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UWAGI O FUNKCJONALNOŚCI PLATFORMY MOODLE 

W HYBRYDOWYM MODELU STUDIÓW 

 

COMMENTS ABOUT THE FUNCTIONALITY OF THE MOODLE 

PLATFORM IN A HYBRID STUDY MODEL 

PIOTR KOPCIAŁ 

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki 

Celem artykułu jest przekazanie praktycznych uwag dotyczących funkcjonalności 
platformy edukacyjnej Moodle jako elementu hybrydowego modelu studiów. 

Doświadczenia praktyczne zostały zebrane w oparciu o doświadczenia Warszawskiej 

Wyższej Szkoły Informatyki (w skrócie WWSI) w latach 2016-2018. Przedstawiono 

hybrydowy model studiów WWSI i w jego kontekście funkcjonalności platformy 

Moodle, a także spostrzeżenia użytkowników platformy: studentów, wykładowców 

oraz jej administratorów. 

The aim of the article is to provide practical comments on the functionality of the 

Moodle educational platform as an element of the hybrid model of study. Practical 

experiences were collected based on the experience of the Warsaw School of 

Computer Science (WSCS) in 2016-2018. A hybrid model of WWSI studies and its 

functional context of the Moodle platform were presented, as well as observations of 

platform users: students, lecturers and its administrators. 

Słowa kluczowe: hybrydowy model studiów, moodle 

Keywords: hybrid model of study, blended learning, moodle 
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Hybrydowy model studiów WWSI 

WWSI [1] to uczelnia kształcąca wyłącznie na kierunku Informatyka na wielu 

specjalnościach. W roku 2016 r. uczelnia wdrożyła platformę Moodle, a w 2018 r. 

hybrydowy model studiów. Model hybrydowy (określany również jako blended-
learnind) to rozwinięcie tradycyjnego modelu kształcenia o wykorzystanie 

technologii informacyjno-komunikacyjnych (and. information and communication 

technologies). Zajęcia prowadzone w tym modelu są połączeniem tradycyjnej formy 
kształcenia z kształceniem na platformie Moodle. Podstawowym celem jest 

zwiększenie indywidualizacji oraz elastyczności kształcenia (treści dydaktyczne 

przyswajalne dla studenta w indywidualnym tempie oraz dostępne przez Internet 

w dowolnym miejscu i czasie). Efekty kształcenia dla wszystkich przedmiotów 
pozostają identyczne jak w modelu tradycyjnym. Model hybrydowy objął wszystkie 

typy studiów tj. stacjonarne i niestacjonarne inżynierskie, magisterskie oraz 

podyplomowe.  
Hybrydowy model studiów jest powiązany z pracami prowadzonymi 

w obszarze e-uczelni - projekcie „Wdrożenie e-usług dedykowanych środowisku 

akademickiemu WWSI” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej [2]. 
Efektem projektu, do roku 2020, będzie świadczenie drogą elektroniczną 

następujących e-usług: 

• e-rekrutacja, 

• e-wnioski, 

• e-dziekanat, 

• e-płatności, 

• e-praktyki, staże, wolontariat, 

• e-oferty pracy, 

• e-konsultacje i zapisy na szkolenia, 

• e-laboratoria w chmurze, 

• wykłady na żądanie. 

Można wyróżnić dwa główne obszary: e-kształcenie oraz e-administracja. 
W ramach pierwszego z nich mamy do czynienia z hybrydowym modelem studiów, 

wspieranym przez usługi takie jak: 

• e-laboratoria w chmurze (pod nazwą Cloudlabs) [3], 

• wykłady na żądanie (pod nazwą WWSI On Demand) [4], 

• platforma edukacyjna Moodle WWSI [5] – rysunek 1. 

Usługi te zintegrowane poprzez hiperłącza, np. odnośnik z witryny przedmiotu 

na Moodle do odpowiedniego wykładu OnDemand lub e-laboratorium CloudLabs. 
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Rysunek 1. Strona główna platformy Moodle WWSI 

Źródło: opracowanie własne 

Platforma Moodle jako element hybrydowego modelu studiów 

Wdrożenie hybrydowego modelu studiów w WWSI odbywało się etapami. 
Jednym z etapów było zdefiniowanie minimalnego zestawu funkcjonalności 

platformy Moodle, które powinna zawierać witryna przedmiotu na tej platformie. 

