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Kilka uwag wstępnych 
 Szanowni Państwo, Nauczyciele Akademiccy UM w Lublinie, 

zdalne nauczanie (zwane też e-learningiem) prowadzone jest na Uniwersytecie 
Medycznym w Lublinie od 2010 r 

 Przez większość tego okresu platforma obsługiwana była przez UMCS, UM 
korzystał z udostępnianych serwerów i mocy obliczeniowych w ramach Konsorcjum 
Lubelskich Uczelni. Od początku bieżącego roku akademickiego mamy własną 
platformę zdalnego nauczania. Dotychczas wykorzystywana ona była przez 
kilkadziesiąt osób z różnych jednostek Uczelni, zazwyczaj pasjonatów, którzy lubią 
wykorzystywać nowoczesne technologie w pracy dydaktycznej. 

 W zaistniałej w ostatnich dniach sytuacji powstała potrzeba uruchomienia 
bardzo dużej ilości kursów dla bardzo dużej ilości studentów. Decyzją JM Rektora, a 
nieco później również władz państwowych pracownicy Uczelni zostali zobowiązani do 
prowadzenia zajęć metodą zdalną. Należy to wykonać jak najszybciej, dlatego czeka 
nas wszystkich ogrom pracy. 2 



Kilka uwag wstępnych 
 Celem ułatwieniu Państwu rozpoczęcia pracy z e-learningiem naprędce 
powstał niniejszy poradnik. Został on przygotowany z myślą o nauczycielach 
akademickich, którzy nie mieli wcześniej styczności z tą formą pracy. Dla innych, 
którzy już próbowali swoich sił w tej dziedzinie,  również może być przydatny, choć 
zapewne w mniejszym stopniu. 

 W kilku prezentacjach przedstawiono: 

- jak zacząć pracę z platformą e-learningową naszej Uczelni, 

- jak umieszczać na niej materiały, 

- jak zorganizować pracę ze studentami, 

- jak sprawdzać wiedzę studentów. 

 Oczywiście nie sposób omówić w krótkim poradniku wszystkich aspektów 
pracy w e-learningu, nie taki jednak jest zamysł poradnika. Chodzi o jak najszybsze 
uruchomienie przez Państwa zdalnego nauczania. 
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Kilka uwag wstępnych 
 Przepraszam za ewentualne niedoskonałości tego poradnika, jak 
wspomniano, przygotowany został on pod dużą presją czasu. Życzę Państwu 
powodzenia, mam nadzieję, że ta forma pracy dydaktycznej przypadnie Państwu do 
gustu. 

 Na naszej Uczelni kursy zdalnego nauczania są obsługiwane przez platformę 
Moodle (ang. Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) – 
środowisko nauczania zdalnego za pomocą sieci teleinformatycznych, dostępne przez 
przeglądarkę internetową. Jest to najpopularniejsza na świecie platforma e-
learningowa. Jest dość intuicyjna, choć jak każde narzędzie wymaga pewnego 
oswojenia. 
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Kilka uwag wstępnych 
 Jeszcze jedna uwaga praktyczna, kolejny slajd zawiera kilka definicji, które 
musimy znać, chcąc zacząć pracę z e-learningiem. Od slajdu 8 omawiane będą 
konkretne czynności do wykonania na platformie, dobrze zatem byłoby, gdybyście 
mogli Państwo pracować na dwóch komputerach jednocześnie (np. laptop + 
komputer stacjonarny). Na jednym ekranie można wówczas przeglądać prezentację, 
na drugim zaś na bieżąco wykonywać omawiane czynności. 

To samo można uzyskać pracując na zwykłym komputerze lub laptopie z podłączonym 
dodatkowym monitorem (można go np. pożyczyć od komputera dziecka ). 

Aby w systemie Windows ustawić komputer (laptop) do pracy w takim trybie należy 
podłączyć dodatkowy monitor do wyjścia graficznego, następnie kliknąć prawym 
klawiszem myszki, w menu wybrać Opcje grafiki/Wyjście na/Zdublowane urządzenie 
wyświetlające/Wbudowany wyświetlacz + Monitor. 

Typy wyjść graficznych przedstawiono na kolejnym slajdzie. 
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Wyjścia graficzne w komputerach i laptopach 
 

 

 

 

 

 Gorąco Państwa zachęcam do 
spróbowania pracy z dwoma 
monitorami. Rozwiązanie takie 
zapewnia zupełnie inny komfort pracy. 
Prawie każdy komputer i laptop ma 
więcej niż jedno wyjście graficzne, 
które warto wykorzystać (przecież 
zapłaciliśmy za nie kupując komputer!). 
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VGA (D-Sub) HDMI DVI 

DisplayPort – łatwo pomylić z USB (po prawej); 
gniazdo DisplayPort 
ma lekko ścięty jeden narożnik 



Terminologia 
• Kurs – miejsce na platformie, które jest przeznaczone do wypełnienia treściami 

dydaktycznymi przez prowadzącego; kurs odpowiada prowadzonemu 
przedmiotowi; kurs utworzyć może administrator platformy 

• Kategoria – każdy kurs jest umieszczony w kategorii; kategoriami są nazwy 
wydziałów UM; podkategoriami są nazwy katedr, klinik, zakładów, pracowni 

• Konto – uprawnienie do logowania się na platformie (studenci korzystają z kont 
domenowych w systemie uczelnianym, loginem jest numer indeksu, hasło to samo, 
co do systemu; pracownikom konta będą zakładać administratorzy platformy) 

