
*

*



32

1. Wstęp

Celem nauczania realizowanego na wyższych uczelniach technicznych jest skuteczne prze-
kazanie studentom szeregu wiadomości oraz wyposażenie ich w umiejętności, które będą przy-
datne w ich życiu zawodowym. Cel ten jest realizowany poprzez wykorzystanie zajęć o różnym 
charakterze. W obrębie danego przedmiotu studenci najczęściej mają do czynienia z wykłada-
mi, ćwiczeniami, zajęciami o charakterze laboratoryjnym, projektowym lub seminaryjnym, 
a realizowana na tych zajęciach tematyka może tylko częściowo się pokrywać. Dodatkowo, 
w przypadku przedmiotów podstawowych, na które uczęszcza duża liczba studentów, poszcze-
gólne rodzaje zajęć prowadzone są przez różnych nauczycieli akademickich. 

Od studentów oczekuje się nie tylko przyswojenia przerabianego materiału, ale również 
umiejętności wykorzystania uzyskanych informacji w praktycznym, twórczym działaniu, 
w tym o charakterze rachunkowym lub manualnym. Konieczne jest, aby student np. sto-
sował wiadomości z wykładu na ćwiczeniach i w czasie zajęć laboratoryjnych. Podzielenie 
przedmiotu na zajęcia o odmiennym charakterze, przy małej liczbie godzin dydaktycznych 
przeznaczonych na każde z nich, nie sprzyja wyrobieniu takich umiejętności. Aby pomóc 
studentom Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, którzy realizują w semestrze II 
moduł „Chemia Nieorganiczna”, w lepszym przyswojeniu treści przedmiotu oraz uzyskaniu 
wiedzy o bardziej zintegrowanym charakterze wzbogacono poszczególne części tego przed-
miotu w składniki e-kursowe. Przyjęto następujące ogólne założenia:
1. E-kursy będą występowały we wszystkich rodzajach zajęć ujętych w module nauczania.
2. E-kursy będą zrealizowane w jednorodnym środowisku, będą miały podobny układ i będą 

składać się z podobnych elementów. O ile to możliwe będą używane takie same nazwy do 
analogicznych składników.

3. E-kursy będą zawierały elementy przydatne studentom w realizacji danej części modułu, jak 
również będą zawierały takie składniki (np. formy aktywności), które nie są charakterystycz-
ne dla danego rodzaju zajęć. Te składniki będą stanowiły istotne rozszerzenie kursu, jak rów-
nież będą elementem łączącym dany rodzaj zajęć w module z pozostałymi jego częściami.

4. E-kursy będą obowiązkowe dla studentów.
5. W e-kursach będzie występowała struktura czasowa określająca dostęp do poszczegól-

nych występujących w nich elementów.
6. Dla wszystkich rodzajów zajęć działania studentów w ramach odpowiednich e-kursów 

będą podlegały ocenie (punktowej), a efekt końcowy tych działań będzie wpływał na 
ocenę końcową z modułu. 
Moduł Chemii Nieorganicznej składa się z zajęć wykładowych, zajęć o charakterze ćwi-

czeń tablicowych oraz z zajęć laboratoryjnych. Trzy składniki e-learnigowe tego modułu 
przygotowano wykorzystując platformę Moodle [1] zainstalowaną na wydziałowym serwe-
rze WWW. Poniżej omówiono założenia, strukturę i zawartość e-kursów przygotowanych do 
poszczególnych rodzajów zajęć występujących w tym module.

2. E-kurs wykładowy

2.1. Założenia i struktura kursu

Obecnie obserwuje się w coraz szerszym zakresie udostępnianie w Internecie materiałów 
wykładowych. Opublikowane wykłady mogą być powszechnie dostępne [2–5] lub dostęp do 
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nich może być ograniczony do słuchaczy danej uczelni lub uczestników określonych kursów. 
W prezentowanym rozwiązaniu przyjęto, że studenci aktualnie realizujący przedmiot Chemia 
Nieorganiczna, będą mieli wgląd, a posteriori, do prezentacji używanych podczas wykładów. 
Przyjęto takie rozwiązanie, w którym materiały te nie są publicznie dostępne. Daje to z jednej 
strony studentom możliwość wielokrotnego powrotu do omawianych na wykładzie zagadnień, 
z drugiej strony prawa autorskie twórców materiałów dydaktycznych oraz prawa autorskie osób, 
których dzieła traktowane są jako źródła (rysunki, schematy, ilustracje) w wykładzie są chronione. 
Celem e-kursu wykładowego nie jest dostarczenie słuchaczom dokładnej kopii wykładu, a więc 
nie chodzi o jego zastąpienie. Nadal studenci zachęcani są do udziału w zajęciach. Aby ten cel 
osiągnąć na pierwszym wykładzie studentom przekazywana jest informacja, że w ramach e-kursu 
wykładowego nie znajdą wiernej kopii wykładu (np. nagrania wideo lub audio), a jedynie mate-
riał pomocniczy, który ma im pomóc w odpowiednim przygotowaniu się do egzaminów i który 
powinien być wykorzystywany do przygotowania się do pozostałych zajęć w obrębie modułu. 

