
 
 
 
 
 
 

Moodle – platforma Open Source dla wspomagania kształcenia na odległość 
 

 
 
 
 
 
 

Grzegorz Olszanowski 
 
 
 
 
 
 
 

Instytut Matematyki i Informatyki 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Streszczenie: Historia kształcenia na odległość sięga osiemnastego wieku. Wraz z rozwojem 
cywilizacji zmieniały się sposoby przekazu treści nauczania. Współcześnie korzystamy 
przede wszystkim z Internetu. Artykuł opisuję możliwości platformy MOODLE  
w e-learningu oraz wykorzystania jej w uzupełnianiu treści nauczania metodami 
tradycyjnymi. 
 
 
 
Abstract. Article presents brief history of e-learning. MOODLE framework provides bridge 
between students and lecturers. We can use it to complement learning content using 
traditional methods. 
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1. Historia e-edukacji 
  

Prekursorami kształcenia na odległość są Amerykanie. W 1700 roku w Stanach 
Zjednoczonych pojawiło się pierwsze ogłoszenie z ofertą kursu korespondencyjnego. Polegał 
on na przesyłaniu pocztą między studentami a prowadzącymi materiałów szkoleniowych, 
ćwiczeń i zadań. W Polsce nauczanie na odległość, kursem zawodowym dla rzemieślników, 
zapoczątkował w 1776r Uniwersytet Krakowski. Trzy lata później w Warszawie, na wzór 
Uczelni krakowskiej wprowadzono kurs nauczania zdalnego dla fizyków. Warto zauważyć, 
że taki sposób kształcenia na odległość wzbogacony o współczesne środki przekazu audio 
i wideo jest bardzo popularny również obecnie. 

W XIX w. na całym świecie popularną formą nauczania na odległość stały się kursy 
językowe oraz stenografii. Pod koniec XIX w. William Harper, nauczyciel Hebrew w Morgan 
Park, Illinois, wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom na tę formę kształcenia opracował 
pierwszy szczegółowy program nauczania na odległość, Uwzględniał on podział kursu na 
dany tydzień, zestaw zadań do wykonania w danym tygodniu oraz zestaw pytań na zaliczenie, 
a także sposób oceny zdobytej w ten sposób wiedzy. W Polsce, w tym okresie, również 
podejmowano próby nauczania na odległość. W 1886 r. w Warszawie utworzono Uniwersytet 
Latający, który dwadzieścia lat później (w czasie rewolucji 1905-1907) został zalegalizowany 
i przyjął nazwę Towarzystwo Kursów Naukowych. Kształcenie korespondencyjne prowadziły 
również: Towarzystwo Kursów Akademickich dla Kobiet lub Powszechne Wykłady 
Uniwersyteckie. 

