Instrukcja korzystania z platformy e-learningowej
Zespołu Szkół Technicznych im. gen. prof. S. Kaliskiego w Turku
dla prowadzących zajęcia - Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

1. Platforma e-learningowa
Zespół Szkół Technicznych w Turku wykorzystuje do nauczania na odległość popularną platformę
e-learningowej stosowaną na całym świecie – Moodle. Jest to środowisko nauczania zdalnego za pomocą sieci
teleinformatycznych, dostępne przez przeglądarkę internetową. Moodle jest rozprowadzany za darmo jako
oprogramowanie open source zgodnie z licencją GNU GPL.
2. Zakładanie konta
Platforma e-learningowa jest dostępna bezpośrednio pod adresem www.moodle.zst.net.pl.
Dostęp do platformy można uzyskać również ze strony internetowej Zespołu Szkół Technicznych w Turku
http://zst.net.pl/ klikając w lewym menu na przycisk KURSY ZAWODOWE i dalej ikonkę MOODLE pod
instrukcjami.

Pierwszą czynnością jaką należy zrobić jest założenie nowego konta. Przechodzimy na stronę platformy i klikamy
Zaloguj się w prawym górnym rogu witryny.

Po przejściu do następnego okienka klikamy Zacznij teraz od utworzenia nowego konta w prawej dolnej
części witryny.
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Następnym krokiem jest podanie niezbędnych informacji, takich jak nazwa użytkownika, hasło, adres e-mail,
imię i nazwisko itp. Należy podać prawdziwe dane i użytkowany przez siebie adres poczty elektronicznej,
który posłuży do wersyfikacji konta.

Po założeniu konta wyświetli się komunikat o pozytywnym założeniu konta na platformie.

Następnym krokiem jest potwierdzenie adresu mailowego. Należy w tym celu zalogować się na swoje konto
pocztowe, odnaleźć wiadomość (nadawcą będzie Mariusz Kominiarczyk) i kliknąć podświetlony na niebiesko
link. Jeżeli link jest nieaktywny należy skopiować go do paska adresu przeglądarki internetowej i kliknąć
Enter. Jeżeli wiadomości nie ma w folderze odebranych należy sprawdzić folder SPAM.
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Po kliknięciu w link zostaniesz przeniesiony bezpośrednio do platformy, otrzymasz komunikat o
potwierdzeniu rejestracji i już od tej chwili jesteś zalogowany do platformy e-learningowej.

3.
Przypisywanie wykładowców do danego kursu.
Następną czynnością po utworzeniu konta jest przesłanie widomości elektronicznej z prośbą o przypisanie
wykładowcy do danego kursu. W tym celu należy wysłać wiadomość e-mail na adres informatyk@zst.net.pl w
tytule wpisując „KKZ” podając imię i nazwisko wykładowcy i nazwę kursu do którego dana osoba ma zostać
przypisana. W momencie przypisania przez administratora do danego kursu z rangą nauczyciela, użytkownik ma
możliwość dodawania i edytowania materiałów edukacyjnych, dodawania ogłoszeń, a także badania aktywności
poszczególnych użytkowników.
4. Umieszczanie materiałów dydaktycznych.
Platforma Moodle umożliwia wiele sposobów zamieszczania materiałów dydaktycznych. Na potrzeby kursów
zawodowych jedynym właściwym formatem plików będzie format PDF. Użytkownicy pakietu Office 2010 i
wyższej, oprogramowania OpenOffice i LibreOffice czy Adobe Acrobat posiadają opcje Exportu (konwersji) do
formatu PDF. Pozostali użytkownicy, którzy nie mają takiej opcji w swoim oprogramowaniu będą zmuszeni
zainstalować na swoim komputerze konwerter plików PDF. Sprawdzonym i godnym polecenia programem jest
program „doPDF” (http://www.dobreprogramy.pl/doPDF,Program,Windows,15410.html), który instaluje się w
systemie jako wirtualną drukarkę, która przerabia wszystkie „wydrukowane” przez nas pliki na format PDF. Aby
móc zamieszczać pliki administrator platformy musi nadać wykładowcy takie uprawnienia. Aby funkcjonowanie
platformy przebiegało w sposób prawidłowy ograniczona została waga pojedynczego pliku do 10 MB. Większe
pliki nie będą przyjmowane przez serwer.
Aby wrzucić plik PDF na platformę w pierwszej kolejności należy zalogować się na swoje konto
i przejść do danego kursu gdzie wyświetlane są przedmioty.
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Następnie włączamy tryb edycji (prawy górny narożnik okna – obok nazwy użytkownika)

