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1. Głosowanie 
Głosowanie dodajemy do kursu w sposób identyczny jak wszystkie inne aktywności. Jeżeli 

chcemy poznać zdanie uczestników kursu na określony temat, to jest to odpowiednie narzędzie. 

Samo głosowanie jest czynnością prostą, polegającą na wybraniu jednej z dostępnych opcji. 

Ustawienia głosowania: 

Zakładka Ogólne to w przypadku głosowania Nazwa głosowania, która będzie widoczna 

w naszym kursie, oraz Wstęp opisujący zagadnienie, które poddajemy pod głosowanie. Musi być 

on dokładny i precyzyjny, jeżeli głosowanie ma nam pomóc pozyskać wartościowe informacje. 

Określamy również, czy Wstęp będzie widoczny na stronie głównej kursu. 

 

 

Następnie w zakładce Opcje określamy odpowiedzi, z których uczestnicy mają dokonać wyboru. 

Możemy wypełnić dowolną ich liczbę i określić limit odpowiedzi. Określamy Tak/Nie opcje 

dotyczące aktualizacji głosowania, zezwalania na zaznaczenie więcej niż jedną odpowiedź oraz 

ograniczenia możliwych głosów. Jeśli ostatnia opcja będzie zaznaczona twierdząco, uaktywnią się 

pola Limit. 
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Zakładka Wynik umożliwia zmianę następujących ustawień: 

Opublikuj wyniki — określa moment, w którym Studenci zobaczą wyniki głosowania: 

 Nie publikuj wyników studentom. 

 Pokaż wyniki studentom po ich odpowiedzi. 

 Pokaż wyniki studentom dopiero po zamknięciu głosowania. 

 Pokazuj wyniki studentom. 

 

W przypadku sporej liczby głosowań dobrze będzie pokazać wyniki dopiero po udzieleniu 

odpowiedzi lub zamknięciu głosowania. Przy takim rozwiązaniu kursanci nie będą się sugerować 

opiniami swoich poprzedników. 
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Prywatność wyników — pozwala wyświetlić wyniki głosowania bez danych osobowych 

Studentów w formie wykresów słupkowych, natomiast wyświetlenie wyników z danymi 

osobowymi Studentów zamienia wykresy na listy Studentów przypisanych do poszczególnych 

opcji głosowania. 

Pokaż kolumnę „Nieodpowiedziane” — opcja pozwala wyświetlić liczbę lub listę osób, które 

jeszcze nie oddały głosu. Przydaje się, jeżeli chcemy imiennie przypomnieć spóźnialskim 

o konieczności oddania głosu. 

Opcja Standardowe opcje modułów i Ukończenie aktywności określa ustawienia jak 

w poprzednich narzędziach. 

Uczeń po wybraniu głosowania zaznacza odpowiedź i zapisuje wybór. 

 

Wyświetlone wyniki głosowania możemy pobrać na nasz komputer w formacie arkusza 

kalkulacyjnego lub w formie pliku tekstowego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Głosowanie - ćwiczenie 

W temacie zerowym zapytamy uczniów o ich dotychczasowe doświadczenia 

i kompetencje w zakresie kajakarstwa. Głosowanie polega na sformułowaniu przez 

nauczyciela pytania i kilku możliwych odpowiedzi. Każdy uczeń wybiera jedną 

odpowiedź.  

1. W polu Nazwa głosowania wpisz Twoje kajakarskie kompetencje.  

2. W polu Treść pytania wpisz tekst: Określ, jakie są Twoje dotychczasowe 

doświadczenia kajakarskie, ewentualnie turystyczne. Zaznacz opcję najlepiej 

opisującą Twoje kompetencje i zamiłowania.  

