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Streszczenie 

Artykuł ten prezentuje obecny stan prac nad platformą do e-learning 
S4eL, charakterystykę systemu oraz perspektywy rozwoju. 

 
 
 
 

Summary 
 This article presents current development status of S4eL e-learning 
platform, list of features and the project's roadmap.   
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Podstawowe pojęcia 
E-learning - metoda przekazywania wiedzy wykorzystującą elektroniczne środki 
transmisji informacji. Zdalne nauczanie może być i jest wykorzystywane na 
różnych szczeblach szkolnictwa oraz przez firmy, organizacje i instytucje 
rządowe. Taka forma nauczania pozwala kursantom na swobodny wybór czasu 
oraz tempa nauczania. 
Kurs – szkolenie prowadzone w formie e-learning, w skali uczelni jest to 
również odpowiednik kierunku studiów. 
Edycja - kolejny nabór na wybrany kurs.  
Platforma – system do prowadzenia zajęć w trybie zdalnego nauczania. 
Tworzenie kursów 

S4eL jest systemem klasy LMS (ang. Learning Management System) 
oraz LCMS (ang. Learning Content Management System) czyli umożliwia nie 
tylko prowadzenie oraz zarządzanie kursami, lecz także zawiera podstawowe 
narzędzie do tzw. authoringu czyli tworzenia oraz administracji modułami 
szkoleniowymi.  

Każdy z kursów tworzonych w S4eL może posiadać opis w wielu wersjach 
językowych. W ramach kursów definiowane są edycje, każda z nich ma 
określone daty rozpoczęcia i zakończenia kursu, typ zaliczenia (ocena / bez 
oceny itp.), rodzaj oraz liczbę etapów. Etapy są w pełni konfigurowalne (np. rok, 
semestr, trymestr, tydzień). Dla każdego z etapów definiowany jest program 
kursu, czyli które zajęcia i w jakiej kolejności będą prowadzone. W odróżnieniu 
od innych systemów, w których każde zajęcia stanowią odrębny kurs, takie 
rozwiązanie bardziej przybliża organizację kursów w S4eL do struktury typowej 
uczelni. Poszczególne pozycje z programu kursu powierzane są osobom 
prowadzącym zajęcia. Użytkownicy mogą być dzieleni na grupy. Edycja ma 
przypisaną także osobę pełniącą funkcję administratora kursu, czyli nadzorującą 
prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego. Studenci mogą uczestniczyć 
w kilku kursach jednocześnie. Po zalogowaniu mają oni możliwość wyboru 
kursu, w którym chcą aktualnie uczestniczyć. Każde z zajęć dzielą się na tzw. 
moduły, czyli odpowiednik wykładu/lekcji itp. Moduły układane są w tzw. 
ścieżkę, która ułatwia później zarządzanie nimi. Prowadzący zajęcia sam określa, 
który z modułów udostępnia oraz którzy studenci mają mieć do niego dostęp. 
Dzięki takiemu rozwiązaniu nauczyciel może indywidualizować udostępniane 
treści, w zależności od poziomu zaawansowania kursanta. 

 
Typową zawartością modułu mogą być: 
1) Artykuły – teksty do przeczytania online – automatycznie generowana jest 

wersja do druku 
2) Pliki – dokumenty, filmy, klipy dźwiękowe do pobrania  
3) Testy – rozbudowany kreator testów umożliwiający tworzenie testów: 

− jednokrotnego wyboru (automatycznie sprawdzane przez system), 
− wielokrotnego wyboru (automatycznie sprawdzane przez system), 
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− pytań otwartych – (z polem tekstowym do wpisania odpowiedzi 
- sprawdzany przez osobę prowadzącą zajęcia) 

Każdy z typów testu może być dostępny w wersji z losowanym zestawem 
pytań. Testy mogą zawierać grafikę, limit czasu przeznaczonego na 
rozwiązanie, punkty karne (ujemne punkty za udzielenie nieprawidłowej 
odpowiedzi) oraz punkty bonusowe (dodatkowe punkty za udzielenie kompletu 
poprawnych odpowiedzi w testach wyboru). 