Dodatkowo e-kurs wykładowy służy przekazaniu informacji organizacyjnych związa-
nych z całym modułem, zawarte są w nim również takie aktywności, które mają umożliwić 
samodzielną naukę w czasie poza zajęciami.

Struktura e-kursu jest tematyczna. W przypadku omawianego przedmiotu wykładany 
materiał ujęty jest w sześć tematów, co odpowiada sześciu blokom tematycznym w e-kursie. 
Początkową część strony głównej tego e-kursu przedstawiono na rys. 1. 

Rys. 1. Blok wprowadzający, blok 1 oraz fragment bloku 2, na stronie głównej e-kursu Chemia 
Nieorganiczna – Wykład

Fig. 1. Inorganic chemistry lecture e-course introduction block, followed by the 1° and 2° blocks
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Bloki tematyczne poprzedzone są blokiem wstępnym, pełniącym w e-kursie ważną rolę. 
Są tam zebrane, dostępne przez cały czas trwania semestru, materiały zawierające: 
1. Harmonogram zajęć wykładowych oraz harmonogram dostępu do poszczególnych ak-

tywności w e-kursie. Podane są daty, początkowa i końcowa udostępniania prezentacji 
jak i określone są terminy, w których studenci mogą rozwiązywać zestawy zadań na plat-
formie; 

2. Omówienie formy i przebiegu egzaminu wraz z zagadnieniami na nim obowiązującymi. 
Określona jest ilość pytań, czas trwania egzaminu, minimalne wymagania, których speł-
nienie oznacza zaliczenie wykładowej części modułu;

3. „Mapę drogową” zaliczania całego modułu. Podane są wymagania dotyczące zaliczenia 
poszczególnych form zajęć, w tym warunki, które związane są z realizacją zadań na plat-
formie e-learningowej;

4. Przykładowe zestawy zadań egzaminacyjnych (z poprzednich lat) wraz z rozwiązaniami.

2.2. Struktura bloków tematycznych

2.2.1. Lekcja
W wszystkich blokach tematycznych pierwszą pozycją jest link umożliwiający wyświe-

tlenie materiału wykorzystywanego w czasie wykładu. Jest to aktywność nazwana przez au-
torów platformy Moodle lekcją. W niej zamieszczona jest prezentacja, którą każdy student 
może swobodnie, w dowolnym tempie i w dowolny sposób przeglądać. Choć oparta jest ona 
na prezentacji przygotowanej w programie PowerPoint, to na platformie Moodle nie została 
umieszczona jako odpowiedni plik komputerowy. W takim przypadku prezentacja mogłaby 
być bowiem w prosty sposób skopiowana i przeniesiona w inne miejsce albo jej fragmenty 
mogłyby być wykorzystane w pracach pochodnych, a wszystkie te działania mogłyby się 
odbywać poza kontrolą z ew. naruszeniem praw autorskich. 

Do opublikowania materiałów wykładowych przyjęto rozwiązanie dwuetapowe, które 
chroni treść prezentacji, przy zachowaniu pełnej funkcjonalności i dostępności dla studen-
tów. W tym celu wykorzystano platformę publikacyjną Scribd [6]. Platforma ta jest serwisem 
społecznościowym, której celem jest umożliwienie publikacji w Internecie materiałów tek-
stowych, e-książek, arkuszy kalkulacyjnych i prezentacji komputerowych. W odróżnieniu od 
innych portali publikacyjnych takich jak YouTube lub Picassa serwis ten nie jest przeznaczo-
ny do umieszczania w sieci materiałów audio/wideo czy też cyfrowych zdjęć. Korzystanie 
z platformy Scribd nie pociąga za sobą żadnych kosztów.

