
Dodawanie forum

A. W przeglądarce wpisujemy adres: elf2.pk.edu.pl lub elf3.pk.edu.pl, a następnie klikamy w Zaloguj się (prawy, górny
róg).

B. Logujemy się do platformy e-learningowej.

Nazwa użytkownika (najczęściej nazwisko lub imię+nazwisko lub pierwsza litera imienia+nazwisko - jak w adresie
e-mailowym) została ustawiona przez Państwa w momencie wypełniania formularza z wnioskiem o utworzenie
konta na platformie e-learningowej.



C. W kolumnie po lewej stronie odszukujemy kurs, którego ustawienia chcemy zmienić. 

Jeśli  tej  kolumny  nie  ma,  to  klikamy  w  ikonkę  zaznaczoną  fioletową  strzałką.  Ikonka  ta  służy  do  zwijania  i
rozwijania tej kolumny, ma to duże znaczenie, gdy z platformy korzystamy na urządzeniach mobilnych o małym
ekranie.

D. Nad głównym menu po prawej stronie, szukamy trybika. Klikamy w niego, co otwiera nam dodatkowe menu, a w
nim opcje Włącz tryb edycji, którą klikamy.

E. Po kliknięciu nasza strona kursu zmieni się, umożliwiając nam jej bezpośrednią edycję. Żeby dodać forum należy
kliknąć w Dodaj aktywność lub zasób.
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F. Po kliknięciu otworzy nam się menu umożliwiające wybór zasobu czy też aktywności na której nam zależy. Żeby
wybrać Forum należy je zaznaczyć, a następnie kliknąć Dodaj.
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G. Po wyborze forum, wyświetli nam się okno edycji ustawień. Przede wszystkim musimy zacząć od ustawienia Nazwy
forum. 

Następnie możemy dołączyć Opis, będzie to pierwsza informacja, którą student zobaczy po wejściu na forum. 

Poniżej znajduje się opcja Wyświetl opis na stronie kursu, zaznaczenie tej opcji pozwala na pokazanie naszego opisu
na samej stronie kursu. W innym przypadku będzie on widoczny dopiero po kliknięciu w nazwę i wejściu na forum. 

Następnie musimy zadecydować jaki rodzaj forum będziemy zakładać:

1) Forum pytań i odpowiedzi – prowadzący zadaje pytanie, na które studenci odpowiadają, ale do momentu
przesłania swojej odpowiedzi nie są w stanie zobaczyć odpowiedzi przesłanych przez innych użytkowników.

2) Forum standardowe  do użytku ogólnego –  najzwyklejsze  forum,  na  którym zarówno prowadzący  jak  i
studenci mogą zakładać nowy wątek jak i odpowiadać na zamieszczone posty.

3) Każdy  wysyła  jeden  temat  dyskusji –  każdy  student  ma  prawo  założenia  jednego  wątku,  gdzie  może
kontynuować dyskusję na dany temat.

4) Pojedyncza prosta dyskusja – w tym rodzaju pojawia się jeden wątek i tam odbywa się dyskusja.

5) Standardowe forum wyświetlane w układzie bloga – podobnie jak 2) jest to forum wielowątkowe, z tym że
pierwszy post pojawia się jako większy, natomiast pozostałe pokazują się w formie komentarzy na blogach.

H. Następnie ustawiamy opcje związane z Załącznikami i zliczaniem słów.

1) Maksymalna wielkość załącznika – opcja określająca wielkość załączników dołączanych do wypowiedzi.

2) Maksymalna liczba załączników – opcja określająca ilość załączników dołączanych do wypowiedzi.
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3) Wyświetl liczbę słów – opcja pokazująca ilość słów przy wypowiedziach.

I. Następnie ustawiamy opcje związane z Subskrypcją i obserwacją.

1) Tryb subskrypcji –  opcja decydująca czy na maila  będą przychodziły  informacje/wiadomości  związane z
forum:

▪ Subskrypcja opcjonalna – student ma możliwość wyboru czy wiadomości będą pojawiały
się na ich skrzynce.