Prowadzący może wprowadzić szereg ograniczeń dostępu do wyniku testu. 
Wyniki mogą być dostępne w formie: 

− pełnego wyniku (zawierającego wskazania błędnych odpowiedzi) zaraz po 
rozwiązaniu testu, 

− ogólnego wyniku końcowego po rozwiązaniu testu, 
− pełnego wyniku po dacie zakończenia testu (termin zakończenia 

rozwiązywania testów jest ustalany indywidualnie przez prowadzącego), 
− wyniku końcowego po dacie zakończenia testu. 

4) Zadania - każde zadanie ma zdefiniowaną datę zakończenia, po upływie 
której nie będzie możliwe przesłanie rozwiązania. Rozwiązaniem danego 
zadania może być np. plik lub informacja wpisywana w polu opis. Do 
momentu zakończenia zadania (upływu terminu lub sprawdzenia zadania 
przez prowadzącego) student może przesyłać poprawione wersje 
rozwiązania. Wyniki mogą być dostępne po ocenieniu zadania przez lub po 
dacie zakończenia. Prowadzący może dołączyć informację zwrotną do 
wyniku zadania. 

Wszystkie wyżej wymienione elementy mogą być wykorzystywane 
w S4eL w sposób wielokrotny z przypisaną różną liczbą punktów. Każde zajęcia 
składają się z określonej liczby modułów, do których za pomocą narzędzia 
o nazwie Zasoby przypisywane są poszczególne składowe kursu (pliki, artykuły, 
testy, zadania). Wprowadzone w systemie tzw. punkty modułowe umożliwiają 
określenie wagi punktowanych elementów w ramach modułu np. test z określoną 
maksymalną liczbą 120 punktów może mieć taką samą wagę do oceny modułu, 
jak zadanie punktowane od 0 do 10 punktów. Platforma automatycznie oblicza 
i prezentuje dla każdego ze studentów sumę uzyskanych oraz możliwych do 
zdobycia punktów, wraz z ich stosunkiem procentowym.  

Głównym narzędziem dla osób prowadzących zajęcia są tzw. dzienniki, 
które pozwalają na zarządzanie modułami oraz ocenę wyników pracy studentów. 
Zintegrowany raport aktywności pozwala zaprezentować prostą statystykę ilości 
logowań oraz czas spędzony w systemie przez użytkowników w wybranym 
okresie czasu. S4eL umożliwia wyznaczenie grupowe lub indywidualne 
traktowanie uczestników zajęć. W zależności od poziomu zaawansowania 
studentów, prowadzący może udostępniać im moduły o określonym poziomie 
trudności, w ten sposób możliwie jak najlepiej dopasowując się do postępów 
pracy uczestników kursu. 

Przygotowane zostały narzędzia ułatwiające tworzenie zawartości 
modułów: 

1) Edytor artykułów 
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2) Menadżer plików 
3) Edytor testów 
4) Edytor zadań 
5) Edytor sond 

Narzędzia komunikacyjne 
Podstawowymi narzędziami komunikacyjnymi w systemie są: 
1) Komunikator – umożliwia wysyłanie wiadomości tekstowych 

z załącznikiem. Użytkownicy posiadają dostęp do archiwum wysyłanych 
wiadomości, książki adresowej. Możliwe jest również jednoczesne wysyłanie 
wiadomości do kilku użytkowników, przeszukiwanie bazy użytkowników, 
odpowiadanie na wiadomość z cytowaniem treści oraz przesyłanie dalej. 

2) Aktualności (wiadomości grupowe) – administratorzy lub osoby prowadzące 
zajęcia mogą wysyłać informacje do określonych grup użytkowników, 
studentów zapisanych na wybrane zajęcia lub do wszystkich użytkowników 
platformy.  