Każdy autor po założeniu konta w serwisie może przesyłać tam swoje dzieła. Po przesła-
niu pliku pochodzącego, np. z pakietu biurowego: pliku tekstowego, arkusza kalkulacyjnego 
lub prezentacji, jest on konwertowany do formatu Flash. Jest to typowy format używany do 
umieszczenia interaktywnych treści lub animacji w Internecie. Przeznaczenie utworów może 
być dwojakie: mogą one być publiczne, czyli dostępne dowolnym użytkownikom Sieci albo 
autor może też określić swoje dzieła jako prywatne. W takim przypadku nie będą one automa-
tycznie udostępniane wszystkim użytkownikom Internetu, a właściciel dzieł musi sam zadbać 
o ich dystrybucję, zachowując pełną kontrolę nad tym, do kogo trafią udostępniane materiały. 
Twórca decyduje bowiem o atrybutach dzieła na platformie Scirbd, które określają możliwość 
jego drukowania, kopiowania, przesyłania oraz ściągania z Sieci. W omawianym zastosowaniu 
wyłączono wszystkie te właściwości, które umożliwiałoby redystrybucję prezentacji. Można 
z niej korzystać jedynie on-line za pomocą przeglądarki komputerowej (por. rys. 2).
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2.2.2. Quiz
Kolejny link w bloku tematycznym odnosi się do testu, który w nomenklaturze platform 

e-learningowych nazywany jest najczęściej quizem. Może on składać się z dowolnej licz-
by pytań o różnym charakterze. Odpowiedzi, które udziela student podczas rozwiązywania  
quizu są automatycznie sprawdzane i punktowane przez komputer, według wzorca przygoto-
wanego przez autora pytań w nim zawartych.

W e-kursach quizy mogą występować w dwóch formach. Mogą to być zbiory pytań, 
których rozwiązywanie służy ocenie umiejętności studentów. W tym przypadku dostęp do 
quizu jest jednorazowy, możliwy tylko w określonym czasie. Może być również określona 
lokalizacja uprawniająca do jego uruchomienia (np. sala komputerowa). Quizy mogą być też 
narzędziem do samodzielnej nauki poza czasem zajęć na uczelni. W opisywanym zastosowa-
niu wybrano ten właśnie wariant wykorzystania quizów. Studenci nie uzyskują zaliczenia po-
przez rozwiązywanie zadań i odpowiadanie na pytania na platformie e-learningowej. Mogą 
wielokrotnie podchodzić do rozwiązywania zadań zawartych w quizach oraz wielokrotnie 
poprawiać swoje odpowiedzi. Możliwe jest przerwanie pracy w dowolnym momencie i póź-
niejszy do niej powrót. Wszystkie postępy w pracy studenta są rejestrowane, a punkty uzy-
skane za rozwiązane zadania zapisywane w dzienniczku ocen. Jedynym stosowanym ogra-
niczeniem jest określony przedział czasu, który przeznaczony jest na udzielanie odpowiedzi 
w danym quizie. Przyjęto, że w e-kursie wykładowym modułu Chemia Nieorganiczna będą 
to 3 tygodnie od rozpoczęcia realizacji danego tematu.

Quizy mogą składać się z takich rodzajów pytań, na które odpowiedź może mieć formę: 
wyboru zerojedynkowego (prawda/fałsz), krótkiego tekstu samodzielnie wpisywanego przez 
studenta (bez podpowiedzi ze strony komputera), wyboru z listy itp. Możliwe jest konstru-
owanie pytań o charakterze obliczeniowym i ten typ pytań jest najczęściej wykorzystywany 
w omawianym e-kursie, przy czym położono nacisk na przygotowanie quizów do tych za-
gadnień przerabianych na wykładzie, które w mniejszym stopniu znajdują swoje odzwiercie-
dlenie na ćwiczeniach i na zajęciach laboratoryjnych.

Tworzenie quizu jest dwuetapowe. Pytania przechowywane są w bankach zadań, w któ-
rych możliwe jest ich zaliczenie do poszczególnych podzbiorów (kategorii) pytań. Studenci 
nie mają bezpośredniego dostępu do banków zadań. Do każdego quizu, wybiera się pewną 
liczbę pytań z banków, z tym, że w bankach może być większa liczba pytań, niż liczba pytań 
użytych w quizie. Dodatkowo można wykorzystać mechanizm losowania, w którym podaje 
się ile zadań w quizie ma być wylosowanych z danej kategorii pytań przechowywanych 
w banku. W jednym quizie mogą występować pytania pochodzące z różnych kategorii a ban-
ki zadań mogą być dostępne tylko w danym e-kursie lub współdzielone. 

