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INFORMACJE OGÓLNE
1. Informacje o przewodniku operacyjnym
Przewodnik operacyjny po platformie e-learningowej @ESEN jest przeznaczony dla administratorów,
szkoleniowców i moderatorów, którzy będą prowadzić kursy publikowane na platformie. Przewodnik
pomoże im zapoznać się z obsługą e-platformy i jej funkcjami, sposobem prowadzenia Programu
@ESEN oraz będzie stanowić narzędzie zapewniające wsparcie dla przedsiębiorców społecznych,
obejmujące skuteczne metodologie doradcze, coachingowe i mentoringowe.

Platforma e-

learningowa @ESEN jest tworzona w 4 językach (EN, EL, IT, PL).

2. Informacje o Programie @ESEN
Program @ESEN to zintegrowany system szkoleń i wsparcia dla przedsiębiorców społecznych,
obejmujący:
- Strukturę i treści szkoleniowe (jednostki nauczania)
- Strategie i metodologie szkoleniowe, które promują współpracę i pracę zespołową uczestników
oraz pomagają w tworzeniu przedsiębiorstw społecznych poprzez prezentację modelowych
przedsiębiorstw społecznych i potencjalnych barier występujących w procesie ich zakładania.
- Odpowiednie materiały edukacyjne dla każdej jednostki nauczania
- Ocenę
- Sekcję informacji zwrotnych

3. Informacje o platformie
Platforma e-learningowa @ESEN:
-

Oferuje narzędzie online do nauki, budowy sieci kontaktów, dzielenia się wiedzą i wymiany
wiedzy

pomiędzy

przedsiębiorcami

społecznymi,

szkoleniowcami,

profesjonalistami,

organizacjami gospodarki społecznej i ekspertami.
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-

Dostarcza zaawansowane narzędzie, zaprojektowane z myślą o doraźnych potrzebach, do
tworzenia i realizacji programów szkoleniowych w trybie online i mieszanym, oferując bazę
praktyk, doświadczeń

i ogólnodostępnych materiałów edukacyjnych, które mogą być

wykorzystywane w ramach platformy.
Platforma e-learningowa @ ESEN zawiera pięć (5) modułów plus moduł wprowadzający w czterech
(4) różnych językach i obejmuje cyfrowy Sylabus, e-podręczniki, zadania, oceny oraz sekcję
informacji zwrotnych dla moderatorów i studentów kursów pilotażowych. Moduły programu są
następujące:


Moduły:
o

Wprowadzenie: Podstawy gospodarki społecznej i przedsiębiorczości

o

Moduł A: Zarządzanie przedsiębiorstwem

o

Moduł B: Innowacje społeczne i wpływ

o

Moduł C: Marketing przedsiębiorstwa społecznego

o

Moduł D: Zbieranie funduszy i zasoby

o

Moduł E: Potencjał zasobów ludzkich

W celu uzyskania dostępu do materiałów szkoleniowych i quizów sprawdzających wiedzę,
użytkownik musi się zarejestrować, zalogować i zapisać na kurs.

4. Jak mogę się zarejestrować?
Na stronie głównej kliknij przycisk Nowe konto, znajdujący się po prawej stronie (Rysunek 1) i
postępuj zgodnie z krokami rejestracji (Rysunek 2). Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych
danych osobowych, otrzymasz e-mail z potwierdzeniem i linkiem do zatwierdzenia swojego profilu.
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Rysunek1: Przycisk „Utwórz nowe konto” na stronie głównej

Rysunek2: Strona rejestracji
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5. Jak mogę się zalogować?
Na stronie głównej wprowadź swoje dane uwierzytelniające (nazwę użytkownika i hasło), wybrane w
poprzednim

kroku.

Platforma

daje

użytkownikom

możliwość

„zapamiętania”

ich

danych

uwierzytelniających, dzięki czemu nie ma konieczności wprowadzania danych przy każdej wizycie.
Jest również dostępna opcja odzyskiwania/zmiany hasła na wypadek jego zapomnienia (Rysunek 3).

Rysunek3: Przycisk logowania na stronie głównej

6. Gdzie mogę znaleźć dostępne kursy?
Po zalogowaniu się, w menu po lewej stronie kliknij zakładkę Moje kursy (Rysunek 4). Znajdziesz
tam wszystkie dostępne kursy posortowane według języków (Rysunek 5).
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Rysunek4: Strona pulpitu nawigacyjnego

Rysunek5: Strona główna z wszystkimi dostępnymi kursami w różnych językach
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INSTRUKCJE DLA STUDENTÓW

