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1. Forum 
Głównym zastosowaniem forum jest prowadzenie dyskusji. Forum to aktywność platformy, 
pełniąca funkcję aktywizującą uczestników e-zajęć, a nic tak nie rozbudza uwagi jak dobra 
dyskusja. Dzięki forum możemy wymieniać uwagi i informacje w dowolnym czasie (tryb 
komunikacji asynchronicznej). Nie mamy też ograniczonego czasu na odpowiedź 
(w przeciwieństwie do rozmów np. przez komunikatory lub czaty). Dzięki temu nasze 
wypowiedzi mogą być przemyślane i wyważone. Dyskusję prowadzimy w określonym 
gronie rozmówców, dbamy również o odpowiednią kulturę wypowiedzi.  

Przykładowe zastosowania forum 

 Miejsce konsultacji dla uczestników zajęć zarówno w przypadku zajęć mieszanych, 
jak i wyłącznie zdalnych.  

 Miejsce dyskusji związanych z merytorycznymi zagadnieniami kursu (forum 
tematyczne). 

 Forum organizacyjne związane z zajęciami (taką funkcję pełni domyślnie forum 
Aktualności) lub ich wybranym fragmentem.  

 Forum grupowe pozwalające na wymianę poglądów w ramach poszczególnych 
grup kursu. 

 Forum o charakterze towarzyskim, pozwalające na luźne dyskusje między 
uczestnikami zajęć. Przykładem może być forum typu „poznajmy się”, w którym 
poprosimy uczestników o krótką autoprezentację. 

Aby rozpocząć dyskusję, potrzebny jest temat. Postarajmy się przygotować jeden dobry 
temat do dyskusji. Na potrzeby forum przygotujmy pytania otwarte lub zagadnienia 
problemowe, o których będą dyskutować uczniowie. Dyskusje powinniśmy cały czas 
monitorować i w razie potrzeby starać się ją podtrzymywać. Nie możemy się również łudzić, 
że forum będzie poprawnie funkcjonować bez naszego udziału, jako prowadzącego zajęcia. 

Forum dyskusyjne dodajemy tak jak każdą inną składową kursu. Włączamy tryb edycji w 
kursie (przycisk Włącz tryb edycji lub Administracja/Administracja kursem/Włącz tryb 
edycji) i wybieramy z rozwijanej listy Dodaj aktywność lub zasób link Forum 

Wybieramy w ustawieniach Ogólne nazwę naszego forum (Nazwa forum). Tekst 
wprowadzony w nazwie forum będzie widoczny na stronie kursu, więc powinien być 
powiązany ściśle z zawartością i przeznaczeniem forum. 

Opis – określamy, jakie jest przeznaczenie naszego forum. Musimy jasno określić wszystkie 
szczegóły związane z jego funkcjonowaniem. Jest to opis, który zobaczą uczniowie po 
wejściu na kurs. 
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Kolejne ustawienie — Rodzaj forum — wybieramy w zależności od przeznaczenia naszego 

forum. Do dyspozycji mamy pięć rodzajów dyskusji. 

 

Pojedyncza prosta dyskusja — dyskusja (jeden temat założony przez Prowadzącego), której 
celem jest wymiana opinii na jeden ściśle określony temat. 

Forum standardowe do użytku ogólnego — forum otwarte, na którym każdy uczestnik 
kursu może rozpocząć nową dyskusję. Każdy może też w takim forum założyć nowy temat 
i może się wypowiadać w każdym temacie. Nie ma uprzywilejowanych użytkowników. 

Każdy wysyła jeden temat dyskusji — każda osoba może przesłać tylko jeden nowy temat 
dyskusji (ale wszyscy mogą odpowiadać). 

Forum pytań i odpowiedzi — zadajemy pytanie w pierwszym poście danego tematu. 

Studenci mogą odpowiadać, ale nie zobaczą wpisów pozostałych uczestników zajęć do 

momentu opublikowania własnej odpowiedzi. 
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Standardowe forum wyświetlane w układzie bloga — otwarte forum, w którym każdy 

z uczestników kursu może założyć nowy temat. Wszystkie tematy wyświetlane są na jednej 

stronie, a w każdym z nich znajduje się łącze Podyskutuj na ten temat. 

Załączniki i zliczanie słów 

 

Maksymalna wielkość załącznika określa maksymalną wielkość pojedynczego załącznika 

przesyłanego jednorazowo na forum. 

Maksymalna liczba załączników —możemy nałożyć na Studentów ograniczenie liczby 

załączników. Teoretycznie zwiększając liczbę plików, możemy powiększyć limit 

przesyłanych na platformę danych. 

Wyświetl liczbę słów — pozwala wyświetlić pod wpisem użytkownika liczbę 

wprowadzonych słów. Przydatne rozwiązanie, jeżeli pragniemy wymusić na 

użytkownikach „rozmiar” aktywności. 

Subskrypcja i obserwacja 

 

Tryb subskrypcji. Ustawienie pozwala nam zdecydować o formie subskrypcji wiadomości z 

forum. Informacje o zmianach na forum będziemy mogli otrzymywać na nasz adres e-mail 

ustawiony w profilu użytkownika. 

Dostępne są cztery opcje subskrypcji: 

 Wymuś subskrypcję — wymusza na każdym zapisanie się do subskrypcji forum. 
Nie ma możliwości zmienienia tego stanu, Student nie może z niej zrezygnować. 
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 Automatyczna subskrypcja — Student jest zapisany do subskrypcji, ale może z niej 
w każdej chwili zrezygnować. 

 Subskrypcja wyłączona — przy tej opcji nie ma możliwości zapisania się do 
subskrypcji. 

 Subskrypcja opcjonalna — uczestnik zajęć sam może podjąć decyzję 
o ewentualnym śledzeniu wydarzeń na forum. 

