
Surfowanie po Moodle (hiszpański i angielski) 
 
Przedmiot praktyki  
e- learning, kursy online 
 
Grupy docelowe  
Uczeń 
 
Poziom nauczania  
Nauczanie na poziomie średnim 
 

Streszczenie  
Od około 12 lat jest rozwijany Moodle (oprogramowanie, platforma e-learningowa) w zakresie 
projektowania i udostępniania kursów on-line. Moodle powstał w Australii, na Uniwersytecie Curtin, 
jego twórcą jest Martin Dougiamasa, który zdał sobie sprawę z wagi wprowadzenia komputerów do 
procesu nauczania. 
 
Z uwagi na to, że platforma Moodle  jest bezpłatna, cieszy się  ona dużym wsparciem twórców, którzy 
udoskonalają produkt dla uczniów, nauczycieli i twórców na całym świecie. 
 
Czas trwania wdrożenia  
2013-10-24 08:45:00 - 2013-10-24 08:45:00 
 
Trudność zastosowanych rozwiązań w zakresie TIK  
Łatwy 
 
Słowa kluczowe  
Moodle, e-learning, nawigacja, kurs on-line, współpraca 
 

Szczegółowy opis 
Rezultaty uczenia się  

 Naucz się przeszukiwać platformę Moodle. 

 Przejdź do kooperatywnego i konstruktywnego uczenia się, będącego celem platformy. Nadaj 
priorytet myśleniu i znajomości celów, które próbują osiągać uczniowie. 

 
Typowy czas uczenia się  
180 minut 
 
Opis napotkanych wyzwań (Czy istnieją trudności, jakie mogą napotkać nauczyciele/uczniowie?)  
W zależności od przeglądarek stosowanych przez system operacyjny, jeśli nie są one zaktualizowane, 
uczniowie mogą nie widzieć właściwie wszystkich treści. Czasami, podczas przesyłania kluczy 
dostępu, jeśli na liście kontaktów nie ma adresu z e-mail,  z którego wysyłasz informacje, trafi on do 
spamu 
 
Szczegółowy opis  
Podczas uruchamiania każdego kursu poinformujemy o programach koniecznych w celu uniknięcia 
problemów. 
Dodaj e-mail platformy do listy kontaktów. 
 



 
 
Działania w zakresie uczenia się/Wdrożenie  
Zapoznaj się ze środowiskiem uczenia się on-line. Bierz udział w oglądaniu i analizie opinii innych 
osób. Surfuj po internecie i ćwicz każde z podanych zadań. 
 
Narzędzia wykorzystane do wdrożenia praktyki  
Platforma e-learningowa Moodle: URL platformy, nazwa użytkownika i hasło. 
  

Kraj pochodzenia Hiszpania 

Język praktyki Hiszpański 

Powiązany serwis internetowy http://www.campusvertical.es  

Status praktyki Końcowy 

Pobierz pełny opis praktyki Surf Moodle (english-spanish).pdf 

 
Obszar dobrej praktyki  

 Uczenie się z wykorzystaniem TIK - korzystanie z zasobów cyfrowych do prowadzenia zajęć w 
klasie i nauczania online 

 Budowanie wspólnoty - korzystanie z zasobów cyfrowych do łączenia uczniów/budowy 
społeczności 

 Jakość i Ocena - korzystanie z cyfrowych zasobów w celu lepszej oceny uczenia się 
 
Prawa autorskie dotyczące tej praktyki  
Attribution-NonCommercial 4.0 International 
 
Cechy praktyki 
Przenaszalność, adaptowalność, innowacyjność, akceptowalność, wpływ, skuteczność, dostępność, 
kreatywność, współpraca 
 
Inni kontrybutorzy  
Concepción Gregori Agramunt 
 
Przydatna literatura  
Różne platformy w Moodle: Klip wideo zawierający instrukcję przeglądania. (dla kursu Moodle 2.4) 
Wszystko o Moodle - https://moodle.org/ Dokumentacja na temat Moodle w języku hiszpańskim 
Platforma Moodle - FashionFrame Stałe szkolenia personelu.  Campus Vertical 
 

O autorze 

Nazwisko kontrybutora Pilar Pagés Vallejo 

Powiązanie  
kontrybutora 

NAUCZYCIEL TECHNIKI •MAGISTER TECHNIKI KSZTAŁCENIA I E-LEARNINGU• 
NAUCZYCIEL INFORMATYKI• TRENER • TWÓRCA KURSÓW ON-LINE 

Instytucja, w której 
wdrożono praktykę 

CECE 

E-mail kontaktowy info@campusvertical.es 

 

http://www.campusvertical.es/
https://moodle.org/