Zadania o charakterze obliczeniowym tworzone są w ten sposób, że mogą zawierać 
w swojej treści dane liczbowe o stałej wartości lub w miejscu gdzie powinna występować 
dana liczbowa definiuje się zmienną oraz określa się jej obszar zmienności. W treści zadania 
możliwe jest użycie wielu zmiennych. Wylosowanie danego zadania dla określonego studen-
ta oznacza równoczesne, indywidualne wygenerowanie wartości liczbowych dla wszystkich 
zmiennych w wylosowanym zadaniu oraz obliczenie wartości odpowiedzi dla danego kom-
pletu danych, na podstawie przygotowanej wcześniej definicji rozwiązania. Zastosowanie 
banków zadań, losowego wybierania zadań do quizu oraz zmiennych danych w zadaniach 
oznacza, że każdy student otrzymuje ich zestaw o zindywidualizowanym charakterze. Nie 
jest wówczas możliwe przekazywanie wyników rozwiązań zadań między studentami. 
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Obserwacje poczynione przez autorów pozwalają stwierdzić, że studenci, samodziel-
nie rozwiązują przygotowane zadania. Świadczy o tym duża liczba prób podania wyników 
liczbowych, zanim odpowiedź studenta będzie mieścić się w granicach założonej tolerancji 
w stosunku do odpowiedzi dokładnej. Wygląd przykładowy quizu pokazano na rys. 3.

Rys. 3. Wylosowane zadania tworzące jeden z quizów w e-kursie

Fig. 3. E-course’s quiz made of randomized exercises

2.2.3. Forum dyskusyjne
Ważną cechą platform zdalnego nauczania jest to, że oprócz tego, że zapewniają one do-

stęp do źródeł wiedzy dla studentów oraz zawierają zautomatyzowane mechanizmy testowa-
nia i ćwiczeń są również rodzajem portalu społecznościowego. Wszyscy uczestnicy e-kursu, 
studenci oraz nauczyciele, stanowią bowiem grupę, pomiędzy której członkami zachodzą 
interakcje, z wykorzystaniem platformy Moodle.

Funkcję społecznościową realizuje występujący w każdym bloku tematycznym odnośnik 
(Skomentuj, zgłoś uwagi, podyskutuj o wykładzie), kierujący studentów do odrębnego 
dla każdego tematu forum dyskusyjnego. Studenci zachęcani są do korzystania z tej, dobrze 
im znanej, ale nowej w przypadku nauczania akademickiego formy interakcji. Treść wypo-
wiedzi na forach jest dostępna tylko uczestnikom danego e-kursu. Pozwalają one studentom 
na zwiększenie swojej aktywności, nawet w przypadku zajęć o charakterze wykładowym, 
gdzie typowa postawa uczestnika zajęć jest postawą „odbiorcy”. Poprzez fakt, że uczestni-
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kiem forów dyskusyjnych jest również wykładowca, rozwijająca się dyskusja stanowi formę 
elektronicznych konsultacji, w czasie których problem zauważony i przedstawiony na forum 
przez jednego studenta, znajduje po krótkim czasie merytoryczny komentarz wykładowcy, 
automatycznie udostępniony pozostałym uczestnikom zajęć. 

2.2.4. Materiały uzupełniające i wirtualne doświadczenia
Internet jest globalnym, dynamicznym zasobem, gdzie dzięki aktywności wielu ludzi 

powstają materiały o charakterze osobistym, rozrywkowym, hobbistycznym, ale również 
edukacyjnym i naukowym. W tych dwóch ostatnich przypadkach w ich powstawaniu biorą 
udział m.in. pracownicy wyższych uczelni z całego świata. Często można znaleźć w Inter-
necie materiały, które merytorycznie odnoszą się do zagadnień omawianych na wykładach. 
Problemem jest bardzo duże ich zróżnicowane pod względem wartości merytorycznej. Za-
letą jest ich formalna różnorodność. Studenci mogliby samodzielnie odnajdywać w Sieci 
materiały edukacyjne, jednak jedynie poprawnym podejściem, jest dokonanie selekcji takich 
materiałów przez wykładowcę i zaproponowanie studentom wybranych źródeł, poprzez po-
danie do nich linków.

Przykładem takiego rozwiązania może być zestaw odnośników, które umieszczono 
w ostatniej części każdego bloku tematycznego e-kursu wykładowego. Wartością dodaną, 
która pojawia się w porównaniu z klasycznymi źródłami drukowanymi (skrypty, podręcz-
niki), które są typowym uzupełnieniem wykładu, jest to, że studenci mają do dyspozycji 
bardziej interaktywny materiał. Autorzy proponują studentom linki do animacji komputero-
wych, apletów Java czy też nagrań wideo prezentujących np. przebieg doświadczeń. Są to 
więc takie aktywności, które nie mogą wystąpić w przypadku gdy moduł nauczania zawiera 
wykład prowadzony wyłącznie sposobem klasycznym.

3. E-kurs ćwiczeniowy

3.1. Założenia i struktura kursu

Zajęcia o charakterze tablicowym są najczęstszą formą nauczania, podczas której stu-
denci mają możliwość wykazania się aktywnością. Celem tych zajęć jest nadanie prak-
tycznej formy wiedzy przekazywanej w ramach przedmiotu, co w przypadku kierunków 
inżynierskich przejawia się w umiejętności rozwiązywania zadań o charakterze rachunko-
wym. 

