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INSTALACJA KONFIGURACJA PLATFORMY MOODLE. PODSTAWY
ADMINISTROWANIA PLATFORM E-LEARNING MOODLE
Wdro enie platformy e-Learning firmie. Podstawy administracji Moodle (MOODLE04).
Bardziej zaawansowany kurs administracji serwerem Moodle, którego celem jest wdro enie
platformy na dedykowanym, firmowym serwerze.
Podczas szkolenia, uchacze ucz si jak przygotowa serwer pod platform Moodle, jak
zainstalowa wszystkie elementy oraz jak parametryzowa serwer. Podczas kursu zapoznajemy
si tak
podstawami administracji Moodle.
Przeznaczenie Osoby, które administruj lub
administrowa platform e-Learning
Moodle. Osoby, które
wdra
system firmie.
Czas trwania

dzie

Cele szkolenia
Po uko czeniu szkolenia uczestnik powinien, mi dzy innymi:
Zna wymagania systemowe platformy e-Learning Moodle.
Umie zainstalowa skonfigurowa wszystkie wymagane elementy serwera Moodle
(PHP, MySQL, Moodle) na firmowym serwerze. Umie zdefiniowa parametry
instalowanych komponentów.
Umie tworzy kategorie kursów oraz same kursy (w ró nych uk adach).
Zna funkcjonalno platformy Moodle,
cza je wdra anym systemie.
Umie dodawa
ytkowników, przydziela im odpowiednie role platformie (np.
Go cia, Studenta, Nauczyciela).
Program szkolenia
Wprowadzenie do platformy e-Learning Moodle, omówienie funkcjonalno ci Moodle:
Wymagania systemowe (wersje Moodle).
Przyk adowe kursy Moodle (podstawowe elementy kursów, pytania testowe,
wbudowane zewn trzne narz dzia, pliki multimedialne).
Ogólne zasady bezpiecznego ywania Moodle.
Instalacja systemu na platformie Linux (etapy instalacji, konfiguracja poszczególnych
elementów).
Instalacja systemu na platformie Windows (etapy instalacji, konfiguracja poszczególnych
elementów).Przegl panelu administracyjnego Moodle (mo liwo ci administracyjne).
Zarz dzanie kursami

Moodle, mi dzy innymi:

Tworzenie nowych kategorii kursów.
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Tworzenie nowego kursu Moodle.
Przenoszenie kursów pomi dzy kategoriami.
Tworzenie kopii zapasowej kursu Moodle.
Odtwarzanie kursu Moodle kopii bezpiecze stwa.
Zarz dzanie

ytkownikami platformy Moodle:

Role ytkowników systemu Moodle (np. Go Student, Nauczyciel), porównanie ról
ytkowników.
Rejestracja nowych ytkowników systemie.
Przydzielanie ról zarejestrowanym osobom systemie.
Zarz dzanie zawarto ci kursów Moodle:
Przegl wybranych elementów kursów Moodle (strona, ksi ka, folder, itd.).
Tworzenie przyk adowej zawarto ci kursu Moodle (krótki kurs testem silniku
Moodle).
Zmiana wygl du platformy Moodle:
Zmiana strony startowej Moodle.
Wybór szablonu Moodle (na podstawie standardowych szablonów).
Materia

szkoleniowe

uchacze otrzymuj materia

szkoleniowe

zyku polskim.

www.biztek.pl