Zestaw minimalny zawierał: 

• słowo wstępne, 

• sylabus, 

• ogłoszenia, 

• rozkład zajęć,  

• zasady zaliczenia,  

• harmonogram zajęć i zaliczeń. 

Dla każdego wykładowcy zostało utworzone konto użytkownika oraz szablon 
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witryny przedmiotu, z którego prowadzi zajęcia. Należy mieć na uwadze, że na 

początkowym etapie wdrożenia poziom wykorzystania technik ICT przez 

wykładowców był różnorodny. Nie każdy miał wcześniej do czynienia z obsługą 

platformy edukacyjnej. Prostota budowy witryny przedmiotu opartej o minimalny 
zestaw funkcjonalności przyczyniła się do szybszego opanowania niezbędnych 

umiejętności i była właściwym punktem wyjścia do dalszej, indywidualnej 

rozbudowy witryny przedmiotu.   
Na szkoleniach dla wykładowców mających rozpocząć kształcenie w modelu 

hybrydowym omawiano dodatkowe funkcjonalności rozszerzające zestaw 

minimalny, takie jak: 

• czat (ew. Skype), 

• filmy instruktażowe, 

• wykłady wideo, 

• forum, 

• testy, 

• ankiety, 

• automatyczne zbieranie prac domowych (narzędzie ‘Zadanie’), 

• dziennik ocen, 

• i inne (np. podstrony). 

Widok szablonu witryny przedmiotu przedstawiono na rysunku 2.  

Wykładowcy WWSI wzięli udział w cyklu szkoleń obejmujących zagadnienia 

takie jak: 

• obsługa witryny przedmiotu na platformie Moodle, 

• tworzenie multimedialnych materiałów dydaktycznych,   

• metodyka prowadzenia zajęć z wykorzystaniem platformy edukacyjnej. 
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Rysunek 2. Szablon witryny przedmiotu na platformie Moodle WWSI 

Źródło: opracowanie własne 

Spostrzeżenia studentów 

Łączną liczbę studentów korzystających z platformy Moodle WWSI 

w kolejnych semestrach wdrożenia przedstawiono w tabeli 1.  

 
Tabela 1. Liczba użytkowników platformy Moodle WWSI w kolejnych semestrach 

wdrożenia 

Semestr Liczba użytkowników 

zima 2016 476 

lato 2017 687 

zima 2017 1332 

lato 2018 1418 

zima 2018 1861 

Źródło: opracowanie własne 
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Pierwszą informacją zwrotną ze strony studentów jako użytkowników 

platformy Moodle WWSI był brak potrzeby korzystania z opracowanych przez 

administratora platformy ‘przewodników’ w postaci filmu wideo – rysunek 3. 

Rysunek 3. Przewodniki wideo po platformie Moodle WWSI 

Źródło: opracowanie własne 

 

Potwierdziła to analiza logów platformy, która wykazała, że z filmów 

instruktażowych korzystało nie więcej niż 5 % studentów. Studenci błyskawicznie 
odnaleźli się w wirtualnej przestrzeni edukacyjnej na platformie Moodle, widząc po 

zalogowaniu bezpośrednie wejścia do witryn swoich przedmiotów – rysunek 4. 

 

Rysunek 4. Ekran powitalny użytkownika po zalogowaniu 

Źródło: opracowanie własne 
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Jednym z narzędzi platformy docenionych przez studentów WWSI były Quizy. 

Studenci docenili możliwość samodzielnego sprawdzenia swojego stopnia 

zrozumienia określonej partii materiału. Dotyczy to przede wszystkim studentów 

niestacjonarnych, którzy stanowią ok. 70% łącznej liczby studentów WWSI. 
Materiał dla studentów niestacjonarnych jest zwykle dzielony na 8 części, co 

odpowiada 8 zjazdom w trakcie semestru. Po każdym zjeździe studenci mogli 

sprawdzić za pomocą quizu w jakim stopniu opanowali treści przekazywane przez 

prowadzącego – rysunek 5. 

