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1. Platforma moodle – wprowadzenie. 

2. Szkolenia oparte na platformie. 

3. Platforma moddle do zarządzanie placówką. 

4. Podsumowanie. 
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Modular Object  Oriented Dynamic Learning Environment 
(Modularne Obiektowo Zorientowane Środowisko Nauczania) 

aplikacja pozwalająca tworzyć kursy internetowe i nimi zarządzać 

Cechy: 

• oprogramowanie Open Source - udostępniany bezpłatnie zgodnie z 

powszechną licencją publiczną GPL, każdy ma dostęp do pełnego kodu 

źródłowego i może w nim czynić potrzebne zmiany,  

• dostęp  -  za pomocą przeglądarki internetowej, nie wymaga instalowania 

jakiegokolwiek oprogramowania na komputerze użytkownika, 

• prosty w obsłudze – od uczestnika kursu wymagane są podstawowe 

umiejętności obsługi przeglądarki WWW, 

• modułowa budowa - czyni łatwym tworzenie kursów i dodawanie do nich 

treści,  
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Idea Moodle'a oparta jest na filozofii 

nauczania, którą określa się jako 

"społeczny konstruktywizm  

w pedagogice" (ang. social 

constructionist pedagogy).  

Konstruktywizm: 

• opiera się na założeniu, że ludzie 

aktywnie budują (konstruują) 

swoją wiedzę poprzez interakcję z 

otoczeniem, 

• aktywny: 
– uczeń/student 

– nauczyciel organizujący atrakcyjne 

środowisko uczenia się 

– relacja zbudowana na partnerstwie 

i działaniu 

 

 

Martin Dougiamas 
Curtin University w Perth (Australia) 

twórca i główny developer 
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Architektura Moodle’a 
• budowa modułowa 

– Zasoby 

– Zadania 

– Aktywności 

– Zarządzania: 
• Serwisem 

• Kursami 

• użytkownikami 
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Możliwości: 
• Publikacja materiałów 

• Fora dyskusyjne 

• Chat 

• Testy 

• Ankiety 

• Zadania 

• Kalendarz (określenie ram czasowych) 

• Kontakt mailowy  

• Kontrola dostępu 
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Warunki korzystania: 
• Znajomość adresu 

 

 

Posiadanie konta 
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Zasady szkoleń (1) 

• Informacje o kursach dostępne są w trybie online 

• Regulamin korzystania z kursów e-learningowych 

• Syllabus kursu  

• Szkolenie w zakresie nawigacji i używania funkcji kursu 

• Atrakcyjnośd materiałów dydaktycznych 

• Funkcjonalnośd kursów 
o Lekcje następują wg harmonogramu 

o Odnośniki aktywne 

• Różnorodne środki dydaktyczne 
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Zasady szkoleń (2) 

• Funkcjonalnośd kursów 
o Lekcje następują wg harmonogramu 

o Odnośniki aktywne 

• Materiały 

– dostosowane do różnych stylów uczenia się, 

– Układ logiczny 

• Słuchacze 

– mają możliwośd: 
• łatwego i szybkiego porozumiewania się online z nauczycielem,  

• „mówienia” do całej klasy podczas „otwartych dyskusji”. 

– Kurs podtrzymuje uwagę i zainteresowanie uczestnika szkoleni 

– Znają reguły kontroli i ich procedury. 
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Kryteria oceniania 
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• Realizacja edukacji zdalnej 

• Wspomaganie edukacji stacjonarnej  

• Zarządzanie placówką 

Zastosowania witryny  e-learningowej: 
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Zarządzanie (1) 

Dokumentacja organizacyjna: 
Zarządzenia dyrektora 

Plany pracy 

Sprawozdania 

Protokoły z narad 

Godziny szkoleniowe 

Nadzór pedagogiczny 
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Zarządzanie (2) 

Komunikacja: 
– wewnątrz instytucji  

– z interesariuszami: 

• Zaproponuj do zbiorów 

• Zapytaj bibliotekarza 

• Zaproponuj szkolenie 

• Diagnoza potrzeb 

• Zgłoszenia na kursy, konferencje (ankiety i zgłoszenia) 

• Instruktaż  (jak korzystad z katalogu on-line PROLIB?) 
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Zalety: 
Indywidualizacja kształcenia 

Bieżący, interaktywny kontakt z użytkownikiem 

Dostęp do zasobów „w chmurze” 

Dostęp do dokumentacji z każdego miejsca i o każdej porze 
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Wsparcie dla użytkowników  moodla 

Używanie Moodle’a:  http://moodle.org/course/category.php?id=1 
Moodle w nauczaniu języków:  
http://moodle.org/course/category.php?id=1 
Co to jest oprogramowanie Open Source: 
http://moodle.org/course/category.php?id=2 
Plac zabaw dla nauczycieli. Demo: 
http://moodle.org/course/category.php?id=2 
 
Wsparcie dla developerów Moodle’a: http://moodle.com 
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Dziękuję za uwagę! 
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