Narzędzia do prowadzenia zajęć w formie zdalnej dostępne w
Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym
im. Jana Długosza w Częstochowie
Uczelniana platforma e-learningowa enauka
Informacje ogólne
Uczelniana platforma jest oparta o system zarządzania kształceniem (LMS) Moodle, dzięki czemu
oferuje różnorodne narzędzia do wykorzystania w zdalnym nauczaniu. Na platformie enauka
wykładowca może:
• udostępnić studentom różnorodne materiały dydaktyczne, takie jak: teksty, artykuły, grafikę czy
video;
• prowadzić zajęcia w czasie rzeczywistym w formie wideokonferencji z możliwością wyświetlania
prezentacji oraz tablicy;
• skontrolować wiedzę i umiejętności nabywane przez studentów, wykorzystując:

- różnorodne testy (wpisywanie brakujących słów, testy typu prawda-fałsz, quizy
jednokrotnego/wielokrotnego wyboru, pytania typu przeciągnij i upuść w tekście lub na
obrazek, itp.)

- zadania otwarte.
Postępy studentów są oceniane, a wykładowca może prowadzić dziennik elektroniczny.
Uczestnicy mogą komunikować się między sobą, uczestnicząc w forach, czatując, czy biorąc
udział w wideokonferencjach.

Jak uzyskać dostęp do platformy enauka
Każdy wykładowca oraz student posiadający dostęp do systemu USOS posiada jednocześnie
dostęp do platformy elearningowej enauka. Wykładowcy zainteresowani prowadzeniem zajęć za
pośrednictwem platformy enauka, proszeni są o kontakt z dyrektorem Centrum Kształcenia na
Odległość mgr Anną Skowron: a.skowron@ujd.edu.pl

Informacje dodatkowe
Na platformie enauka znajduje się kurs Moodle bez tajemnic (https://enauka.ujd.edu.pl/enrol/
index.php?id=33), w którym zamieszone są filmy instruktażowe prezentujące możliwości
platformy enauka. Dostęp do tych materiałów możliwy jest po zalogowaniu się oraz wpisaniu
klucza dostępu: enauka2020.
Poza materiałami instruktażowymi, w kursie Moodle bez tajemnic znajdują się również nagrania
webinarów szkoleniowych.

Microsoft 365 dla Edukacji
Informacje ogólne
Microsoft 365 dla Edukacji to pakiet narzędzi, w którego skład wchodzą: dysk w chmurze
OneDrive, Pakiet Oﬃce Online (Word, Excel, Power Point), OneNote i Microsoft Teams.
Doskonałym narzędziem do prowadzenia zajęć w formie zdalnej jest Microsoft Teams, wspomaga
ono komunikację i współpracę studentów i wykładowców. Do jego najważniejszych funkcji należą:
• prowadzenie spotkań i wykładów online z możliwością wyświetlania prezentacji i tablicy;
• proste udostępnianie materiałów studentom;
• prowadzenie wspólnych notesów;
• przypisywanie zadań do wykonania i nadawanie ocen;
• tworzenie testów z różnego rodzaju pytaniami.

Informacje dodatkowe
Bogate materiały materiały szkoleniowe dla nauczycieli akademickich i studentów można zaleźć
na stronie http://aka.ms/ZdalnaNauka
Wykładowcy mogą wziąć udział, całkowicie bezpłatnie, w pełnym kursie Edukacja zdalna z
Microsoft Teams https://ewangelista.it/teams/#Lekcje, który składa się nie tylko z bogatej
biblioteki filmów instruktażowych dotyczących Microsoft Teams, ale również filmów na temat
szeroko pojętej edukacji zdalnej.

Jak uzyskać dostęp do usługi Microsoft 356
Aby rozpocząć pracę z narzędziami dostępnymi w usłudze Microsoft Teams, wystarczy jedynie
uzyskać dostęp do usługi Microsoft 365. Poniżej trzy ścieżki uzyskania dostępu:

Droga dla osób, które posiadają dostęp do poczty na serwerze st.ujd.edu.pl
Należy zgłosić chęć otrzymania dostępu do usługi Oﬃce 365 wysyłając maila na adres
adres ms360@st.ujd.edu.pl - proszę pamiętać, że na konta mailowe z końcówką @st.ujd.edu.pl
nie da się wysyłać maili z innych (zewnętrznych) serwerów pocztowych jak również z tego serwera
nie da się wysłać wiadomości na inne serwery zewnętrzne.
Dane dostępowe zostaną przesłane również na adres z końcówką @st.ujd.edu.pl.

Droga dla osób, które nie wiedzą czy posiadają dostęp do poczty na serwerze
st.ujd.edu.pl
1. należy wejść na stronę: https://st.ujd.edu.pl
2. sprawdzić czy po wpisaniu następujących danych uda się zalogować:

- Login: ma postać imię.nazwisko_w (np. anna.skowron_w)
- Hasło (tymczasowe): to nr PESEL każdego pracownika. Jeżeli pracownik nie posiada nr
PESEL to może być to nr jego Paszportu.

3. należy zgłosić chęć otrzymania dostępu do usługi Oﬃce 365 wysyłając maila na
adres ms360@st.ujd.edu.pl
4. dane dostępowe zostaną przesłane również na adres z końcówką @st.ujd.edu.pl

Droga dla osób, które nie posiadają dostępu do poczty na serwerze st.ujd.edu.pl
1. należy uzyskać dostęp do konta na serwerze st.uje.edu.pl wysyłając zapytanie na adres
ekolejka@ujd.edu.pl;
2. po otrzymaniu dostępu należy się zalogować na stronie https://st.ujd.edu.pl do swojej
poczty wewnątrzuczelnianej;
3. należy zgłosić chęć otrzymania dostępu do usługi Oﬃce 365 wysyłając maila na
adres ms360@st.ujd.edu.pl;
4. dane dostępowe zostaną przesłane również na adres z końcówką @st.ujd.edu.pl;

G Suite dla Edukacji (GSE)
Informacje ogólne
G Suite for Education (GSE) - Pakiet Google dla Edukacji, to oprogramowanie chmurowe
wspierające procesy komunikacji online. Nauczyciele i studenci mogą korzystać z dobrze znanych
aplikacji Google, np.:
• dysku Google Drive
• dokumentów Google Doc
• kalendarza
• formularzy (badanie - metodą ankiety, testy).
Społeczność akademicka uzyskuje sposobność współpracy za pomocą specjalistycznych
narzędzi, m.in. Classroom (wirtualna klasa) oraz Meet (spotkania audio-wideo).

Informacje dodatkowe
Bardzo wiele materiałów instruktażowych znajduje się na stronie: https://support.google.com/edu/
classroom/?hl=pl#topic=9049977. Administrator systemu przygotował dodatkowe instrukcje
dedykowane wykładowcom UJD, które znajdują się na stronie: https://enauka.ujd.edu.pl/course/
view.php?id=1166 w zakładce G Suite for Education (GSE) - Pakiet Google dla Edukacji.

Jak uzyskać dostęp do G Suite for Education
Wykładowcy zainteresowani prowadzeniem zajęć za pośrednictwem platformy Google
Classroom, proszeni są o kontakt z administrator systemu i doradcą, dr Rafał Głębockim:
r.glebocki@ujd.edu.pl.