▪ Wymuś  subskrypcje –  prowadzący  wymusza  pojawianie  się  wiadomości  w  skrzynce
studentów.

▪ Automatyczna  subskrypcja –  na  początku  wszyscy  są  zapisani,  natomiast  w  każdym
momencie student może z niej zrezygnować.

▪ Subskrypcja wyłączona – maile nie będą przychodzić.

2) Przeczytać obserwacje dla tego forum? - na forum informacja na temat nowych postów i wiadomości (od
naszej ostatniej wizyty) będą zaznaczone na żółto.

J. Następnie  możemy ustawić  opcje  związane  z  Blokowaniem dyskusji.  Ta  opcja  umożliwia  zablokowanie  dalszej
dyskusji po wybranym okresie.

 

1)

2)



K. Następnie możemy ustawić opcje związane z Progiem wpisów do blokowania (pozwala ile wpisów może w danym
okresie przesłać student).

1) Czas blokowania – zakres czasowy do blokowania danej ilości wpisów.

2) Próg wpisów do blokowania –  maksymalna ilość  wpisów do udostępnienia w podanej wyżej  jednostce
czasu.

3) Ostrzeżenie  o  progu wpisów –  opcja  określająca  ilość  postów po jakiej  student  otrzyma ostrzeżenie  o
zbliżaniu się do limitu.

L. Następnie możemy ustawić  Kategorie ocen, pozwala nam ustalić kategorię, do której należeć będzie ocena za tą
aktywność (trzeba je, tj. kategorie, ustalić wcześniej w dzienniku ocen). Możemy również ustawić Próg zaliczeniowy,
który pojawia się jako aktywny gdy zmienimy Typ zestawienia (patrz pkt. M.).
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M. Następnie możemy ustawić opcje związane z typem oceniania. 

1) Typ zestawienia –  opcja ustalająca metoda podliczania ocen cząstkowych za wypowiedzi na forum, która
decyduje o finalnej ocenie do dziennika ocen.

2) Skala – opcja ustalająca styl/typ oceniania forum:

2.1. Typ:

• Punkt – oceną za forum będzie wartość punktowa.

• Żaden – forum nie będzie oceniane.

• Skala – forum będzie oceniane wg skali, która będzie ustalona dla kursu.

2.2. Skala – (PRZY WYBRANIU TYPU – SKALA) z listy skal dostępnych na naszym kursie wybieramy tą,
która będzie wykorzystywana do oceny tego forum.

2.3. Maksimum punktów – (PRZY WYBRANIU TYPU – PUNKT) ustalamy maksymalną ilość punktów za to
forum.

3) Ogranicz  ocenianie  do  zakresu  dat  – opcja  dzięki  której  możemy  wybrać  do  oceny  konkretny  okres
wypowiadania się na forum.

[Pozostałe  ustawienia  czyli  Standardowe  opcje  modułów,  Ogranicz  dostęp i  Kompetencje,  zostaną  w tym tutorialu
pominięte ze względu na ich zbyt szczegółową naturę, gdzie nie wpływają w dużej mierze na przeprowadzanie zadań.]

N. Następnie klikamy Zapisz i wróć do kursu (przejdziemy do strony naszego kursu) lub Zapisz i wyświetl (przejdziemy
do strony naszego Forum).
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O.  Żeby dodać nowy post na forum musimy przejść na dane Forum. Następnie klikamy Dodaj nowy temat dyskusji.

 

P. Zostaniemy przeniesieni  do  ekranu  nowej  dyskusji.  W tym miejscu  musimy  określić  Temat,  Wiadomość (treść
naszego posta) oraz opcjonalnie możemy dodać załączniki. Ponadto możemy również ustawić tą dyskusję (post) jako
Przypiętą. Wszystkie przypięte dyskusje będą się pojawiały na górze listy dyskusji w forum.

Q. Żeby udostępnić nasz post klikamy Wyślij wpis na forum.
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