W latach 20-tych XX w. do kształcenia na odległość korzystano z radia jako środka 
przekazu treści dydaktycznych. Były to tzw. „radia edukacyjne”. W 1945 r. powstała, 
zainicjowana przez Uniwersytet Stanu Iowa, pierwsza „Telewizja edukacyjna”; do roku 1948 
istniało w USA pięć ośrodków zajmujących się kształceniem za pomocą przekazu 
telewizyjnego. W 1952 r. Rada Telewizji Edukacyjnej (the Joint Council on Educational 
Television) wpłynęła na Rządową Komisję ds. Komunikacji, aby ta wydzieliła jedno pasmo 
telewizyjne dla celów edukacyjnych. Od tego czasu powstało wiele stacji edukacyjnych, 
a sale lekcyjne wyposażano w odbiorniki telewizyjne. W Polsce, w latach 1966-1971, działała 
Politechnika Telewizyjna, oferująca program przygotowawczy dla kandydatów na wyższe 
uczelnie i materiały pomocnicze dla studentów. Kolejną formą kształcenia na odległość jest 
przekaz satelitarny. Kiedy w 1962r. pierwszy amerykański satelita telekomunikacyjny - 
Telstar 1- został umieszczony na orbicie rozpoczęła się nowa era w kształceniu 
z wykorzystaniem tele i videokonferencji. Przez lata 70-te i 80-te była to najczęściej 
wykorzystywana forma przekazu treści edukacyjnych na odległość, szczególnie przez duże 
ośrodki akademickie. Jednym z pierwszych był Uniwersytet Alaska, który od 1985 r. poprzez 
łącza satelitarne udostępniał wiele kursów innym szkołom wyższym w Stanach 
Zjednoczonych. Koniec ubiegłego wieku przyniósł dynamiczny rozwój telekomunikacji 
cyfrowej, technik komputerowych i technik telewizji satelitarnej oraz technik 
multimedialnych. Rozwój ten wywarł wpływ na proces uczenia się i nauczania. Jednak 
prawdziwy przełom popularności uczenia na odległość nastąpił wraz z nadejściem ery 
Internetu. Właśnie z tego źródła korzystają na co dzień w celach edukacyjnych zarówno 
młodsi jak i starsi obywatele światowej społeczności. Zastosowanie najnowszych zdobyczy 
technologii informacji i Internetu w nauczaniu określa się najczęściej mianem eLearning  
(e-Learning). Edukacja przez Internet, jeśli jest odpowiednio zorganizowana i zarządzana, 
pozwala jej użytkownikom na dotarcie do sprawdzonych, „przefiltrowanych” źródeł wiedzy. 
Elementem centralnym tego rozwiązania jest systemem informatyczny zaopatrzony 
w narzędzia służące do organizacji procesu dydaktycznego charakteryzującego się wysokim 
stopniem interaktywności. Systemy te nazywamy platformami e-learningowymi. Przy 
pomocy elementów składowych platformy możemy przygotowywać, gromadzić i udostępniać 
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materiały dydaktyczne (w formie plików tekstowych, graficznych, audio-video), moderować 
prowadzone dyskusje, organizować pracę w grupach, dokonywać analizy efektów nauczania 
(testy, ankiety, quizy),prowadzić pełną statystykę i kontrolę procesu uczenia się. Mówiąc 
krótko: platforma e-learningowa jest to system stworzony do zarządzania całością procesów 
związanych z organizacją nauczania przez Internet. 

 
2. Moodle - Darmowa platforma e-learningowa 
 

2.1. Wprowadzenie 
 

Jednym z systemów wspomagających procesy zdalnego nauczania oraz uczenia się, 
jest platforma MOODLE (ang. Modular Object Oriented Distance Learning Environment).  
 

 
 

Platforma tworzona jest od 1999 roku jako oprogramowanie typu Open Source1 
i udostępniana darmowo w ramach publicznej licencji GNU GPL2. Chciaż oprogramowania 
tego typu mogą mieć wady, ale przecież nie są od nich wolne również drogie rozwiązania 
komercyjne. Pomysłodawcą platformy MOODLE jest Australijczyk – Martin Dougiamas.  

Założeniem twórcy było stworzenie platformy która uwzględniałaby aspekty 
pedagogiczne odwołujące się do konstruktywizmu. Ideą jego jest to, że student jest aktywnym 
podmiotem, który samodzielnie tworzy swój własny system wiedzy, korzystając przy tym 
z dostępnych mu źródeł informacji. Rola wykładowcy, obok motywowania i wspierania 
swoich podopiecznych, polega przede wszystkim na przydzielaniu zadań i formułowaniu 
pytań stanowiących dla uczniów dylematy do rozwiązania. Rezultatem pracy nad 
rozwiązaniem owych dylematów jest powstanie w umyśle uczącego się nowej wiedzy. Idąc 
dalej, wiedza konstruowana jest najefektywniej, kiedy mamy do czynienia z uczeniem się 
przez współpracę. Jest to możliwe wtedy, kiedy uczeń pracuje w grupie, dzieląc się własnymi 
doświadczeniami i opiniami oraz będąc otwartym na doświadczenia i opinie innych. 
Zgodnie z powyższymi założeniami platforma MOODLE zaopatrzona została w szereg 
modułów, które umożliwiają współpracę na poziomach student –student oraz student – 
wykładowca. Oprócz twórców oprogramowania, istotną rolę odgrywają tu zgodnie z ideą 
Open Source zwykli użytkownicy platformy, którzy o swoich problemach lub pomysłach na 
jej ulepszenie dyskutują na forach dyskusyjnych na oficjalnej stronie tego projektu 
www.moodle.org. W czasie pisania tego artykułu ostatnią stabilną wersją platformy jest 
wersja 1.4.4. z 60 różnymi interfejsami językowymi, w tym język polski 
 