 

Rysunek 5. Quiz dla studentów jako narzędzie do samodzielnego sprawdzenia wiedzy 
studenta 

Źródło: opracowanie własne 

 

Kolejną cechą platformy, która wyszła naprzeciw oczekiwaniom studentów 

była możliwość publikowania materiałów edukacyjnych w formie elektronicznej 

w niemal dowolnym formacie: tekst, slajdy, grafika, audio, wideo, pliki z kodem 
źródłowym. Z rozmów ze studentami  wynika, że w pierwszej kolejności sięgają oni 

po materiały dostępne w sieci, a dopiero potem ewentualnie odwiedzają uczelnianą 

bibliotekę. W witrynie przedmiotu na platformie Moodle studenci znaleźli 
opublikowane przez wykładowców materiały w różnych formatach, dzięki czemu 

odnieśli wrażenie (tu cytat z wypowiedzi studentów), że „mają się z czego uczyć”. 

Dzięki licznym odnośnikom do globalnej sieci studenci mieli poczucie, że 
przekazywane im treści (kolejny cytat) „nie są oderwane od rzeczywistości” 

wirtualnej, która stanowi nieodłączny element ich przestrzeni edukacyjnej.  

Wśród krytycznych uwag studentów korzystających z platformy Moodle 

WWSI znalazły się te dotyczące wyglądu platformy. Zauważalnym trendem na 
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przestrzeni w ostatnich 2-3 lat jest dążenie do maksymalnego uproszczenia wyglądu 

witryny, a w efekcie – do pozostawienia na niej wyłącznie tego co niezbędne dla 

użytkownika. Projektując wygląd zewnętrzny platformy administratorzy wzięli to 

pod uwagę (ekran powitalny platformy przed zalogowaniem i po zalogowaniu 
zaprezentowano na rysunku 1 i 2), tym niemniej na blisko 1900 użytkowników 

pojawiło się kilka głosów za jeszcze większym jego uproszczeniem. 

Głosu krytyki ze strony studentów doczekał się również terminarz nadsyłania 
rozwiązań zadań i projektów, dostępny w narzędziu ‘Zadanie’, wykorzystywanym 

przez wielu wykładowców. W oczywisty sposób platforma odmawia zamieszczania 

prac, dla których termin minął oddania. W takiej sytuacji spóźnialscy próbują 

przysyłać prace mailem, dołączając zwykle uzasadnienie przekroczenia terminu. 
Z dydaktycznego punktu widzenia ścisłe zdefiniowanie ostatecznego dnia i godziny 

oddania prac zaliczeniowych uczy studentów systematyczności i terminowości – 

kompetencji cenionych na współczesnym rynku pracy. 

 

Rysunek 6. Przykład odwołania z witryny przedmiotu do zasobów globalnej sieci  

Źródło: opracowanie własne 

 

Spostrzeżenia wykładowców 

Od początku wdrożenia platformy Moodle każdy wykładowca WWSI posiada 

konto użytkownika oraz szablon witryny przedmiotu, z którego prowadzi zajęcia na 

Uczelni. Łączna liczba wykładowców – użytkowników platformy edukacyjnej to 55 
osób. Natomiast liczba witryn przedmiotów prowadzonych na platformie 

w kolejnych semestrach wdrożenia przedstawiono w tabeli 2.  
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Tabela 2. Liczba użytkowników platformy Moodle WWSI w kolejnych semestrach 

wdrożenia 

Semestr Liczba witryn przedmiotów 

zima 2016 2 

lato 2017 6 

zima 2017 27 

lato 2018 23 

zima 2018 76 

Źródło: opracowanie własne 

Analizując powyższe zestawienie należy mieć na uwadze, że niektórzy 

wykładowcy prowadzą więcej niż jedną witrynę przedmiotu na platformie 
(w sytuacji gdy prowadzą kilka różnych przedmiotów). Z drugiej strony – 

w przypadku niektórych przedmiotów, takich jak np. język angielski, mamy do 

czynienia z kilkoma prowadzącymi, z których każdy posiada własną witrynę tego 
przedmiotu dla ‘swoich’ grup studenckich. 

Z rozmów z wykładowcami wynika, że przejście od tradycyjnego modelu 

studiów do modelu hybrydowego okazało się dla nich zadaniem trudnym (według 
niektórych: „porównywalnym swoją trudnością ze zdobyciem wiedzy z nowego 

przedmiotu przez studentów studiów magisterskich”). W głównej mierze wiązało się 

to z koniecznością opanowania obsługi platformy edukacyjnej i poznania jej 

narzędzi, oraz rozszerzeniem kontaktów w formie elektronicznej ze studentami. 
Po kilku semestrach korzystania z platformy wykładowcy docenili szczególnie: 

• automatyczne zbieranie prac zaliczeniowych (narzędzie ‘Zadanie’), 

• automatyczne generowanie oceny końcowej z przedmiotu (narzędzie 

‘Dziennik ocen’), 

• możliwość podglądu i analizy quizów rozwiązywanych przez studentów 

(np. czas rozwiązania quizu, a wynik końcowy), 

• możliwość zamieszczania odnośników do materiałów w sieci (w tym 

zamieszczanie filmów z serwisu YouTube bezpośrednio w witrynie 

przedmiotu na platformie). 

