie do platformy
Ka dy u ytkownik platformy (studenci i prowadz cy zaj cia) musi mie
za o one konto - zak adaniem kont zajmuje si administrator platformy. Adres
g ównej strony serwisu z której mo liwe jest zalogowanie na swoje konto to
www.e-wszop.edu.pl (logowanie si na swoje konto) polega na podaniu swojego
identyfikatora oraz has a. Obowi zuje login taki sam jak w przypadku logowania
si do Wirtualnego Dziekanatu (rys. 5 oraz 6.).
Hasło do platformy e-learningowej jest stworzone według nast puj cego
schematu: trzy pierwsze litery imienia (zgodnie z dowodem osobistym) pisane
z du ej litery, podkre lnik, cztery ostatnie cyfry numeru identyfikacyjnego
PESEL
PRZYKŁAD – imi bez polskich znaków : Aleksandra nr pesel 89080514829
Hasło: ALE_4829
PRZYKŁAD – imi z polskimi znakami El bieta nr PESEL 78091215567
Hasło: EL _5567

przycisk logowania

Rys. 5 Logowanie si do Platformy Zdalnej Edukacji WSZOP
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identyfikator

hasło

w odpowiednie
pola nale y
wprowadzi
identyfikator i
hasło i klikn
przycisk
zaloguj si

Rys. 6 Logowanie si do Platformy Zdalnej Edukacji WSZOP

4. Wej cie do kursu przedmiotu
Po zalogowaniu si u ytkownik otrzymuje widok przedstawiaj cy list wydzia ów
i kierunków WSZOP (rys. 7). Wybieraj c swój kierunek otrzymuje widok
przedstawiaj cy wszystkie przedmioty z których przewidziano zaj cia zdalne w
danym semestrze. Aby korzysta z tre ci edukacyjnych wybranego przedmiotu
nale y wy wietli jego zawarto

, klikaj c w nazw danego przedmiotu (rys. 8).

Kursy umieszczone na platformie zabezpieczone s
wyk adowca na pierwszych zaj ciach (rys. 9).

kluczem, który podaje

8

Platforma Zdalnej Edukacji WSZOP

widok listy wydziałów i
kierunków WSZOP – klikaj c
wybieramy swój kierunek

Rys. 7 Widok listy wydzia ów i kierunków WSZOP

aby wej

do przedmiotu klikamy
w jego nazw

Rys. 8 Wej cie do kursu przedmiotu
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nale y poda klucz do
przedmiotu podany przez
prowadz cego

Rys. 9 Wprowadzenie klucza dost pu
Mo liwe zasoby edukacyjne
W realizacji wybranych tematów przedmiotów z których zaj cia odbywaj
przez Internet wykorzystuje si nast puj ce us ugi:

si

publikacja tre ci wyk adów, polece do wicze , instrukcji, zadania, etc;
forum dyskusyjne (forum aktualno ci);
korespondencja poprzez e-mail lub system komunikatów;
chat;
testy;
inne (video chat, blogi, technologia Wiki).

5. Publikacja i odbiór materiałów dydaktycznych
Wszelkie tre ci przeznaczone
wykorzystaniem takich formatów jak:
pliki tekstowe - txt, rtf, doc;
publikacje – pdf;
prezentacje - ppt, pps;
grafika - jpg, gif, png;
d wi ki - mp3, wav;
animacje, filmy - swf, mpg, avi;
inne - np. html, zip.

dla

studentów

publikuje

si

z
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UWAGA : na platformie limit dla danych w postaci plików wynosi 1 MB przypadaj cych
na jeden plik.