 
 
 
 

                                                
1 Open Source – dosłownie Otwarte Źródła jest to ruch programistów i użytkowników komputerów 
zaangażowanych w działania na rzecz swobodnego dostępu do oprogramowania i jego kodu żródłowgo przez 
ogół użytkowników 
2 Powszechna Licencja Publiczna GNU (GPL) to licencja wolnodostępnego oprogramowania, zabraniająca 
zamykania kodu. Pełny tekst licencji: http://www.fsf.org/licensing/licenses/gpl.html 

http://www.moodle.org
http://www.fsf.org/licensing/licenses/gpl.html
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2.2. Opis techniczny 
 

Oprogramowanie platformy MOODLE napisane jest w popularnym języku 
skryptowym PHP i umożliwia użycie darmowych baz danych (MySQL, PostgreSQL, itp.). 

Aby korzystać z MOODLE’a komputer-serwer, na którym jest on zainstalowany musi 
mieć 

• Uruchomiony serwer WWW obsługujący PHP, np. web serwer Apache 
• Zainstalowany język PHP (wersja 4.1.0 lub wyższa). PHP w wersji 5.0 

wykorzystywane jest w platformie 1.4 
• Uruchomiony serwer baz danych: MySQL lub PostgreSQL. 

Platforma MOODLE tworzona jest głównie z myślą o użytkownikach systemu Linux 
z zainstalowanym serwerem Apache, bazą danych MySQL oraz językiem PHP, stąd mówi się 
czasami że jest zaprojektowana na system LAMP. Jednakże platformę MOODLE można 
zainstalować w dowolnym środowisku operacyjnym, począwszy od MS Windows 
a skończywszy na wielu odmianach Unix’a. Sama platforma zbudowana jest jako klasyczna, 
internetowa aplikacja bazodanowa, oznacza to, że dane związane z zasobami, użytkownikami 
czy prowadzeniem zajęć, przechowywane są w bazie danych. Skrypty PHP obsługują 
zarówno warstwę biznesową jak i prezentacyjną, komunikując się z użytkownikiem poprzez 
protokół http. Zastosowanie takiego rozwiązania, sprawia że platforma ta nie ma 
wygórowanych wymagań sprzętowych i można ją zainstalować na większości używanych 
obecnie serwerów sieciowych. Platforma MOODLE dostępna jest w postaci, która umożliwia 
obsługę jedynie jednej jednostki organizacyjnej w ramach jednego serwera wirtualnego 
i jednej bazy danych. 
 

2.3. Możliwości platformy 
 

MOODLE może być wykorzystane zarówno dla zajęć prowadzonych zarówno on-line 
jak i jako uzupełnienie tradycyjnych zajęć. Posiada prosty, efektywny i przenośny interfejs 
dla przeglądarek internetowych. 

 

 
 

Większość miejsc gdzie wprowadzony jest tekst może być edytowane za pomocą 
wbudowanego edytora tekstu. 
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 Platforma zawiera szereg narzędzi, które umożliwiają współpracę na poziomach 
student –student oraz student –wykładowca. Do narzędzi tych należą m. in. następujące 
moduły: 
 

a) Zarządzania serwisem 
 

 
 

Serwisem zarządza administrator, ustalany podczas instalacji. Dodatkowe tematy 
pozwalają administratorowi na zmianę zmiennych środowiskowych, kolorów, czcionek, 
układu itp., aby dostosować serwis do własnych potrzeb. 
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b) Zarządzania użytkownikami 
 

 

Moduł wspiera wiele integrowanych mechanizmów –metod – uwierzytelniających: 

• Standardowa metoda z wykorzystaniem poczty elektronicznej : studenci sami tworzą 
swoje konta. Podany adres e-mail jest sprawdzany, poprzez przesyłanie nim 
potwierdzenia.  