Założeniem e-kursu ćwiczeniowego jest wirtualne zwiększenie liczby godzin tego typu 
aktywności studentów poprzez stworzenie dodatkowej przestrzeni edukacyjnej, zawierają-
cej mechanizmy automatycznego sprawdzania umiejętności studentów. Założeniami tego 
e-kursu są: 
1. Wprowadzenie dodatkowych materiałów wyjaśniających podstawowe zagadnienia me-

rytoryczne, z którymi studenci powinni być dobrze zaznajomieni;
2. Udostępnienie quizów z zadaniami rachunkowymi do samodzielnego rozwiązywania;
3. Udostępnianie poszczególnych grup tematycznych zadań następuje w określonych termi-

nach. Każde prawidłowo rozwiązane zadanie jest punktowane a do uzyskania dopuszcze-
nia do zaliczania zajęć tablicowych wymagane jest bezwarunkowe uzyskanie określonej, 
minimalnej liczby punktów.
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E-kurs ćwiczeniowy ma strukturę tematyczną, składa się z bloku wprowadzającego 
i trzech bloków tematycznych (rys. 4), które związane są z trwającymi 15 godzin ćwiczenia-
mi realizowanymi w czasie pierwszych 8 tygodni semestru. 

Blok wprowadzający udostępnia informator, w którym podano zakres merytoryczny 
przedmiotu, warunki zaliczania ćwiczeń, oraz sposób uwzględniania pracy własnej studenta 
w ocenie końcowej z ćwiczeń. Wprowadzono rodzaj premii, dzięki której studenci wykazu-
jący dużą efektywność w rozwiązywaniu zadań na platformie mogą uzyskać podwyższenie 
oceny końcowej z tej formy zajęć. Dodatkowo w bloku wprowadzającym znajduje się forum 
dyskusyjne przewidziane dla zajęć rachunkowych. Służy ono do dyskusji pomiędzy studen-
tami oraz prowadzącymi, na tematy związane głównie z rozwiązywaniem zadań. Dzięki 
forum możliwe jest prowadzenie wirtualnych konsultacji, dotyczących problemów zgłasza-
nych przez studentów. 

3.2. Składniki e-kursu

Bloki tematyczne zawierają linki do materiałów tekstowych oraz linki do quizów. Mate-
riały tekstowe, które są dostępne on-line, bezpośrednio w przeglądarce internetowej mogą 
być przygotowane na dwa sposoby. Platforma jest wyposażona w edytor, który pozwala na 
tworzenie stron HTML bez użycia odrębnych edytorów jego języka. To wbudowane narzę-
dzie pracuje w trybie wizualnym, i jest wyposażone w pasek narzędzi edycyjnych przypomi-
nający te znane z edytorów tekstowych. Dzięki niemu można tworzyć dokument w języku 
HTML zawierający typowe formatowanie tekstu (wielkość liter, czcionka, kolor i inne atry-
buty testu, rozmieszczenie na stronie), tabele obrazy oraz typowe dla sieci elementy takie 
jak kotwice i odnośniki. Tryb wizualny edytora powoduje, że dokument można tworzyć bez 
znajomości standardu HTML. W przypadku, gdy konieczne jest wykorzystanie takich wła-
ściwości tego standardu, które nie są dostępne przez odnośniki zawarte w pasku zadaniowym 
edytora, możliwe jest przełączenie edytora w czysty tryb HTML. 

Przy tworzeniu materiałów tekstowych możliwe jest też wykorzystanie gotowych (np. 
będących już wcześniej w posiadaniu nauczyciela) dokumentów przygotowanych dowol-
nymi edytorami. Poprawnie działa kopiowanie tekstu z dowolnego edytora do okna edytora 
platformy moodle, zachowane są przy tym atrybuty i formatowanie tekstu. W przypadku, 
gdy w wykorzystywanym dokumencie oprócz tekstu zawarte są osadzone elementy (obrazy, 
schematy, wzory) konieczne jest najpierw zapisanie ich w postaci odrębnych plików graficz-
nych. Pliki te muszą być przesłane na platformę Moodle. Każdy z kursów posiada wyodręb-
niony katalog, w którym przechowywane są wszystkie pliki, które następnie mogą być wy-
korzystane przy tworzeniu elementów składowych kursu. Standardowo nie są one dostępne 
w innych e-kursach na tej samej platformie. Przy uzupełnianiu materiału tekstowego o np. 
obrazy wykorzystuje się zawartość katalogu plików danego e-kursu. W przypadku wzorów, 
możliwa jest też inna bardziej zautomatyzowana droga. Platforma wyposażona jest w pha-
ser, który wykorzystuje standard TEX do tworzenia wzorów matematycznych. W przypadku, 
gdy w dokumencie wprowadzi się frazę, która jest zgodna ze standardem TEX zostanie ona 
podczas wyświetlania dokumentu automatycznie przetworzona w plik graficzny zawierają-
cy odpowiednią formułę matematyczną. Dzięki temu tworzenie wzorów matematycznych 
w materiałach tekstowych jest szybkie, a możliwość ich edycji łatwa. 