3. Opcję Ogranicz liczbę możliwych głosów zostaw wyłączoną 

4. Następnie wypełnij pola Opcja: 

 Byłem na spływach kajakarskich i mam spore doświadczenie w tym zakresie 

 Pływałem kilka razy kajakiem, ale nigdy nie byłem na spływie  

 Nie pływałem nigdy kajakiem 

5. W drugiej części formularza zmienimy tylko opcje z grupy Inne ustawienia. 

Zadecydujemy, że odpowiedzi będą wyświetlane w pionie, uczestnicy będą 

widzieli liczbę głosów oddanych na poszczególne opcje i będą mogli zmieniać 

zdanie. 
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2. Ankieta 
Narzędzie pozwalające zbierać opinie uczestników zajęć, ale tylko w ramach przygotowanych 

modeli ankiet. Nie mamy możliwości tworzenia własnych rozwiązań. Do dyspozycji otrzymujemy 

ankiety typu COLLES, ATTLS oraz zdarzenie krytyczne. 

 

Wypełniamy pole Nazwa, określamy Rodzaj ankiety za pomocą rozwijanej listy oraz podajemy 

tekst wprowadzający do ankiety. 

Ankieta ATTLS (ang. Attitudes to Thinking and Learning Survey) określa stosunek Studenta do 

myślenia i uczenia się. Jest to ankieta 20 pytań, która pozwala dokonać pomiaru, w jakim stopniu 

Student posługuje się poznaniem powiązanym (cechuje ono np. osoby chętne do współpracy, 

lubiące się uczyć) oraz poznaniem odrębnym (cechuje osoby bardziej krytyczne). 

Zdarzenie krytyczne. Zawiera pięć otwartych pytań związanych z samooceną uczestnika 

w kontekście kursu oraz jakością współpracy z innymi uczestnikami zajęć. 

COLLES to zestaw ankiet (preferowane, rzeczywiste, preferowane i rzeczywiste). Opcja COLLES 

(preferowane i rzeczywiste)pozwala nam porównać oczekiwania uczestnika ze stanem 

faktycznym. 

Ankieta COLLES (Constructivist On-Line Learning Environment Survey) to pytania na temat 

konstruktywistycznego środowiska uczenia się online. Do dyspozycji mamy krótkie pytania 

pogrupowane w sześciu kategoriach. 

 Znaczenie — kategoria określająca zbieżność zakresu kursu z praktyką zawodową 
uczestnika zajęć. 

 Myślenie refleksyjne — czy kurs skłania Studentów do krytycznego myślenia.  

  Interaktywność — w jakim stopniu uczestnicy zajęć komunikują się ze sobą. 
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 Wsparcie ze strony prowadzącego — stanowi pewną formę oceny Prowadzącego 
zajęcia, informuje, w jakim stopniu zwiększa on aktywność Studentów. 

 Wsparcie ze strony współuczestników — czy Studenci wzajemnie się wspomagają w 
procesie uczenia, czy motywują się do pracy. 

 Interpretacja — określa skuteczność komunikacji między Studentami a Prowadzącym. 

 

Podsumowanie pozwala nam zapoznać się z wynikami ankiety przedstawionymi w formie 

graficznej. 
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3. Słownik pojęć 
Narzędzie to pozwala uczestnikom kursu publikować definicje i pojęcia. Zastępuje poniekąd 

tradycyjny książkowy słownik. Może być też narzędziem pracy grupowej, które dodatkowo 

możemy oceniać. Konfigurację rozpoczynamy, uzupełniając pola Nazwa (słownik będzie 

widoczny w kursie pod podaną nazwą) oraz Opis (tam definiujemy jego przeznaczenie 

i zawartość). 

 

Liczba słowników globalnych nie jest ograniczona. W każdym kursie może występować ich 

dowolna liczba, jednakże z racji ich specyficznej roli oraz wpływu, jaki mogą wywierać na teksty 

w innych kursach, utworzyć je może tylko Administrator platformy (nie wystarcza rola 

Administratora kursu). 

 

Celowość stosowania słowników globalnych wiąże się bezpośrednio z ustawieniem 

Automatycznie linkuj pojęcia. Opcja ta pozwala wprowadzone do słownika definicje połączyć 

z definiowanym słowem, gdy takie pojawi się w kursie lub na platformie 

W kursie może być tylko jeden główny słownik (po jego ustawieniu opcja blokuje się na 

ustawieniu słownika pomocniczego), nie ma natomiast ograniczeń co do liczby słowników 

pomocniczych. 

