
II spotkanie w ramach sieci współpracy i samokształcenia  
nauczycieli bibliotekarzy z  powiatu słupeckiego 

 
„E-learning i platforma  Moodle” 

 
24 lutego 2016 r. w Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publicznej Bibliotece Pedagogicznej w 

Słupcy odbyło się II spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy z 
powiatu słupeckiego. W programie zaplanowano omówienie następujących zagadnień: 
 

1. E-learning i platforma Moodle – zapoznanie z zasadami korzystania. 
2. Od czego zacząć pracę z Moodle:  rejestracja i logowanie  użytkownika, profile 

użytkowników. 
3. Możliwości wykorzystania Moodle. 
4. „Psychoedukacja w szkole” materiały zamieszczone na  „Elearningowej platformie 

kształcenia na odległość” dla sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy 
powiatu słupeckiego (scenariusze zajęć). 

 

 
 

Uczestnicy II spotkania sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy z  powiatu słupeckiego 
 

Zrealizowane treści: 
Od tego roku szkolnego posiadamy uprawnienia do prowadzenia sieci na edukacyjnej 

platformie internetowej Moodle, dlatego spotkanie poświęcono możliwościom jej wykorzystania. 
Praca na platformie Moodle: 

 
 wspiera prowadzenie nowych form doskonalenia nauczycieli,  
 służy komunikacji – wymianie informacji, 
 prowadzeniu dyskusji,  
 zamieszczaniu materiałów. 

 
Omówiono kilka przykładowych platform wykorzystywanych przez placówki oświatowe. 
 
Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan  
Dzięki wspólnej inicjatywie: Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, Ogólnopolskiej 

Fundacji Edukacji Komputerowej, Konsorcjum Fundacji eSzkoła i Biura Handlowego EuroConsult 
Zdzisław Lara, realizowano projekt „eSzkoła Wielkopolska / Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia 
Wielkopolan”. Brali w nim udział uczniowie z naszego regionu. Byli wśród 226 szkół 



podstawowych z całej Wielkopolski (po jednej szkole z każdej gminy). Zadaniem uczestników 
projektu było wybranie interesujących postaci ze swojego regionu i opracowanie ich biogramów. 
Stworzone biogramy zamieszczono na platformie internetowej i tak powstała Cyfrowa Dziecięca 
Encyklopedia Wielkopolan, która służy przede wszystkim promocji regionu. Praca na rzecz tego 
projektu była ciekawym doświadczeniem dla uczniów i nauczycieli. Wykorzystano platformę 
internetową (nowe narzędzie) do wdrożenia w wybranych szkołach  podstawowych województwa, 
programów rozwojowych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.  

 
Platforma Doskonaleniewsieci.pl 
W ramach projektu Ośrodka Rozwoju Edukacji powstała platforma internetowa 

www.doskonaleniewsieci.pl. To bezpłatna platforma adresowana do pracowników placówek 
doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych i bibliotek pedagogicznych, 
którzy są odpowiedzialni za wspomaganie szkół i organizację sieci współpracy dla nauczycieli. Na 
platformie można prowadzić: wideokonferencje, blogi, grupy dyskusyjne, czaty, publikować 
artykuły, wymieniać pliki. Istnieje możliwość utworzenia własnego kursu e-learningowego. Na tej 
platformie można  także tworzyć ankiety, czy testy.  

ORE zaprasza nowe osoby do wykorzystywania tego narzędzia we współpracy z 
nauczycielami. Administracja platformy przekazuje stosowne uprawnienia do prowadzenia sieci 
wskazanej osobie.  

 

 
 

II spotkanie sieci współpracy i samokształcenia w Słupcy 
 

Internetowy System Obsługi Szkoleń 
Taką platformę administruje Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie. Jej główne 

przeznaczenie związane jest z zarządzaniem szkoleniami. Najważniejsze cechy Internetowego 
Systemu Obsługi Szkoleń to: 

 
 dostępność przez przeglądarkę internetową z zarządzaniem ograniczeniami dostępu, 
 możliwość instalowania w chmurze, 
 import użytkowników z systemów zewnętrznych i zaawansowane zarządzanie grupami 

użytkowników, 
 zaawansowane zarządzanie szkoleniami, podziały na: grupy, typy, powiązania, 
 generowanie fiszek z informacjami o szkoleniach: z opisem, datą, mapą, programem, 
 prezentacja szkoleń w postaci kalendarza i list, z możliwością stosowania filtrów, 
 druk zaświadczeń, 
 zarządzanie centrami szkoleniowymi: z edycją opisów, wolnych miejsc, lokalizacji na 

mapie, 
 automatyczne przypomnienia dla trenerów, pracowników i uczestników o terminach 

szkoleń i płatnościach, 



 podgląd: odbytych i zaplanowanych szkoleń pracowników, terminów, wyników, 
rankingów, 

 zarządzanie szkoleniowcami z systemem ocen efektywności i opinii, 
 zaawansowany system statystyk, prezentacja wpływu szkoleń na finanse firmy. 

 

 
 

II spotkanie sieci współpracy i samokształcenia w Słupcy 
 

Platforma edukacyjna Moodle 
Platforma edukacyjna Modle powstała jako odpowiedź na oczekiwania studentów, którzy chcą 

zdobywać wiedzę, ale nie zawsze taką, jaką proponuje program danego kierunku. Chcą sami 
decydować o wyborze przedmiotów oraz racjonalnie wykorzystywać czas. Aby sprostać potrzebom 
studentów, uczelni, szkół oraz innych instytucji posiadających ograniczone środki finansowe, 
zespoły niezależnych specjalistów stworzyły oprogramowanie typu Open Source, w tym platformy 
e-learningowe. Jednym z takich systemów wspomagających procesy zdalnego nauczania oraz 
uczenia się jest platforma MOODLE (ang. Modular Object Oriented Distance Learning 
Environment), która została udostępniona darmowo w ramach publicznej licencji GNU GPL. Może 
być wykorzystana do zajęć prowadzonych w pełni on-line, także jako uzupełnienie zajęć 
tradycyjnych. Platforma Moodle przeznaczona jest do tworzenia kursów prowadzonych przez 
Internet.  
 

Rola nauczyciela czy prowadzącego polega na:  
 
 motywowaniu i wspieraniu uczniów, czy uczestników, 
 przydzielaniu zadań i formułowaniu pytań stanowiących dla nich problemy do 

rozwiązania.  
 

Wiedza przyswajana jest najefektywniej, kiedy mamy do czynienia z uczeniem się przez 
współpracę. Jest to możliwe, kiedy:  

 
 uczeń, czy uczestnik pracuje w grupie,  
 dzieli się własnymi doświadczeniami i opiniami, 
 jest otwarty na doświadczenia i opinie innych. 

 



 
 

W drugiej części spotkania przeprowadzone zostały zajęcia warsztatowe. Utworzono „profile 
użytkowników” nauczycielom bibliotekarzom, którzy dokonali rejestracji i logowania  na swoich 
kontach. Zaprezentowano możliwości wykorzystania Moodle. 

Omówione zostały materiały zamieszczone na „Elearningowej platformie kształcenia na 
odległość” dla sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy powiatu słupeckiego –  
„Psychoedukacja w szkole” – scenariusze zajęć. 

 

 
 

Wystawa literatury o e-learningu 
 
Spotkanie było również okazją do obejrzenia wystawy książek o e-learningu – promującej 

zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Słupcy. Poza tym nauczyciele otrzymali zestawienie 
bibliograficzne „E-learning”. 

 
Oprac. Hanka Kasperska-Stróżyk  