Krytyczne uwagi wykładowców dotyczyły przede wszystkim czasu 
potrzebnego do opanowania obsługi narzędzi platformy. Zdecydowana większość 

narzędzi (określanych jako ‘aktywności’ lub ‘zasoby’, których można użyć 

w witrynie przedmiotu) posiada rozbudowane możliwości konfiguracyjne. 

Zapoznanie się z nimi wymaga – zdaniem wykładowców – zbyt wiele czasu. 
Kolejna uwaga dotyczyła braku możliwości łatwego umieszczania treści 

przypisanych dla określonych grup w ramach jednej witryny przedmiotu. 
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Wykładowcy chcieliby podzielić studentów swojego przedmiotu na kilka grup, 

a następnie utworzyć dla każdej z grup folder, w którym będą umieszczać materiały 

dla tej grupy. Niestety platforma Moodle nie posiada funkcji tworzenia folderów 

przypisanych do określonych osób. Najprostszym rozwiązaniem jest 
przechowywanie materiałów przeznaczonych dla określonych grup w witrynie 

swojego przedmiotu, np. w trybie 'ukrytym' i sukcesywne ich ‘odsłanianie’ dla 

określonych studentów (np. na bieżąco w trakcie zajęć laboratoryjnych).  
Wykładowcy zwracali również uwagę na brak wbudowanego narzędzia do 

konsultacji online w trybie audio/wideo. Na licencji open-source (podobnie jak 

platforma Moodle) są dostępne programy(np. Open Meetings, Big Blue Button), 

które można z platformą zintegrować. WWSI do konsultacji online wykorzystuje 
program Skype (dawniej Lync) w wersji komercyjnej, w ramach którego każdy 

wykładowca może zarezerwować własną salę wirtualną, a wejście (link) do niej 

zamieścić w witrynie przedmiotu na platformie. Wykorzystanie programu 
komercyjnego przełożyło się na wyższą jakość sygnału audio i wideo w trakcie 

konsultacji online, która wynika z kodeków stosowanych przez producenta 

oprogramowania. 
Na szkoleniach dla wykładowców pojawiało się również pytanie o możliwość 

importowania pytań testowych z pliku tekstowego. Z uwagi na stopień 

rozbudowania funkcjonalności narzędzia Quiz na platformie Moodle niestety nie ma 

takiej możliwości. Pewną rekompensatą jest natomiast możliwość zapisania raz 
zdefiniowanego pytania testowego w tzw. bazie pytań na platformie. 

Spostrzeżenia administratora platformy 

Platforma Moodle, tak jak każde typu open-source posiada swoiste zalety 
i wady. Jednakże obserwowany na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat nieustanny 

wzrost liczby użytkowników zdaje się wskazywać na przewagę zalet nad wadami. 

Aktualna liczba przeszło 147 milionów użytkowników w 228 krajach (rysunek 7) 
czyni platformę Moodle najpopularniejszym systemem LMS (ang. learning 

management system) na świecie [6]. 
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Rysunek 7. Statystyki wykorzystania platformy Moodle na świecie 

Źródło: opracowanie własne 

 

Między innymi z powyższych powodów wykorzystanie przez WWSI właśnie 

platformy Moodle jest dobrze odbierane w oczach zarówno studentów jak 
i wykładowców, szczególnie tych, którzy spotkali się z ta platformą w przeszłości.  

Z punktu widzenia administratora można odnieść wrażenie, że każda kolejna 

wersja platformy Moodle jest bardziej rozbudowana od poprzedniej. Podyktowane 

jest to zrozumiałym faktem, że społeczność Moodla próbuje wyjść naprzeciw 
oczekiwaniom i pomysłowości osób prowadzących zajęcia oraz aktualnym trendom 

w edukacji (np. kształcenie odwrócone). W efekcie administratorzy stają przed coraz 

trudniejszym zadaniem upraszczania wyglądu platformy zgodnie z oczekiwaniami 
współczesnych użytkowników – studentów.  