Quizy, które występują w omawianym e-kursie skonstruowane są na podobnej zasadzie, 
jak te, które zostały użyte w e-kursie wykładowym. Jedyna różnica polega na tym, że w przy-
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padku, gdy student uzyska 100% punków za rozwiązania przygotowanych tutaj quizów jego 
ocena końcowa z ćwiczeń zostaje podniesiona o jeden stopień, pod warunkiem, że z zalicze-
nia pisemnego uzyskał on ocenę pozytywną (co najmniej 3,0), oraz że to zaliczenie miało 
miejsce w pierwszym terminie. 

4. E-kurs laboratoryjny

4.1. Założenia i struktura kursu

W przypadku zajęć laboratoryjnych szczególną rolę odgrywa odpowiednie przygoto-
wanie się studentów przed zajęciami. E-kurs stanowi doskonałe narzędzie umożliwiające 
zaktywizowanie studentów w czasie wolnym od zajęć, a więc stwarza warunki do tego, 
aby studenci pod kontrolą systemu mogli przygotować się do zajęć. Dzięki tym przygo-
towaniom realizacja zajęć laboratoryjnych jest łatwiejsza, zarówno z punktu widzenia 
nauczycieli jak i studentów, a oceny uzyskiwane przez studentów mogą być lepsze od 
dotychczasowych [7]. 

Rys. 4. Wygląd strony głównej e-kursu ćwiczeniowego

Fig. 4. Exercises e-course’s main page
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W przypadku e-kursu laboratoryjnego założono, że będzie on pełnił różnorodne funkcje, 
które mają uzupełnić i wzbogacić tę formę zajęć. Sformułowano następujące założenia:
1. Studenci uzyskają szereg informacji przed rozpoczęciem zajęć laboratoryjnych. Celem 

ich umieszczenia na platformie, jest zwolnienie prowadzącego z obowiązku powtarzania 
tych samych informacji na początku zajęć z każdą grupą studencką. Dzięki użyciu plat-
formy więcej czasu na zajęciach może być przeznaczone na pracę własną studentów;

2. Studenci będą zapoznawać się szczegółowo z takimi informacjami, które potrzebne są 
do właściwego udziału w zajęciach. Realizacja tego zadania będzie sprawdzana poprzez 
użycie przez studenta aktywności rejestrowanej tj. lekcji oraz quizu;

3. Studenci będą mieli dostęp on-line do bardzo rozbudowanej wersji instrukcji do zajęć. 
Instrukcja ta będzie zawierała treść poszczególnych ćwiczeń, wraz z przypomnieniem 
definicji pojęć, wzorów i procedur obliczeniowych niezbędnych do wykonania ćwiczeń. 
Będzie też zawierała ilustracje elementów wyposażenia laboratorium używanego w da-
nych ćwiczeniach;

4. E-kurs będzie zawierał dodatkowo wersje skrócone instrukcji, przygotowane do wydru-
kowania i wykorzystania w czasie zajęć; 

5. Dzięki wykorzystaniu e-kursu zajęcia o charakterze laboratoryjnym zostaną wzbogacone 
w liczne quizy, a aktywność studentów będzie skupiona wokół rozwiązywania zadań ra-
chunkowych nawiązujących treścią do przerabianych na laboratoriach zagadnień. Praca 
uczestników kursu w tym zakresie będzie rejestrowana i nagradzana w postaci podniesie-
nia oceny końcowej;

6. Wykorzystanie platformy umożliwi intensyfikację komunikacji pomiędzy nauczycielem 
a studentami. Zostaną wykorzystane narzędzia umożliwiające przekazywanie sprawoz-
dań z laboratoriów w formie elektronicznej. Sprawozdania będą oceniane on-line a infor-
macje zwrotne będą przekazywane w ramach systemu e-learningowego. Studenci będą 
mogli poprawiać sprawozdania;

7. Poszczególne aktywności będą realizowane przez studentów w ramach określonej struk-
tury czasowej. 
Zajęcia laboratoryjne realizowane są jako blok składający się z pięciu spotkań trwających 

każde po 6 godzin lekcyjnych. E-kurs laboratoryjny składa się z bloku wprowadzającego, 
5 bloków tematycznych i dodatkowego bloku końcowego rozszerzającego tematykę zajęć. 
Wygląd strony głównej e-kursu przedstawia rysunek 5. 