Konto nie może być „Studenckie” czy też „Nauczycielskie”; o tym, co może robić 
użytkownik decyduje Rola 

• Rola – zespół uprawnień, przydzielonych osobie w ramach kursu; poprzez 
otrzymanie odpowiedniej roli można być Nauczycielem (Prowadzącym) w jednym 
kursie, a Studentem w innym kursie; jeden kurs może mieć jednego lub kilku 
prowadzących; nauczyciele akademiccy otrzymują od administratora rolę 
„Prowadzący” 
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Strona główna platformy 

Przycisk „Zaloguj się” 

Wykaz jednostek UM 
(kategorie) 
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Strona logowania 
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Nazwę użytkownika i hasło pierwszego logowania 
otrzymacie Państwo e-mailem od administratorów 
platformy. 



Pierwsza czynność – zmiana hasła 
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Jeśli macie Państwo 
nowo założone konto, 
należy zmienić hasło 

1 

2 

Imię i nazwisko 
zalogowanej osoby 



Pierwsza czynność – zmiana hasła 
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Pierwsza czynność – zmiana hasła 
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Minimalne warunki, jakie musi 
spełniać hasło 

Zmianę hasła kończymy tym 
przyciskiem 



Jednostki wydziału UM 

Kategorie i 
podkategorie do 
wyboru 

„Przełącznik” na 
kolejną stronę 

Kategoria, w 
której jesteśmy 

Wyszukiwarka kursów 
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Kursy w wybranej jednostce UM 

Po kliknięciu 
wchodzimy do kursu 

Opis kursu 14 



Utworzony kurs 

Zalogowany 
użytkownik 

Pełna nazwa kursu 

Nazwa skrócona 
kursu 

Lista rozwijalna z 
ustawieniami kursu 
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Wejście w ustawienia kursu 
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Strona ustawień kursu 

Do każdego ustawienia 
dostępna jest pomoc 

Miejsce na opis kursu, który pojawi 
się na stronie Katedry/Zakładu (jak 
na slajdzie 14) 17 



Strona ustawień kursu 

Domyślnym układem 
kursu jest „Tematyczny”; 
niektórzy prowadzący 
wolą format „Tygodniowy” 
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Zapisywanie zmian w ustawieniach kursu 

Po dokonaniu zmian w 
ustawieniach wciskamy 
przycisk 
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Włączanie trybu edycji kursu 
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Edycja sekcji ogólnej kursu 

Tekst Sekcji ogólnej można „na szybko” 
edytować „długopisem” (wpisać np. 
„Witam na kursie Choroby 
odzwierzęce”/Enter Jest to swego 
rodzaju nagłówek kursu). Przycisk 
Modyfikuj/Edytuj sekcję umożliwia 
dopisanie streszczenia, czyli np. ogólne 
zasady uczestnictwa w kursie, terminy 
zaliczeń, itp. Uwaga, to jest tylko 
informacja dla studentów, jeśli np. 
chcemy udostępnić test w dniu 8 maja 
o godz. 9.30 do 10.00, musimy to 
ustawić w ustawieniach testu (o tym w 
dalszej części) 
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Edycja streszczenia kursu 

Przycisk 
wyświetlający dolny 
rząd przycisków 

Przyciski 
formatowania 
tekstu 

Wstawianie 
obrazów, tabel, 
znaków, itp. 

Tu wpisujemy 
tekst 
streszczenia 

Niżej jest 
przycisk 
„Zapisz 
zmiany” 
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Praca w trybie edycji kursu 

Ogłoszenia to forum dyskusyjne, 
które domyślnie pojawia się w 
każdym kursie. Jeśli nie chcemy 
z tego korzystać, można je ukryć 
(podobnie ukrywamy 
poszczególne tematy kursu, 
aktywności, zasoby) lub usunąć 
(szczegóły na kolejnych 
slajdach) 
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Praca w trybie edycji kursu 

Edycja tytułu tematu 1 

Edycja streszczenia tematu 1 
z możliwością formatowania tekstu 
i wstawiania grafik, tabel, itp.) 

Domyślnie w kursie w układzie 
tematycznym są cztery tematy, tym 
przyciskiem dodajemy kolejne 

Kolejność tematów można ustalać poprzez 
przeciąganie myszką za + (góra-dół) 
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Dodawanie aktywności i zasobów do kursu 

Dodajemy aktywność lub zasób do 
tematu 1  
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Dodawanie aktywności i zasobów do kursu 
Jak widać, wachlarz aktywności, jakie umożliwia 
Moodle jest szeroki. Ze względu jednak na zaistniałą 
sytuację (nagła konieczność utworzenia bardzo dużej 
ilości kursów dla praktycznie wszystkich studentów) 
należy korzystać z platformy oszczędnie, ma ona 
bowiem swoje ograniczenia sprzętowo-programowe. 
Zaleca się korzystanie z aktywności Test – do 
sprawdzania wiedzy studentów 
oraz z zasobu Plik (prezentacja .ppt lub .pptx lub plik 
.pdf z materiałami dydaktycznymi) 
oraz Adres URL (link do strony zewnętrznej). 
 
Ciąg dalszy w części 2 poradnika. 

Po 
wybraniu 
aktywności 
lub zasobu 
w tym 
miejscu 
pojawia się 
pomoc na 
jej temat Zasoby 
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