Do każdego zasobu pojawiają się nam przyciski edycji oraz dwie listy rozwijalne.
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Przechodzimy do prowadzonego przez nas przedmiotu i klikamy na liście rozwijalnej kolejno DODAJ ZASÓB
a następnie opcję PLIK

W nowo otwartym oknie podajemy nazwę i krótki opis czego dotyczyć będzie lekcja zawarta w pliku.
Następnie klikamy DODAJ
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W nowym oknie z lewej strony wybieramy opcję PRZEŚLIJ PLIK, następnie PRZEGLĄDAJ i wczytujemy plik z
naszego komputera. (Przypominam: max. rozmiar pojedynczego pliku wynosi 10 MB). Na koniec wystarczy tylko
potwierdzić klawiszem u dołu okna PRZEŚLIJ TEN PLIK.

Po wybraniu pliku ukaże się on nam w dziale ZAWARTOŚĆ. Należy jeszcze zmienić kilka opcji.
Klikamy POKAŻ ZAAWANSOWANE

i ustawiamy opcje jak na załączonym obrazku:
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Na koniec jeszcze należy kliknąć ZAPISZ I WRÓĆ DO KURSU.
Gdy już wrócimy do głównego okna naszego kursu wyłączamy tryb edycji i nasza praca nad wrzucaniem danego
materiału jest już zakończona.
5. Edytowanie materiałów
Aby nanieść poprawki w już wprowadzonej przez nas lekcji należy przejść do głównego okna naszego
kursu i kliknąć przycisk WŁĄCZ TRYB EDYCJI

Przy danym zasobie (pliku), który chcemy edytować kliknąć ikonkę ołówka i w nowym oknie nanieść poprawki i
zapisać zmiany.
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6. Monitorowanie aktywności uczestników.
Każdy wykładowca będzie miał za zadanie badać frekwencję uczestników na swoich elektronicznych zajęciach.
Aby sprawdzić, którzy uczestnicy zapoznali się z umieszczonymi na platformie materiałami należy kolejno:
- wejść na główną stronę swojego kursu
- włączyć tryb edycji
- kliknąć ikonę ołówka przy danej lekcji dla której chcemy sprawdzić aktywność użytkowników
- w oknie edycji pliku z prawej strony okna w pionowej belce kliknąć przycisk USTAWIENIA a następnie LOGI

W wyświetlonym oknie ukażą się wejścia poszczególnych uczestników danego kursu. Dane można dowolnie
filtrować z podziałem na użytkownika, datę aktywności, kolejne lekcje w danym kursie, a także pobrać na swój
komputer w formie arkusza kalkulacyjnego.
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7. Inne składowe kursów.
Oprócz lekcji każdy kurs został wyposażony w takie moduły jak:
- Wiadomości i ogłoszenia
- Forum
- Chat
Wiadomości i ogłoszenia mogą być tworzone wyłącznie przez wykładowców danego kursu a czytane przez
wszystkich uczestników. Forum zostało zainstalowane dla potrzeb kontaktu pośredniego między
uczestnikami kursu a wykładowcami. Uczestnicy kursu jak i wykładowcy mogą użytkować forum na równych
zasadach. Moduł Chat służy do wymiany informacji między uczestnikami a wykładowcami w czasie
rzeczywistym w godzinach dyżurowania poszczególnych wykładowców. Podczas swoich dyżurów należy
mieć cały czas otwarte okienko Chatu ponieważ otwieranie i zamykanie go rozpoczyna i kończy kolejne sesje
Chatu.
8. Przypisywanie uczestników do danego kursu przez opiekunów.
Aby dodać uczestników do właściwego kursu opiekun grupy musi wykonać kolejne czynności:
- zalogować się na swoje konto
- przejść do prowadzonego przez siebie kursu
- wybrać po lewej części strony w pionowej belce przycisk USTAWIENIA, następnie UŻYTKOWNICY,
następnie ZAPISANI UŻYTKOWNICY
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W nowym oknie należy kliknąć przycisk ZAPISZ UŻYTKOWNIKÓW

i przy nazwiskach swoich uczestników kliknąć ZAPISZ
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Od tego momentu dany użytkownik jest już uczestnikiem kursu.

Kontakt do administratora platformy:
Mariusz Kominiarczyk
Szkolna serwerownia – 03 B
63 280 36 49
informatyk@zst.net.pl
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