Instrukcja korzystania z platformy e-learningowej
Zespołu Szkół Technicznych im. gen. prof. S. Kaliskiego w Turku
dla uczestników Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych

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 internetową
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 Informatyk ZST) 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. Przypisanie uczestnika do kursu
Konto uczestnika kursu musi zostać jeszcze przypisane do danego kursu przez opiekuna. Dopiero po
przypisaniu do kursu uczestnik będzie miał dostęp do materiałów udostępnionych na platformie. Kiedy
konto uczestnika zostanie przypisane do właściwego kursu, wtedy uczestnik po zalogowaniu się i wybraniu
danej kwalifikacji będzie miał dostęp do przedmiotów oraz lekcji do zrealizowania w ramach kształcenia na
odległość.
4. 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
prawach. Moduł Chat służy do wymiany informacji między uczestnikami a wykładowcami w czasie
rzeczywistym w godzinach dyżurowania poszczególnych wykładowców. Dyżury na Chacie platformy
e-learingowej zostaną przekazane przez wykładowców na początkowych zjazdach kursu.
Kontakt do administratora platformy:
Mariusz Kominiarczyk
Szkolna serwerownia – 03 B
63 280 36 49
informatyk@zst.net.pl
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