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Parę słów o e-learningu… 

E-learning albo inaczej nauczanie na odległość (kształcenie na odległość, zdalne nauczanie, 

edukacja na odległość, e-edukacja) to nauczanie przy pomocy narzędzi i środków informatycznych 

oraz Internetu. Jest to metoda dydaktyczna, która nie wymaga fizycznej obecności ucznia lub 

kursanta w sali wykładowej. Umożliwia ona przekazywanie treści edukacyjnych, sprawdzanie 

wiedzy uczestnika kursu i weryfikację jego postępów przez wykładowcę lub instruktora oraz 

komunikację obu stron przy użyciu komputera osobistego i Internetu. Uczeń korzystający 

z możliwości e-learningu ma dostęp do materiałów dydaktycznych i konsultacji oraz może sam 

wybierać sposób i czas nauki najlepszy dla niego. Z kolei nauczyciel nie traci kontroli nad jego 

osiągnięciami i ma szansę na większą indywidualizację procesu nauczania. E-learning nie tylko 

wspomaga tradycyjne techniki dydaktyczne, ale coraz częściej także je zastępuje.  

Niewątpliwie nauczanie na odległość ma wiele zalet ale brak w nim bezpośredniego kontaktu 

z prowadzącym oraz innymi uczestnikami kursu. Dlatego często stosowaną metodą jest blended 

learning czyli szkolenia mieszane łączące w sobie najlepsze cechy tradycyjnego modelu nauczania 

i e-learningu – w taki sposób prowadzone będą warsztaty krajowe realizowane w ramach projektu 

ASPE.  

Proces kształcenia na odległość może odbywać się w dwóch trybach:  

• synchronicznym – nauka odbywa się w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem elektronicznych 

środków komunikacji takich jak czat, komunikator, wideokonferencja,  

• asynchronicznym – nauka odbywa się w dowolnym czasie i nie wymaga jednoczesnej obecności 

nauczyciela i uczących się.  

Proces kształcenia na odległość oraz związane z nim tworzenie i prezentowanie materiałów 

dydaktycznych wspomagane są odpowiednim oprogramowaniem. Przykładem takiego 

oprogramowania są tzw. platformy e-learningowe, które są rozbudowanymi aplikacjami 

ułatwiającymi prowadzenie szkolenia w formie kursów. Za pomocą odpowiednich mechanizmów 

możliwe jest tworzenie, prowadzenie i zarządzanie tymi kursami.  

Jedną z najbardziej popularnych platform e-learningowych jest Moodle (ang. Modular Object - 

Oriented Dynamic Learning Environment). Jest to darmowe oprogramowanie udostępniane 

w ramach publicznej licencji GNU GPL. Platforma zawiera bogate zasoby i składowe, które dają 

możliwość elastycznego budowania kursów zgodnie z celami i preferencjami autora. Platforma 

wykorzystywana na potrzeby projektu Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych jest 

zbudowana w oparciu o wymienione wyżej oprogramowanie.  
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Uprawnienia użytkowników platformy e-learningowej 

Każdy użytkownik platformy e-learningowej posiada uprawnienia adekwatne do roli jaka została 

mu przypisana w odniesieniu do platformy lub kursu. Największy zakres uprawnień posiada 

administrator – może dokonywać dowolnych zmian na platformie. Prowadzący może dokonywać 

zmian w obrębie kursu w którym pełni rolę prowadzącego ale nie może zakładać nowych kursów. 

Student może brać aktywny udział w kursie, w szczególności: zabierać głos na forum, rozwiązywać 

zadania, przeglądać swoje oceny i modyfikować swój profil. 

LOGOWANIE DO PLATFORMY PROJEKTU ASPE 

UWAGA: aby zalogować się do kursu trzeba posiadać konto w Systemie Obsługi Szkoleń ŚCDN 

Logowanie się do platformy 

1. W przeglądarce stron internetowych wpisz adres: http://e-szkolenia.scdn.pl/ 

2. W bloku Nazwa użytkownika wpisz swój PESEL 

3. W bloku Hasło wpisz swoje hasło do Systemu Obsługi Szkoleń ŚCDN 

4. Z Kategorii kursów wybierz Szkolenia ŚCDN, a następnie kurs Akademia Specjalnych 

potrzeb Edukacyjnych. 