Odbiór materiałów dydaktycznych
Wszelkie materia y dydaktyczne jak równie inne wymienione wy ej us ugi wyst puj
na platformie w postaci linków (rys. 10) - po uruchomieniu linku przegl darka albo
wy wietla zawarto w oknie przegl darki, albo pojawi si okno, za pomoc którego
plik mo na zapisa w komputerze u ywanym przez osob zalogowan .

ab
b ad
a e ae
d da c
ae
ąd
d
ed
a a
d ab
ę
e
eg ąda
ab
a
ę
a
c e Za
d ę
e
e
ad a a
a
e e
osoby zalogowanej

Rys. 10 Sposób pobierania (lub przegl dania) materia ów dydaktycznych
W przypadku tre ci zapisanych w plikach PDF, przegl darka po klikni ciu w link
wy wietla zawarto pliku (rys. 11)
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plik mo na zapisa po klikni ciu
polecenia z ikon dyskietki

zawarto

mo emy

wydrukowa

Rys. 11 przyk ad otwartego pliku PDF w oknie przegl darki

6. Fora dyskusyjne
Forum dyskusyjne jest us ug s u c do komunikacji asynchronicznej
pomi dzy studentami i prowadz cym. U ytkownicy uczestnicz cy w dyskusji
nie musz by równocze nie zalogowani do kursu. Z uwagi na t cech fora s
podstawowym rodkiem komunikacyjnym w ka dym kursie (rys. 12).
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widoczne linki do:
- forum aktualno ci dotyczy przedmiotu w
cało ci;
- forum dyskusyjne dotyczy poszczególnych
tematów w przedmiocie
Rys. 12 Fora dyskusyjne umieszczone w kursie przedmiotu
Po
wej ciu
do
forum
dyskusyjnego
list poszczególnych tematów dyskusji (rys. 13):

poni ej przykład kilku
tematów dyskusji w forum

u ytkownik

otrzymuje

w przypadku tego forum
istnieje mo liwo dodania
własnego nowego tematu
do dyskusji

Rys. 13 Lista tematów w forum
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Na rys. 13 - u góry - widnieje przycisk „Dodaj nowy temat" - dzi ki tej opcji
mo liwe jest dodawanie nowego tematu dyskusji. Klikni cie wybranego tematu
dyskusji skutkuje pojawieniem si dotychczasowej aktywno ci uczestników danego
forum (rys. 14).

a
a
d
ponownej edycji wpisu lub
eg
ęc e

e e
c f
c
dą
c eg e
a
e
gą d
ed ed
a
cą
Od
ed
a a

Rys. 14 Prowadzenie dyskusji na forum
Rys. 14 przedstawia poszczególne wpisy (posty) jednego wybranego
tematu forum dyskusyjnego. Przy ka dym po cie widoczne s u do u po prawej
stronie (rys. 14), polecenia, dzi ki którym u ytkownik mo e doda (usun
lub
poprawi ) w asny wpis do forum. Po wybraniu przycisku Odpowiedz, pojawi si
okno (z migaj cym kursorem), które umo liwia publikacj w asnego wpisu na
forum. Po wpisaniu tekstu pozostaje klikn
(u do u strony) przycisk „Post do
forum" - po tej czynno ci post jest ju widoczny pod w wybranym w tku
(temacie).

7. Kontakt przez poczt elektroniczn
Wszelkie informacje pomi dzy u ytkownikami mo na równie przesy a
poprzez poczt elektroniczn . Najwygodniejszym rozwi zaniem przy odbiorze lub
wysy aniu listów elektronicznych jest automatyczna obs uga skrzynki pocztowej
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przez program pocztowy (np. MS Outlook, The Bat, Poczta system Windows,
itp.)- Je li taki program obs uguje skrzynk poczty elektronicznej u ytkownika
platformy edukacyjnej, , wówczas przesy anie informacji polega na
uruchomieniu linku do adresu
pocztowego
naszego adresata,
wprowadzeniu odpowiedniej
tre ci
(ew.
dodanie
za czników) i
zatwierdzeniu przesy ki. Wy wietlenie adresów poczty elektronicznej
poszczególnych uczestników przedmiotu mo liwe jest po u yciu linku
„Uczestnicy", który znajduje si w panelu „Nawigacja" po prawej stronie,
u góry ekranu (rys. 15).