Wraz z rosnącym gronem wykładowców korzystających z platformy Moodle 

WWSI pojawiło się zapotrzebowanie na doinstalowanie dodatkowych wtyczek 

(tzw. plug-inów), takich jak: 

• Drag and drop onto image, 

• Drag and drop into text, 

• MooTyper, 

• Pattern match, 

• Interactive Content – H5P, 

• Readaloud – na potrzeby tworzenia interaktywnych pytań testowych, 
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• LaTeX, – na potrzeby publikowania równań matematycznych na forum 

dyskusyjnym. 

Dobrą praktyką okazało się przygotowanie na platformie Moodle WWSI 
specjalnej przestrzeni dla osób prowadzących zajęcia, określonej nazwą ‘Pokój 

wykładowców’ – rysunek 8. Jest to miejsce, w którym administratorzy platformy 

zamieszczają treści takie jak:  

• listę najczęściej zadawanych pytań dot. obsługi platformy wraz 

z odpowiedziami, 

• instrukcje i biuletyny PDF,  

• filmy instruktażowe, 

• materiały z przeprowadzonych szkoleń. 

Zasoby pokoju wykładowców są pierwszym miejscem, do którego kieruje 

swoje ‘kroki’ nowa osoba prowadząca zajęcia w WWSI po otrzymaniu konta 

użytkownika platformy Moodle. 

 

Rysunek 8. Pokój wykładowców na platformie Moodle WWSI 

Źródło: opracowanie własne 
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Skutecznym sposobem na zmotywowanie wykładowców do zagłębienia się 

w funkcjonalności platformy edukacyjnej okazał się konkurs o Nagrodę Prezydenta 

WWSI za najlepszą witrynę przedmiotu na Moodle. Po odbyciu cyklu szkoleń, przez 

okres kilku kolejnych miesięcy wykładowcy przygotowywali swoje witryny na 
rozpoczęcie kolejnego roku akademickiego. Zwyciężyła witryna,  

w której osoba prowadząca zajęcia oprócz standardowego zestawu narzędzi 

zawartego w szablonie wykorzystała dodatkowo: 

• narzędzie ‘Lekcja’, 

• narzędzie ‘Quiz’, 

• łącze do profesjonalnego słownika w sieci, 

• osadzenie w witrynie przedmiotu filmu z serwisu YouTube, 

• osadzenie plików audio. 

Podsumowanie 

Jednym z elementów Hybrydowego modelu studiów WWSI jest platforma 
edukacyjna Moodle. W WWSI platforma Moodle funkcjonuje od roku 2016, 

sukcesywnie zrzeszając coraz większą liczbę studentów i wykładowców (aktualnie 

blisko 1900 użytkowników). Na platformie znajdują się witryny przedmiotów 
studiów inżynierskich, magisterskich oraz podyplomowych (aktualnie 76 aktywnych 

witryn).  

Materiały dydaktyczne są najczęściej podzielone na moduły, których liczba 

odpowiada najczęściej liczbie spotkań studentów z prowadzącym w trakcie 
semestru. W ramach każdego modułu studenci zapoznają się z treścią 

udostępnionych materiałów, wykonują ćwiczenia i projektu, jak również spotykają 

się z wykładowcą na konsultacjach online oraz wymieniają się doświadczeniami na 
forum dyskusyjnym. Po zakończeniu semestru witryna przedmiotu wędruje do 

‘archiwum’ platformy, przy czym studenci i prowadzący mają dalej do niej dostęp. 

Zarówno hybrydowy model studiów jak i platforma Moodle WWSI są objęte 
patronatem i wsparciem merytorycznym przez uczelniany Ośrodek Badań 

Zastosowań Technologii Informatycznych w Edukacji, skupiający specjalistów 

zajmujących się problematyką i aspektami technicznymi kształcenia na odległość.  

Hybrydowy model studiów w WWSI, wdrożony w roku 2018, podlega 
sukcesywnej ewaluacji i udoskonalaniu. Spostrzeżenia studentów oraz 

wykładowców przyczyniają się do coraz lepszego dostosowania funkcjonalności 

platformy Moodle. Praca z platformą edukacyjną kształtuje systematyczność 
i rozwija umiejętność samokształcenia, wpisując się w koncepcję uczenia się przez 

całe życie (ang. lifelong learning). 
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