1. Jak mogę komunikować się z innymi uczestnikami kursu?

Rysunek6: Pierwsza strona kursu

Możesz komunikować się z innymi uczestnikami kursu za pomocą dwóch (2) metod komunikacji, czyli
przez Forum i Czat. Znajdują się one na stronie głównej każdego kursu i są unikalne dla danego kursu
(Rysunek 6).
Forum umożliwia uczestnikom prowadzenie dyskusji asynchronicznych (nie w czasie rzeczywistym),
czyli rozmów toczących się na przestrzeni dłuższego okresu czasu. Możesz utworzyć nowy temat
dyskusji lub po prostu odpowiedzieć na czyjeś pytanie (Rysunek 7).
Natomiast Czat umożliwia uczestnikom prowadzenie tekstowych, synchronicznych dyskusji w czasie
rzeczywistym. Wystarczy wejść do pokoju i zacząć rozmowę z innym użytkownikiem zalogowanym w
tym samym czasie. E-platforma daje również możliwość ponownego odwiedzenia starszych czatów
(Rysunek 8).
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Rysunek7: Forum kursu

Rysunek8: Czat kursu
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2. Jak wykonać zadanie?
Jeśli administrator włączył opcję wykonywania zadań w ustawieniach kursu, prowadzący może
wskazać sposób ukończenia każdego elementu kursu. Wówczas przy danym zadaniu pojawia się
„ptaszek”/symbol wykonania (Rysunek 9). Studenci mogą ręcznie oznaczyć dany element jako
wykonany albo zostanie on automatycznie zarejestrowany jako ukończony po spełnieniu przez
studenta określonych kryteriów (student musi wyświetlić zadanie, aby je ukończyć). Może to
obejmować przeglądanie zasobów, przesyłanie wykonanych zadań, pisanie na forum lub spełnienie
innych warunków. Prowadzący może zobaczyć, kto wykonał dany element w raporcie ukończenia
zadań w zakładce Administracja kursu > Raporty > Ukończenie zadań (Rysunek 10).

Rysunek 9. Widok ukończenia zadań z konta studenta

Rysunek 10. Widok ukończenia zadań z konta prowadzącego
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3. Czym jest samoocena?
Samoocena składa się z quizu zawierającego około dziesięciu (~10) pytań dla każdego modułu kursu.
Może być wykorzystywana przez trenera prowadzącego kurs jako wskaźnik poziomu wiedzy
użytkownika na temat każdego modułu kursu, po zapoznaniu się z materiałem edukacyjnym
(Rysunek 11). Student musi spełnić ustalone kryteria (75% poprawnych odpowiedzi), aby zaliczyć
zadanie.

Rysunek 11: Quiz samooceny

4. Jak ukończyć kurs?
Włączenie opcji Ukończenia kursu, jako rozszerzenie realizacji zadań, pozwala na oficjalne oznaczenie
kursu jako ukończonego, ręcznie lub automatycznie według określonych kryteriów. Jeśli dodano blok
„Status ukończenia kursu”, studenci mogą zobaczyć swoje postępy w realizacji kursu (Rysunek 12).
Nauczyciele mogą zobaczyć ogólny postęp studentów w kierunku ukończenia kursu w
zakładce Administracja kursu>Raporty>Ukończenie kursu. (Rysunek 13).

12

Rysunek 12: Widok studenta po ukończeniu kursu

Rysunek 13: Widok nauczyciela po ukończeniu kursu

5. Jak mogę sprawdzić mój profil?
Po zalogowaniu się, kliknij na rozwijane menu obok Twojego zdjęcia profilowego w prawym górnym
rogu i wybierz „Profil” (Rysunek 14). Tam możesz zobaczyć wszystkie informacje, które dodałeś o
sobie (Rysunek 15), jak również kursy, na które się zapisałeś (Rysunek 16). Ponadto, możesz
edytować swoje podstawowe informacje, takie jak dane osobowe i metody komunikacji.
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Rysunek 14: Dostęp do profilu

Rysunek 15: Sekcja szczegóły na stronie profilowej
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Rysunek 169: Sekcja kursy na stronie profilowej

6. Jak mogę sprawdzić wydarzenia?
W menu po lewej stronie znajduje się opcja Kalendarz (Rysunek 17). Tam możesz śledzić wszystkie
ważne wydarzenia, które są dostępne albo publicznie, albo konkretnie dla kursu, na który się
zapisałeś. Wydarzenia mogą obejmować terminy, zadania, a nawet spotkania.
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Rysunek 17: Strona kalendarza
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PODRĘCZNIK DLA NAUCZYCIELI
1. Jak mogę zapisać się na kurs?
Zapisy na kursy są dokonywane ręcznie, co oznacza, że moderator każdego kursu jest
odpowiedzialny za rejestrację trenerów. W związku z tym, jeśli chcesz uczestniczyć w kursie,
powinieneś poprosić moderatora o zapisanie cię jako trenera w odpowiednim języku.

2. Jak mogę edytować kurs?
1. Włącz edycję (Rysunek 18a).
2. Kliknij ikonę ołówka, aby szybko zmienić nazwę sekcji
3. Kliknij przycisk „Edytuj ustawienia”, aby zmodyfikować opis i inne ustawienia. (Rysunek 18b).