ab
e ad ad
dd d
eg
c e
a da eg
ed
ae
ad
c e
a
cą
Nawigacja Uczestnicy

Rys. 15 Dost p do uczestników kursu
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Z otrzymanej listy studentów (i prowadz cego lub prowadz cych zaj cia)
wybieramy (poprzez klikni cie), w a ciwego adresata naszej wiadomo ci (Rys. 16).

ab
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d
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a
a

Rys. 16 Wybór osoby, której chcemy wys a wiadomo
Na ekranie prezentuj cym dok adniejsze informacje osoby, do której
adresuje si wiadomo , nale y klikn
w jej adres poczty elektronicznej
(rys. 17), co spowoduje rozpocz cie przygotowania do wystania listu przez
program pocztowy.
Je li program obs uguj cy automatycznie poczt elektroniczn nie jest
zainstalowany, wówczas pozostaje r cznie wpisa
podane na profilach
poszczególnych osób (rys. 18) adresy e-mail, do pola adresata we w a ciwym
oknie, z którego korzystamy wysy aj c informacje tego typu.
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w karcie z profilem a deg
a d ee
d
jego poczty elektronicznej
ęc e
e
c a a
ga
c
a
g
ad e a e
informacji

Rys. 17 – link do poczty elektronicznej

je li w systemie działa program obsługuj cy poczt
elektroniczn , pojawi si okno nowej wiadomo ci, w
którym po wprowadzeniu tematu listu i jego tre ci, list
b dzie gotowy do przesłania

Rys. 18 – wysy anie wiadomo ci email
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8. System komunikatów na platformie
Platforma oferuje równie swój wewn trzny system przesy ania informacji. Mo liwe
jest w nim przesy anie tej samej wiadomo ci do wielu u ytkowników lub wybranej
osoby. Wszelkie nowe informacje sygnalizowane s w specjalnym oknie, zaraz po
zalogowaniu si na swoje konto; te same informacje s równie przesy ane
jako kopie na skrzynk poczty elektronicznej adresata wiadomo ci.

Aby wysta informacj
do wybranej osoby (osób), nale y wy wietli list
„Uczestnicy", nast pnie wybra link do osoby, do której mamy zamiar przesta
informacj (rys. 16).
Po wy wietleniu profilu danej osoby, na dole ekranu widoczny jest przycisk „Wy lij
wiadomo ", (rys. 19) dzi ki któremu uruchamia si okno do edycji i zatwierdzania
wiadomo ci

Po wy wietleniu profilu danej osoby , u dołu
jest widoczny przycisk „Wy lij wiadomo ”
dzi ki któremu uruchamia si okno do edycji i
zatwierdzania wiadomo ci

Rys. 19 Wysy anie wiadomo ci przez platform Moodle
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Czat internetowy
Czat to jedyna forma kontaktu mi dzy prowadz cym zaj cia a studentami, maj ca
miejsce w tym samym czasie. Po wcze niejszym poinformowaniu u ytkowników o
czasie rozpocz cia i trwania czatu (wskazane jest tak e podanie tematyki),
czat polega
na
wymianie komunikatów tekstowych w czasie rzeczywistym
pomi dzy zalogowanymi osobami. Je li us uga czatu jest przewidziana w
trakcie zaj , na stronie w a ciwego przedmiotu musi istnie link do czatu (rys.
20), z którego nale y skorzysta w momencie, kiedy nadejdzie w a ciwa godzina
rozpocz cia spotkania.

Informacja o czacie, nale y klikn
wła ciwej porze

w link o

Rys. 20 Link do czatu w kursie
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Po klikni ciu linku na ekranie pojawi si

okno (rys. 21), z którego mo liwe b dzie

wej cie do czatu, gdzie mo na wprowadza swoje wpisy jak równie zobaczy kto
uczestniczy w czacie i jakie s jego „wypowiedzi" (rys. 22).
a nast pnie klikn

w napis „Naci nij tu…”

Rys. 21 Wej cie na czat
Wprowadzanie w asnych komunikatów polega na wpisaniu tekstu w polu
tekstowym u do u i zatwierdzeniu klawiszem Enter (rys. 22).