W zakładce Pojęcia mamy następujące opcje: 

w tym miejscu ustawiamy, czy nasz słownik 

będzie funkcjonował tylko w obrębie 

naszego kursu czy w całej platformie 
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Automatycznie aprobuj wpisy definicji przez studentów — opcja w zależności od wybranego 

ustawienia pozwala na publikację nowych haseł w słowniku albo automatycznie po dodaniu przez 

Studenta, albo po aprobacie Prowadzącego 

Zawsze można edytować — opcja jest ustawieniem określającym, czy autor może zawsze 

przeprowadzić edycję swoich wpisów czy może tego dokonywać tylko przez określony czas, jak 

w przypadku forum. 

Pozwól na wielokrotne definiowanie tego samego pojęcia — zezwala na wielokrotne 

definiowanie tego samego pojęcia w ramach jednego słownika. Jeżeli chcemy oceniać Studentów 

i podamy np. listę pojęć, jakie należy obowiązkowo zdefiniować, to taka opcja stanie się 

przydatna. 

Pozwól komentować wpisy — opcja zezwala na wymianę komentarzy między Studentami 

w obrębie hasła w słowniku. Wprowadzamy definicję lub pojęcie i pozwalamy uczestnikom kursu 

na dyskusję prowadzącą do wspólnego ich dopracowania. 

Automatycznie linkuj pojęcia — ustawienie już omawiane wcześniej. Jeżeli wszystkie opcje 

platformy są ustawione poprawnie, to w tym miejscu wydajemy ostateczną zgodę na linkowanie 

pojęć ze słownika. 

Opcja Wygląd — w dużej mierze opcje związane z wyglądem i układem słownika, ale nie tylko. 

Format wyświetlania — ustawienia pozwalające wybrać sposób prezentacji słownika. Do 

dyspozycji dzięki Moodle mamy układ: 
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Ciągły bez autora — pokazujący terminy słownika i komentarze jeden pod drugim, bez żadnych 

przerw oprócz ikon edycyjnych. 

Encyklopedyczny — załączniki są wyświetlone w tekście. Wyświetla informację o autorze 

i terminie utworzenia 

FAQ — Moodle automatycznie kategoryzuje wprowadzone pojęcia i tworzy z nich definicje 

w formie pytań i odpowiedzi. 

Lista wpisów — pojęcia wyświetlane są w bardzo skróconej formie, w której pojedyncze terminy 

sprowadzone są do samych pojęć, stanowiących jednocześnie link do pełnej definicji. 

Pełen bez autorów — zawiera dodatkowo informacje o ostatnich modyfikacjach pojęć. 

Pełen z autorami — pokazuje terminy wraz z danymi autora w sposób podobny do forum. 

Prosty styl słownika — przypomina klasyczny słownik. Autorzy nie są wyświetlani. 

Słowniki możemy oceniać. wystarczy z rozwijanej listy wybrać odpowiednią liczbę punktów 

podczas oceniania wskazanego terminu. Możemy także przypisać wszystkim Studentom 

możliwość oceniania. W menu Administracja/Administracja słownikiem/Uprawnienia dodajemy 

Studentów do grupy osób mających uprawnienia w kategorii Oceń wpisy. 

 

 

W przypadku słowników mamy do dyspozycji warunek Student musi tworzyć wpisy. Dzięki niemu 

możemy wymusić wprowadzenie określonej liczby wpisów przez każdego Studenta. 

Po wprowadzeniu wszystkich ustawień i wyświetleniu słownika mamy do dyspozycji przycisk 

Dodaj pojęcie. 

Po jego wybraniu pojawia się formularz pozwalający dodać nowe hasło do słownika. Podajemy 

Termin oraz wypełniamy pole Definicja. 
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Możemy także przypisać do terminu Słowo kluczowe stanowiące alternatywną nazwę (alias) 

wprowadzanego terminu. Również mamy dostęp do opcji związanych z automatycznym 

linkowaniem pojęć do naszego słownika a także czy nasz system podczas tworzenia linków inaczej 

ma traktować małe i duże litery oraz czy linkowane będą tylko całe, samodzielne wyrazy. 

 

 

 

 

 

termin 

definicja 