4.2. Bloki kursu

4.2.1. Blok wstępny

E-kurs „laboratoryjny” jest najbardziej rozbudowanym składnikiem e-learningowym za-
stosowanym w przypadku modułu Chemii Nieorganicznej. Na blok wstępny składają się 
linki z omówieniem warunków zaliczenia laboratorium, harmonogramem zajęć i kolokwiów 
(rys. 6), harmonogramem dostępu do zasobów (rys. 7), który jest powiązany z harmonogra-
mem zajęć. Dalej podane są informacje o sposobie punktowania rozwiązań quizów i innych 
aktywności studentów realizowanych na platformie e-learnigowej (rys. 8) i zakresie meryto-
rycznym kolokwiów pisemnych, które odbywają się na zajęciach.

W bloku wprowadzającym znajduje się też regulamin pracowni i instrukcja BHP, do któ-
rej utworzenia wykorzystano aktywność lekcja. Instrukcja BHP kończy się frazą „Oświad-
czam, że zapoznałem/am się z przepisami porządkowymi oraz zasadami BHP obowiązują-
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cymi w pracowni chemicznej i będę się do nich stosować. (By złożyć oświadczenie w pole 
odpowiedzi proszę wpisać TAK, albo cokolwiek jeśli nie chcesz złożyć tego oświadczenia, 
po czym kliknij w Proszę wpisz moją odpowiedź)”, po której występuje pole odpowiedzi wy-
pełniane przez studentów. Ci studenci, którzy pozostawią pole odpowiedzi puste lub z wpi-
sem innym niż TAK, nie mogą uczestniczyć w zajęciach. Kolejny składnik bloku wstępnego 
to quiz dotyczący zagadnień BHP, który składa się z piętnastu pytań, dotyczących bezpie-
czeństwa i higieny pracy. Wymagane jest aby studenci wykazali się w 80% prawidłowymi 
odpowiedziami, a test muszą zaliczyć przed rozpoczęciem pierwszych zajęć. 

Ostatnie dwa linki w bloku wprowadzającym służą omówieniu używanego na zajęciach 
sprzętu laboratoryjnego i wyposażenia laboratorium. Z uwagi na to, że w ramach modułu 
studenci rozwiązują znaczną liczbę zadań rachunkowych, w bloku wprowadzającym umiesz-
czono dodatkowo link do układu okresowego i kalkulatora mas cząsteczkowych. 

4.2.2. Bloki tematyczne 
Każdy z bloków tematycznych ma podobną strukturę. Omówiony tutaj zostanie jako 

przykład pierwszy z nich. Pierwsze dwa linki odnoszą się do zasobów potrzebnych studen-
tom przed zajęciami. Są to instrukcje, z których pierwsza ma formę lekcji, stworzonej w roz-

Rys. 5. Wygląd strony głównej e-kursu laboratoryjnego

Fig. 5. Laboratory classes e-course’s main page
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Rys. 8. Punktacja aktywności studentów

Fig. 8. Activity scoring

Rys. 7. Harmonogram dostępu do zasobów

Fig. 7. Resources and activities timetable
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budowanej formie składającej się z wielu podstron (por. rys. 9) pozwalającej kontrolować 
fakt zapoznania się z nią przez studentów przed zajęciami. Drugi link odnosi się do doku-
mentu w formacie PDF, zawierającego skróconą, roboczą formę instrukcji.

Kolejne trzy linki odnoszą się do quizów, skonstruowanych podobnie jak dla e-kursu 
wykładowego i ćwiczeniowego. 

Następny link uruchamia aktywność, szczególnie przydatną w przypadku zajęć labora-
toryjnych. Jej użycie pozwoliło na wyeliminowanie papierowych sprawozdań i zastąpienie 
ich formą elektroniczną. Aby przygotować sprawozdanie z zajęć studenci muszą zebrać 
odpowiednie dane laboratoryjne, np. poprzez odczytanie wartości zmierzonych odpowied-
nimi instrumentami (waga, pH-metr) i następnie wykonać odpowiednie obliczenia opisane 
szczegółowo w instrukcji. Dane i wyniki obliczeń studenci umieszczają w pliku arkusza 
kalkulacyjnego wg ustalonego przez prowadzącego wzoru. Sprawozdanie ma zatem formę 
arkusza kalkulacyjnego, gdzie odpowiedzi rozmieszczone są w określonych komórkach. Stu-
denci wysyłają zawierające indywidualne dane i obliczenia sprawozdania do oceny poprzez 
systemu Moodle. System pozwala nauczycielowi w dowolnym momencie przeglądać listę 
nadesłanych raportów uporządkowanych np. wg daty nadesłania oraz oznaczonych tak, że 
łatwo się zorientować, które sprawozdania zostały już sprawdzone, które są do sprawdzenia, 