rozmowa polega na wzajemnym
wprowadzaniu komunikatów w specjalnym
oknie czatu, który platforma wy wietli

Rys. 22 Dialog uczestników czatu
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9. Test
Platforma oferuje du y wybór testów sprawdzaj cych wiedz uczestnika
przedmiotu. Testy s u
do samokontroli ucz cego si , ma on na podstawie
testów upewni si czy jest w zadawalaj cy sposób przygotowany do zaj
i
sprawdzianów, które odbywaj
si
na zaj ciach prowadzonych metodami
konwencjonalnymi. Testy uruchamia si równie za pomoc linków (rys. 23).

test uruchamiamy za pomoc linka

Rys. 23 Link do testu
Widok przyk adowego pytania z testu

wraz ze sposobem

jego wype niania

przedstawia rys. 24.
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przykładowy widok pytania w te cie,
wypełnienie pytania w te cie polega na
zaznaczeniu wła ciwych odpowiedzi i
zatwierdzeniu tego wyboru przyciskiem
Zatwierd (przy ka dym pytaniu) lub u dołu
strony z testami przyciskiem „Zatwierd
wszystkie i zako cz”

Rys. 24 Przyk adowe pytanie z testu
Po zako czonym te cie Student otrzymuje informacje o wynikach,

cznie z

podaniem prawid owych odpowiedzi (rys. 25).

po zako czonym te cie student
otrzymuje informacje o wynikach
ł cznie z podaniem prawidłowych
odpowiedzi

Rys. 25 Wynik testu
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W trakcie korzystania z platformy, w szczególno ci gdy do dyspozycji jest wi ksza
liczba us ug, tematów zaj czy przedmiotów, mo liwe jest bezpo rednie przej cie
do dowolnego widoku - gwarantuj to linki umieszczone w menu poziomym, przy
pozycji „Zdalna edukacja WSZOP". Na rys. 26 przedstawiono sposób szybkiej
nawigacji do strony g ównej, przedmiotu Podstawy informatyki.

bezpo rednie przej cie do
dowolnego widoku
Rys. 26 Link do widoku kursu

10. Wylogowanie z platformy
Pami tajmy o wylogowaniu po sko czonej pracy. Link do wylogowania znajduje w
prawym górnym rogu ekranu lub dó strony.
PAMIĘTAJMY O WYLOGOWANIU SIĘ PO SKOOCZONEJ PRACY
a g
ge a
bd
W g
p
p

Rys. 27 Wylogowanie z platformy
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11. Zgubienie hasła
W przypadku gdy u ytkownik zgubi has o lub login korzysta z opcji na stronie
g ównej platformy „Zapomnia a ( e ) nazwy u ytkownika lub has a” (rys. 28).

Rys. 28 Odtwarzanie has a do platformy

Po naci ni ciu przycisku przedstawionego powy ej na rys.29 system
poprosi nas o podanie nazwy u ytkownika lub adres e-mail. Has o zostanie
wys ane na adres e-mail zarejestrowany przez u ytkownika w platformie.

24

Platforma Zdalnej Edukacji WSZOP

Rys. 29 Weryfikacja danych u ytkownika

12. Zmiana hasła do platformy
U ytkownik po zalogowaniu si
Odbywa si

do platformy ma mo liwo

zmiany has a.

to w profilu u ytkownika (rys. 30) do którego mo na mie dost p np.

poprzez link z nazwiskiem umieszczony w prawym górnym rogu ekranu (rys. 30).

link do profilu
u ytkownika

Rys. 30 Link do profilu u ytkownika
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Zmiana hasła w
profilu u ytkownika
Rys. 31 Zmiana has a w profilu u ytkownika

W przypadku

problemów

odzyskiwaniem

hasła

technicznych zwi zanych ze
nale y

napisa

wył cznie

zmian

bezpo rednio

czy
do

administratora:

dr Agnieszka Heba
moodle@wszop.edu.pl
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