3) Kalendarz - wiadomości grupowe mogą być wysyłane wraz z wpisem do 
indywidualnego kalendarza użytkownika. Dzięki temu osoby korzystające z 
systemu oprócz możliwości wpisywania własnych wpisów do kalendarza 
uzyskują dostęp do informacji na temat istotnych terminów. Do aktualności 
oraz wpisów do kalendarza można dodawać załącznik. 

4) Czat – umożliwia komunikację grupową, w S4eL przechowywana jest 
historia rozmów, jedną z opcji są wiadomości prywatne – niewidoczne dla 
pozostałych uczestników czatu. 

5) Forum – zawiera typowe funkcjonalności takie jak: moderacja treści, 
statystyki, wyszukiwarka, pokazywanie wiadomości z wybranego okresu 
czasu.  

6) Sondy – proste pytania wraz z zestawem możliwych do zaznaczenia 
odpowiedzi. Podczas udostępniania sondy można ograniczyć dostęp do jej 
wyników. Wyniki sondy mogą być prezentowane po oddaniu głosu, dacie 
zakończenia sondy lub dostęp do nich mogą mieć tylko osoby zarządzające 
systemem.  

7) Ankiety – umożliwiają tworzenie zaawansowanych formularzy ankietowych 
wraz ze statystyczną interpretacją przetworzonych danych. Moduł ten jest 
obecnie w fazie przygotowania. 

Użytkownicy systemu oraz grupy 
Każda z osób posiadająca dostęp do systemu jest przypisana, do co 

najmniej jednej grupy. Zdefiniowanych jest 10 grup podstawowych 
(systemowych): 
1) Kandydaci – osoby starające się o przyjęcie na kurs/studia – rola ta została 

stworzona na potrzeby procesu rejestracji oraz rekrutacji. 
2) Studenci – typowy użytkownik systemu. 
3) Edytorzy – osoby posiadające dostęp do narzędzi umożliwiających 

kreowanie zawartości kursu, czyli tworzenie artykułów, testów, zadań oraz 
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plików. 
4) Prowadzący – użytkownicy, którzy  pełnią rolę nauczyciela w danym kursie 

(może również zawierać dostęp do narzędzi edycyjnych). 
5) Moderator forum 
6) Administrator kursu – osoba sprawująca nadzór nad przebiegiem kursu. 
7) Dziekanat – użytkownik sprawujący nadzór na wybraną pulę kursów oraz 

mający dostęp do podstawowych danych osobowych. 
8) Administrator – osoba, której delegowane są uprawnienia administracyjne 

do wybranej części systemu. 
9) Rektorat – rola pozwalająca dostęp do praktycznie wszystkich elementów 

systemu, ale w trybie tylko do odczytu. 
10)  Super admin – osoba posiadająca pełny dostęp do całego systemu oraz do 

narzędzi konfiguracyjnych. 
Oprócz predefiniowanych grup systemowych można również tworzyć 

specjalne grupy składające się z dowolnie wybranych użytkowników systemu. 
Każda taka grupa może posiadać indywidualnie przypisane forum oraz czat. 
Użytkownicy mogą edytować swój profil i umieścić w nim informacje oraz 
zdjęcie dostępne dla pozostałych osób korzystających z platformy. 