Rys. 9. Wygląd wielostronicowej instrukcji w formacie HTML

Fig. 9. HTML multipage instruction
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a które po sprawdzeniu zostały poprawione przez studenta i przesłane do ponownego spraw-
dzenia. W omawianym e-kursie przyjęto, że studenci będą mieli maksymalnie 3 tygodnie na 
przesyłanie sprawozdań, z możliwością trzykrotnego nanoszenia poprawek. Nauczyciel na 
każdym etapie  sprawdzania  sprawozdań przekazuje  informację zwrotną  studentowi, doty-
czącą np. zauważonych błędów. Przyjęto, że za bezbłędne sprawozdanie studenci otrzymują 
10 pkt, a każdy błąd obniża tę liczbę o jeden punkt. Dla uzyskania zaliczenia sprawozdanie 
musi uzyskać co najmniej 6 pkt. 

Ostatni  link w każdym bloku tematycznym zawiera wyselekcjonowany zestaw filmów 
wideo przedstawiających doświadczenia w wykonane laboratorium, które są innymi warian-
tami doświadczeń wykonywanych przez studentów.

Bloki  tematyczne uzupełnione są blokiem dodatkowym, zawierającym zestaw interak-
tywnych aplikacji Java, które pozwalają na wykonanie doświadczeń, ale o charakterze wirtu-
alnym. Są to doświadczenia, których studenci nie mogliby wykonać w laboratorium, bowiem 
wykorzystane  są  tutaj modele  procesów przebiegających na  poziomie molekularnym.  Ich 
użycie poszerza wiedzę studentów dotyczącą procesów chemicznych i uruchamia ich wy-
obraźnię.

4.3. Ocena pracy studenta w e-kursie

Znaczna  liczba aktywności,  jakie  studenci muszą wykonać w ramach e-kursu skłoniła 
prowadzących do prowadzenia systemu premii wpływających na ocenę końcową z labora-
torium. Studenci za wszystkie działania wykonane bezbłędnie i w terminie uzyskują łącznie 
179 pkt. Przyjęto, że wymaganym minimum będzie 125 pkt. Jeśli student uzyska 179 pkt 
to jego ocena z laboratorium zostanie podniesiona o jeden, nawet w przypadku, gdy oce-
na z kolokwiów określająca ocenę z tych zajęć wynosi 5,0. Zajęcia laboratoryjne student 
może zakończyć z oceną 6,0. Nie jest to oczywiście ocena wpisywana do indeksu, ale jest 
brana pod uwagę przy wyliczaniu oceny z modułu z wagą 30%. Natomiast, gdy student nie 
uzyska 179 pkt, ale więcej niż 160 to ocena końcowa z laboratorium podniesiona zostaje 
o 0,5 stopnia. 

5. Wnioski

Zebrane przez autorów doświadczenia podczas czterech lat korzystania z platformy Mo-
odle pozwalają stwierdzić, że:
1.  Platforma e-learningowa dostarcza wielu możliwości na wzbogacenie merytoryczne za-

jęć realizowanych na uczelni wyższej;
2.  Umożliwia aktywizację studentów w czasie poza zajęciami. Studenci często korzystają 

z e-learningu wieczorem oraz w dni wolne od zajęć;
3.  Dzięki wykorzystaniu materiałów takich jak zdjęcia, filmy i animacje przekazywane tre-

ści nabierają bogatszej, bardziej atrakcyjnej formy;
4.  Wykorzystanie programów (apletów Java) umożliwia przedstawienie zjawisk lub proce-

sów w sposób, który byłby niemożliwy przy użyciu tradycyjnych form nauczania (tabli-
cy, kredy i prostych technicznie eksperymentów laboratoryjnych);

5.  Aktywności  takie jak quizy umożliwiają systematyczną pracę studenta odbywającą się 
pod automatyczną kontrolą systemu e-learningowego;
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6.	 Aktywności	takie	jak	raporty	i	fora	dyskusyjne	umożliwiają	znaczne	zwiększenie	inte-
rakcji	pomiędzy	nauczycielem	a	 studentami,	przez	co	praca	nauczyciela	ze	 studentem	
staje	się	bardziej	indywidualna,	nastawiona	na	rozwiązywanie	zgłaszanych	przez	niego	
problemów	oraz	wyjaśnianie	wątpliwości.
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