• Metoda LDAP: konta mogą być porównywane z serwerem LDAP. Administrator 
może ustalić które z pól mają być sprawdzane.  

• IMAP, POP3, NNTP: konta są porównywane z pocztą lub serwerami nowości. 
Wspierane są także certyfikaty, SSL, oraz TLS.  

• Zewnętrzna baza danych : każda baza danych zawierająca przynajmniej dwa pola 
może być użyta jako zewnętrzne źródło uwierzytelniania.  

Każda osoba musi posiadać jedynie jedno konto na cały serwer - dostęp do każdego 
z kont może się odbywać w dowolny sposób. Administrator kontroluje tworzenie kursów, 
oraz tworzy prowadzących poprzez przypisanie użytkowników do kursów. W ramach 
zapewniania bezpieczeństwa prowadzący mogą tworzyć "Klucze dostępu do kursu", aby nie 
dopuszczać do kursu osób z zewnątrz. Klucz może być przekazywany osobiście, poprzez 
pocztę itp. Prowadzący mogą ręcznie skreślać osoby z kursu, jeśli chcą. W przeciwnym 
wypadku studenci są automatycznie wypisywani z kursów po pewnym okresie braku 
aktywności (ustalanym przez administratora). Każdy użytkownik może określić swoją strefę 
czasową, a każda data podana w MOODLE jest tłumaczona na tą strefę. (np. daty postów, 
terminy oddawania prac itp.). Każdy użytkownik może wybrać język, w którym będzie u 
niego wyświetlany interfejs MOODLE. (Angielski, Francuski, Niemiecki, Polski itd.) 
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c) Zarządzanie kursami 
 

 
Prowadzący kurs ma pełną kontrolę nad wszystkimi ustawieniami danego kursu: Może 

dokonywać  

• wyboru  formatu kursu, takiego jak tygodniowy, tematyczny, albo skoncentrowany na 
dyskusjach format towarzyski.  

• zmiany składowych kursu : fora, dzienniki, quizy, zasoby, wybory, ankiety, zadania.  
• Zmiany treści kursu za pomocą wbudowanego edytora WYSIWYG HTML.  

d) Forum 
 

 
 

Dostępne są różne typy forów, takie jak tylko dla wykładowców, nowości kursu, 
otwarte dla wszystkich i jeden wątek na każdego użytkownika. Do każdego postu dołączane 
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jest zdjęcie autora. Dyskusje mogą być oglądane w sposób zagnieżdżony, płaski, wątkami, 
albo w kolejności od najnowszych do najstarszych. Użytkownicy mogą zapisywać się na fora 
tak, że kopia każdego posta jest przesyłana do nich pocztą elektroniczną. Prowadzący może 
wymusić zapis na dane forum u każdego użytkownika. Prowadzący może zablokować 
możliwość odpowiadania na posty, np. w celu utworzenia forum tylko z wiadomościami. 

 
e) Zasobów 

 

 

MOODLE umożliwia wyświetlanie treści elektronicznych np. Word, Flash, Wideo, Pliki 
dźwiękowe itd.  Pliki mogą być przesyłane i zarządzane na serwerze, albo tworzone na 
miejscu w formatach sieciowych (tekst, HTML) Można zamieszczać odnośniki do 
zewnętrznych stron WWW. Mogą one być włączane w niezauważalny sposób do interfejsu 
kursu. Zewnętrzne aplikacje sieciowe mogą być uruchamiane, a także można do nich 
przekazywać parametry. 

3. Podumowanie 

Możliwości jakie daje platforma MOODLE pozwalają na wykorzystanie jej jako 
uzupełnienie treści nauczania realizowanych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej 
w Chełmie. Od przyszłego roku akademickiego chcemy wprowadzić projekt ten do realizacji. 
W przyszłości, jeśli zajdzie taka potrzeba, można będzie wykorzystać platformę do  
e-learning-u.  
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