System uprawnień  

Do większości elementów systemu można zdefiniować indywidualne 
uprawnienia dla poszczególnych użytkowników. Uprawnienia podzielone są na 
dwie grupy: dostęp do własnych elementów oraz do wszystkich. W ramach 
każdej z grup określić można dostęp do odczytu, zapisu, tworzenia nowych 
elementów oraz usuwania elementów. Aby ułatwić zarządzanie uprawnieniami 
dodana została możliwość kopiowania oraz synchronizacji uprawnień między 
użytkownikami. Już w momencie dodawania użytkownika do tzw. grupy 
systemowej nadawane są mu podstawowe uprawnienia – typowe dla konkretnej 
roli w systemie – dzięki temu, aby dodać nową osobę prowadzącą zajęcia 
wystarczy przypisać ją do odpowiedniej grupy, powierzyć wybrane zajęcia, 
a system sam zdefiniuje odpowiednie uprawnienia. Przyjęty model definiowania 
uprawnień jest dosyć prosty, ma pewne ograniczenia, ale z drugiej strony niski 
poziom komplikacji ułatwia zarządzanie nim – przyjęta polityka bezpieczeństwa 
oraz odpowiednio skonfigurowane uprawnienia bazowe nie powinny 
administratorowi sprawiać kłopotów, nawet przy kilku tysiącach użytkowników. 
Jest to, więc kompromis pomiędzy efektywnością a elastycznością tego typu 
mechanizmów. 

Pomoc dla użytkowników S4eL 

W systemie zintegrowana jest pomoc, w której znajdują się szczegółowe 
informacje na temat poszczególnych funkcjonalności. Administratorzy mogą 
korzystać z edytora pomocy, który znacząco ułatwia opracowanie dokumentacji 
systemu. Pomoc może być pokazywana w trybie kontekstowym, czyli 
prezentowany jest opis aktualnie wykorzystywanego modułu systemowego. 
Dodatkowo każdy z użytkowników może korzystać z formularza kontaktowego, 
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w którym po wyborze tematu wiadomości należy wpisać opis problemu, 
a informacja ta zostanie dostarczona do osób administrujących systemem. 

Wymagania techniczne 

Serwer: 
Oprogramowanie dostępne na zasadach Open Source  
- system operacyjny Linux, BSD 
- serwer WWW Apache z obsługą PHP i SSL 
- baza danych PostgreSQL 
Użytkownicy: 
- dowolna przeglądarka stron internetowych z obsługą JavaScript np. Internet 
Explorer, Mozilla, Firefox, Opera 

Rekrutacja 

System przygotowany jest do integracji z systemem S4RKT obsługującym 
rejestrację kandydatów na studia lub kursy. Oprócz podstawowych możliwości, 
takich jak założenia konta przez kandydata, wprowadzenie danych osobowych 
oraz zarejestrowanie wybranych kierunków, S4RKT umożliwia: 

• wstępną kwalifikację (określenie ocen z wybranych przedmiotów, wybór 
egzaminów do zdawania), 

• obsługę zwolnień z procesu rekrutacji, takich jak np. udział 
w olimpiadzie przedmiotowej, matura międzynarodowa itp. 

• wydruk kwestionariusza zgłoszeniowego – każdy z kwestionariuszy 
posiada unikalny kod kreskowy, na podstawie którego podczas 
przyjmowania dokumentów od kandydatów można określić dane 
kandydata oraz wybrane przez niego elementy procesu rekrutacji, 

• obsługę płatności – każdy z kierunków może mieć zdefiniowaną własną 
stawkę opłaty rekrutacyjnej, kandydat wpłaca pieniądze na indywidualne 
konto, którego numer oraz dane do przelewu są generowany przez 
system – w znaczący sposób ułatwia to sprawdzanie oraz rozliczanie 
płatności dokonywanych przez kandydatów, 

• prezentowanie opisów kierunków wraz z możliwością wyszukiwania, 
terminów egzaminów oraz danych kontaktowych. 

Podsumowanie 

S4eL jest obecnie jeszcze w fazie dynamicznego rozwoju, ale obecnie 
zaimplementowane funkcjonalności pozwalają na praktycznie pełne 
wykorzystanie jego możliwości. Na bieżąco wprowadzane są propozycje zmian 
lub udoskonaleń zgłaszane przez użytkowników systemu. Głównym kierunkiem 
rozwoju jest dostosowanie do obsługi modułów w standardzie takim jak np. 
SCORM, możliwość eksportu oraz importu kursów, bardziej wygodna obsługa 
plików multimedialnych oraz opracowanie nowych narzędzi wspomagających 
procesy dydaktyczne. 

 