5. W bloku Klucz dostępu wpisz kod ASPE PORADNIA. Klucz dostępu musisz wpisać tylko 

przy pierwszym logowaniu. 

Zmiana profilu użytkownika 

1. Z listy rozwijanej przy Twoim nazwisku wybierz opcję Profil. 

2. W bloku Szczegóły użytkownika wybierz opcję Modyfikuj profil. 

3. Uzupełnij dane i załącz swoje zdjęcie  

KOMUNIKACJA NA PLATFORMIE PROJEKTU ASPE 

Wysyłanie wiadomości z platformy 

1. W bloku Nawigacja wybierz zakładkę Uczestnicy. 

2. Otwórz profil osoby do której chcesz wysłać wiadomość. 

3. Kliknij przycisk Wiadomość, który otwiera okno konwersacji. 

4. W pole tekstowe wpisz dowolny komunikat i kliknij przycisk Wyślij wiadomość. 

Forum dyskusyjne 

1. W MODULE ĆWICZENIOWYM  wybierz zakładkę Forum dla uczestników. 

2. Wybierz przycisk Dodaj nowy temat dyskusji. 

3. W kolejnym oknie wpisz temat dyskusji i swoją wypowiedź. 

4. Kliknij przycisk Wyślij wpis na forum. 

Wysłany post możesz edytować lub usunąć w ciągu 30 minut. 

 

http://e-szkolenia.scdn.pl/
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UMIESZCZANIE ZASOBÓW I AKTYWNOŚCI NA PLATFORMIE PROJEKTU ASPE 

Plik 

1. W kursie Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych wybierz przycisk Włącz tryb 

edycji. 

2. W bloku MODUŁ ĆWICZENIOWY wybierz przycisk Dodaj aktywność lub zasób. 

3. W kolejnym oknie wybierz zasób Plik oraz przycisk Dodaj. 

4. Uzupełnij wymagane pola (min. Nazwa) oraz dodaj plik który chcesz umieścić na 

platformie. 

5. Wybierz przycisk Zapisz i wróć do kursu/Zapisz i wyświetl. 

Adres strony internetowej 

1. W kursie Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych wybierz przycisk Włącz tryb 

edycji. 

2. W bloku MODUŁ ĆWICZENIOWY wybierz przycisk Dodaj aktywność lub zasób. 

3. W kolejnym oknie wybierz zasób Adres URL oraz przycisk Dodaj. 

4. Uzupełnij wymagane pola. 

5. Wybierz przycisk Zapisz i wróć do kursu/Zapisz i wyświetl. 

Folder 

1. W kursie Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych wybierz przycisk Włącz tryb 

edycji. 

2. W bloku MODUŁ ĆWICZENIOWY wybierz przycisk Dodaj aktywność lub zasób. 

3. W kolejnym oknie wybierz zasób Folder oraz przycisk Dodaj. 

4. Uzupełnij wymagane pola oraz dodaj pliki które chcesz umieścić w folderze. 

5. Wybierz przycisk Zapisz i wróć do kursu/Zapisz i wyświetl. 

Etykieta 

1. W kursie Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych wybierz przycisk Włącz tryb 

edycji. 

2. W bloku MODUŁ ĆWICZENIOWY wybierz przycisk Dodaj aktywność lub zasób. 

3. W kolejnym oknie wybierz zasób Etykieta oraz przycisk Dodaj. 

4. Uzupełnij wymagane pola. 

5. Wybierz przycisk Zapisz i wróć do kursu/Zapisz i wyświetl. 

Zadanie 

1. W kursie ASPE wybierz przycisk Włącz tryb edycji. 

2. W bloku MODUŁ ĆWICZENIOWY wybierz przycisk Dodaj aktywność lub zasób. 

3. W kolejnym oknie wybierz aktywność Zadanie oraz przycisk Dodaj. 

4. Uzupełnij wymagane pola. 

5. Wybierz przycisk Zapisz i wróć do kursu/Zapisz i wyświetl.  