Przeczytać obserwacje dla tego forum? — funkcja pozwala określić, czy dla wiadomości 

z tego forum uruchomiony będzie mechanizm ich śledzenia. Wiadomości nieprzeczytane 

będą wtedy na forum specjalnie wyróżniane. Bardzo wygodna opcja, szczególnie 

w przypadku dużej liczby dyskusji. 

 

Próg wpisów do blokowania - Określa zasady hamowania aktywności uczestników naszych 

forów dyskusyjnych. Aby uniknąć typowych spamerów, czyli zalewu nic niewnoszących 

wpisów, możemy określić kiedy użytkownik forum otrzyma ostrzeżenie. Wyświetla się ono 

w górnej części strony. 

Zakładka Ocena pozwala na grupowanie ocen uzyskanych z aktywności w kategorie 

dziennika stworzone przez autora kursu. 

 

Standardowe opcje modułów to ustawienia związane m.in. z grupami. Podobnie jak 

w przypadku innych narzędzi platformy, funkcja Tryb grup pozwala określić, w jaki sposób 

na forum mogą się odbywać dyskusje. 

 Bez grup — sprawia, że wszyscy uczestnicy kursu mogą brać udział w dyskusjach bez 
ograniczeń. 

 Osobne grupy — każdy członek grupy widzi tylko swoją grupę i pracuje w jej ramach. 
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 Widoczne grupy — Studenci mają podgląd dyskusji pozostałych grup, ale pracują 
w swojej. 

Grupy nadrzędne - grupy wchodzące w skład grup nadrzędnych mogą ze sobą swobodnie 
współpracować. 

 

Ukończenie aktywności — złożone ustawienie pozwalające ograniczyć dostęp do forum 
poprzez połączenie z inną aktywnością. 

Do dyspozycji mamy następujące warunki: 

 Wymaga obejrzenia — Student musi zajrzeć do tej aktywności, aby ją ukończyć. 
Cóż, tym razem wymuszamy wyłącznie kliknięcie w aktywność. Z drugiej strony 
może nasza aktywność zainteresuje Studenta i zachęci do większej uwagi? 

 Wymaga oceny — Student musi otrzymać ocenę, aby ukończyć tę aktywność. 
Należy pamiętać, że w przypadku niektórych aktywności jest to zależne od 
prowadzącego szkolenie. 

 Wymagaj wpisów — Student musi rozpocząć dyskusję lub odpowiedzieć określoną 
liczbę razy. Ustawienie dość charakterystyczne dla forum. Działa automatycznie, 
bez udziału prowadzącego. 

 Wymagaj dyskusji — Student musi utworzyć określoną liczbę dyskusji. 

W tym przypadku należy pamiętać, aby miał odpowiednie uprawnienia. 

 Wymagaj odpowiedzi — Student musi odpowiedzieć określoną przez 
Prowadzącego liczbę razy. Ponownie Prowadzący musi sprawić, aby warunek był 
wykonalny i naprawdę miał z punktu widzenia uczestnika sens. 

 Oczekiwane ukończenie do — ustawiamy konkretną datę, do której Student 
powinien ukończyć aktywność. Należy pamiętać o powiadomieniu uczestnika 
o wyznaczonym terminie. 
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2. Czat 
Narządzie służące do komunikacji na platformie. Komunikacja polega na wysyłaniu przez 

uczestnika komunikatów tekstowych do wszystkich biorących udział w wirtualnym 

spotkaniu . Widzimy, kto bierze udział w czacie, dzięki widocznym nazwom użytkowników 

wyświetlanym po prawej stronie okienka rozmów. W przeciwieństwie do forum czatu nie 

możemy bezpośrednio oceniać. 

Czat dodajemy w taki sam sposób jak każdą inną składową, po prostu wybieramy 

z rozwijanej listy Dodaj aktywność lub zasób (przy włączonym trybie edycji kursu 

wybieramy przycisk Włącz tryb edycji lub Administracja/Administracja kursem/Włącz tryb 

edycji). 

 

 

Wpisujemy nazwę czatu. Wstęp, czyli opis przeznaczenia naszej aktywności. 

Sesje czatu  

Czas następnego czatu odgrywa rolę, kiedy będziemy się umawiać z uczestnikami kursu na 

konkretny termin — będzie on istotny dla wszystkich opcji związanych z powtarzaniem 

sesji. 
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Powtórz sesje — pozwala zrezygnować z określonego terminu czatu (opcja Nie pokazuj 

czasów czatu), można określić pojedynczy termin (opcja Nie powtarzaj — jedynie określony 

czas), ustawić cykliczność codzienną (Codziennie w tym samym czasie) lub cotygodniową 

(Co tydzień w tym samym czasie). 

Zachowaj minione sesje — możemy archiwizować czat z wypowiedziami uczestników 

Każdy może oglądać minione sesje — możemy zdecydować, czy umożliwiamy dostęp do 

archiwalnych spotkań czy nie. 

Standardowe opcje modułów są identyczne jak w przypadku pozostałych aktywności. 

Po wejściu do czatu możemy wybrać: 

 

 Naciśnij tu, aby wejść na czat — dołączamy do rozmowy. 

 Wersje bez ramek i JavaScript — uruchamiamy, jeżeli mieliśmy problem z poprzednią 
opcją. 

 Zobacz minione sesje czatu — jeżeli chcemy przeglądać poprzednie sesje czatu 
i mamy odpowiednie uprawnienia, a czat był archiwizowany. 

Jeżeli wejdziemy do czatu, to mamy podgląd, kto się na nim znajduje. 

 

 

Pisanie na naszym kursowym czacie jest dość łatwe, podobne do innych komunikatorów. 