Rysunek 18a: Przycisk włączenia edycji
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Rysunek 18b: Kliknij przycisk „Edytuj ustawienia”

2.1 Jak mogę edytować tytuł etykiety?
1.

Włącz edycję.

2.

Kliknij przycisk „Edytuj ustawienia”, aby edytować etykietę. (Rysunek 19).

Rysunek 19: Edytuj tytuł etykiety

2.2 Jak mogę przenieść sekcję kursu?
1. Włącz edycję (Rysunek 20a).
2. Kliknij strzałkę w górę/dół lub ikonę krzyżyka, aby przesunąć sekcję (Rysunek 20b).
3. Przeciągnij sekcję do miejsca, w którym chcesz ją umieścić i upuść (Rysunek 20c).
Uwaga:

Możliwość

przenoszenia

sekcji

kursu

jest

kontrolowana

przez

funkcję

moodle/course:movesections, która jest dozwolona dla domyślnej roli nauczyciela.
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Rysunek 20a: Przenoszenie sekcji kursu

Rysunek 20b: Przenoszenie sekcji kursu
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Rysunek 20c: Przenoszenie sekcji kursu
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3. Jak mogę edytować elementy na stronie głównej kursu?
Przy włączonej opcji edycji, przy zadaniach, zasobach i blokach dostępne są ikony pełniące
różne funkcje, takie jak edytuj/przenieś/kopiuj/usuń/ukryj. (Rysunek 21).
Uwaga: Twój motyw tła może obejmować inne ikony niż te przedstawione poniżej:

- ikona ołówka pozwala na edycję tytułu zasobu / zadania
ta ikona grupuje zadania w celu ułatwienia edycji na mniejszych ekranach. Kliknij, aby wyświetlić
opcje.

- ikona przenoszenia pozwala na przenoszenie elementów lub sekcji poprzez
przeciąganie i upuszczanie. (Jeśli podczas przenoszenia treści trzeba przewinąć dużą ilość
zadań, polecamy zapoznać się z przydatną sugestią w sekcji Wskazówki poniżej)

- ta ikona ruchu pojawia się, jeśli Ajax nie jest włączony.

- ikona grup pozwala na przełączanie pomiędzy brakiem grup a oddzielnymi/widocznymi
grupami

- ikona „Przenieś tutaj” pojawia się podczas przenoszenia elementu kursu
bez Ajax. Kliknij wewnątrz pola, aby zmienić lokalizację elementu.

- strzałki góra/dół pozwalają na przesuwanie sekcji kursu w górę lub w dół i pojawiają się,
jeśli Ajax nie jest włączony.
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Rysunek 21: Edycja elementów na stronie głównej kursu

4. Jak edytować aktywność (np. forum):
1. Włącz edycję
2. Naciśnij „Edytuj” i edytuj ustawienia (Rysunek 22a).
3. Zastąp tekst w polach „Nazwa forum” i „Opis” (Rysunek 22b).
4. Naciśnij „Zapisz i wróć do kursu” (Rysunek 22c).

Rysunek 22a: Naciśnij „Edytuj” i edytuj ustawienia
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Rysunek 22b: Zastąp tekst w polach „Nazwa forum” i „Opis”

Rysunek 22c: Naciśnij „Zapisz i wróć do kursu”

5. Jak edytować aktywność H5P (np. quiz):
1. Włącz edycję
2. Naciśnij „Edytuj” i edytuj ustawienia (Rysunek 23a).
3. Zastąp tekst w polach „Tytuł”, „Opis zadania” i „Tekst”. (Rysunek 23b).
4. Naciśnij „Zapisz i wróć do kursu”. (Rysunek 23e).
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Rysunek 23a: Naciśnij „Edytuj” i edytuj ustawienia

Rysunek 23b: Zastąp tekst w polach „Tytuł”, „Opis zadania” i „Tekst”.
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Rysunek 23c: Zastąp tekst w polach „Tytuł”, „Opis zadania” i „Tekst”.

Rysunek 23d: Zastąp tekst w polach „Tytuł”, „Opis zadania” i „Tekst”.
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Rysunek 23e: Zastąp tekst w polach „Tytuł”, „Opis zadania” i „Tekst”.

Ważne instrukcje: W zadaniach polegających na dopasowywaniu (przeciąganiu słów), upuszczane słowa
oznaczone gwiazdką (*) są dodawane przed i za właściwym słowem/zwrotem. Należy zwrócić uwagę przy
tłumaczeniu, że gwiazdka powinna być umieszczona we właściwym miejscu, za tekstem angielskim.
(Rysunek 23c).
Więcej szczegółów i przykładów znajduje się w rozdziałach „Poradnik” i „Przykład”. (Rysunek 23d).
W celu uzyskania dalszych informacji lub wsparcia, można odwiedzić stronę
https://docs.moodle.org/311/en/Teacher_quick_guide lub skontaktować się z administratorem strony.
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