PLATFORMA DISTANCE LEARNING — BLACKBOARD
PODRĘCZNIK UŻYTKOWANIA
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DOSTĘP DO PLATFORMY BLACKBOARD / LOGOWANIE
Platforma Blackboard jest dostępna pod adresem: http://bb.wsiz.rzeszow.pl
Po przejściu na stronę platformy Blackboard (BB) wyświetlony zostanie ekran logowania. W
odpowiednich polach należy wprowadzić swój login oraz hasło. Zarówno login, jak i hasło
są takie same jak do innych systemów uczelnianych (Wirtualnej uczelni).

Po kliknięciu na przycisk Zaloguj system sprawdzi uprawnienia użytkownika i nastąpi
przejście na stronę startową platformy (Pulpit użytkownika).

Po zakończeniu pracy z platformą należy kliknąć przycisk Wyloguj, znajdujący się na górnej
listwie kontrolnej.
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DOSTOSOWANIE PLATFORMY DO POTRZEB UŻYTKOWNIKA
Poszczególne okna widoczne na Pulpicie użytkownika można dowolnie przemieszczać
i zmieniać ich lokalizację, w zależności od potrzeb i swoich preferencji (zaimplementowany
jest tu mechanizm przeciągnij-upuiść).

Pulpit użytkownika widoczny po zalogowaniu

Zmiana położenia okna metodą przeciągnij-upuść

Istnieje możliwość zmiany wykorzystywanego stylu kolorystycznego wszystkich okien
platformy. W tym celu należy kliknąć na przycisk Personalizuj stronę oraz wybrać nowy
wariant kolorystyczny.
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Wybrane, nieużywane okna można również całkowicie usunąć z pulpitu BB poprzez
kliknięcie na przycisk

znajdujący się po prawej stronie, na górze okna.

Zamknięte okna lub nowe, zawierające dodatkowe funkcjonalności można przywracać
i umieszczać na Pulpicie użytkownika poprzez opcję Dodaj moduł, gdzie po wybraniu
odpowiedniego modułu i zatwierdzeniu tej operacji, zostanie on udostępniony
użytkownikowi.
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OPCJE MENU I FUNKCJONALNOŚCI PLATFORMY
Poszczególne funkcjonalności platformy Blackboard pogrupowane są w zakładkach
znajdujących się na górze okna platformy Blackboard. Przemieszczanie się miedzy
zakładkami odbywa się poprzez kliknięcie na wybranej zakładce. W ten sposób uzyskujemy
dostęp do wybranych modułów, charakterystycznych dla danej zakładki.

Zakładki platformy Blackboard

Domyślnie, każdy prowadzący
Społeczność, Serwisy. Poniżej
zakładek. Domyślnie tylko część
modułu należy postąpić zgodnie
poradnika.
Nazwa zakładki
Mój pulpit

posiada następujące zakładki: Mój pulpit, Kursy,
zostaną opisane najważniejsze elementy wybranych
modułów jest widoczna. W celu włączenia wybranego
z procedurą opisaną na poprzedniej stronie niniejszego

Najważniejsze dostępne moduły
Podzakładka Mój pulpit
Alerty
Wyświetla powiadomienia o elementach wszystkich ważnych dla użytkowników kursów,
których termin ukończenia już minął lub niedługo upłynie
Co nowego?
Wyświetla listę nowych elementów z najważniejszych kursów
Do zrobienia
Wyświetla status (Termin minął/Termin oddania) ważnych zadań do wykonania
Informacje dla studentów
Wyświetla informacje dla studentów
Kalkulator
Wyświetla kalkulator
Karta ocen
Wyświetla oceny użytkownika
Kolekcja zawartości: Zawartość kursu
Moduł, w którym użytkownik gromadzi zawartości swoich kursów
Kursy: Przegląd
Wyświetla kursy, na które zapisany jest użytkownik
Moje kursy
Wyświetla kursy, na które zapisany jest użytkownik wraz z ogłoszeniami, wydarzeniami z
kalendarza i zadaniami dla tych kursów
Moje ogłoszenia
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Wyświetla ogłoszenia ważne dla użytkownika
Moje zadania
Wyświetla zadania ważne dla użytkownika
Mój kalendarz
Wyświetla wydarzenia z kalendarza ważne dla użytkownika
Narzędzia
Okno z linkami do poszczególnych narzędzi platformy takich jak: Ogłoszenia, Zadania,
Wyświetl oceny, Wyślij e-mail, Spis użytkowników, Książka adresowa, Profil użytkownika,
Kalendarz
Notatki
Wyświetla notatki, które użytkownik może edytować
Notatnik
Wyświetla tekst, który można edytować za pomocą formatowania HTML
Wiadomości
Wyświetla personalizowane przez użytkownika wiadomości

Mój pulpit

Zakładki
Wyświetla zakładki użytkownika
Podzakładka Pulpit powiadomień
Alerty
Wyświetla powiadomienia o elementach wszystkich ważnych dla użytkowników kursów,
których termin ukończenia już minął lub niedługo upłynie
Co nowego?
Wyświetla listę nowych elementów z najważniejszych kursów
Do zrobienia
Wyświetla status (Termin minął/Termin oddania) ważnych zadań do wykonania

Kursy

Ważne
Wyświetla powiadomienia o ważnych zdarzeniach
Lista kursów
Wyświetla kursy, na które zapisany jest użytkownik
Wyszukaj kurs
Umożliwia wyszukanie kursów wśród wszystkich stworzonych na platformie. Należy jednak
zaznaczyć, iż bez odpowiednich praw dostępu (przydzielanych przez administratora) nie jest
możliwe przeglądanie zawartości wybranego kursu.
Katalog kursów
Lista kursów zdefiniowanych dla danej organizacji
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KORZYSTANIE Z KURSÓW
Dostęp do przypisanych danemu użytkownikowi kursów możliwy jest z zakładki Mój pulpit,
okno Moje kursy lub z zakładki Kursy, okno Lista kursów. Po kliknięciu na wybrany kurs
zostanie on otwarty, a użytkownik zostanie przeniesiony na stronę startową kursu.

Strona startowa wybranego kursu

Wykorzystywane kursy na platformie Blackboard wykonane zostały w oparciu o materiały
przygotowane przez wyznaczonych autorów. Po stworzeniu ostatecznej wersji dany kurs
bazowy jest on kopiowany do poszczególnych grup i przypisywani do niego są zarówno
prowadzący, jak i studenci.

Dla większej wygody korzystania z kursu
istnieje możliwość poszerzenia głównego
okna kursu zawierającego treści poprzez
ukrycie menu znajdującego się z lewej
strony. W tym celu należy kliknąć na
przycisk

.
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NARZĘDZIA KURSU

Strona zawierająca narzędzia kursu

Nazwa narzędzia

Opis działania

Blogi

Blog to narzędzie, które pozwala studentom zamieszczać swoje
osobiste refleksje dotyczące kursu oraz omawiać i analizować
materiały związane z kursem. Można założyć osobisty blog dla
każdego użytkownika, ale częściej stosowanym rozwiązaniem jest blog
kursu, na którym odbywają się dyskusje na temat poszczególnych
zadań czy treści kursu.

Dyskusje

Pod tym linkiem kryje się możliwość założenia forum dyskusyjnego
kursu. Ciekawą opcją jest możliwość ustawienia punktacji dla forum
dyskusyjnego czyli potraktowania go jako jednego z zadań kursu.

Dzienniki

Dziennik jest narzędziem do wyrażania własnych refleksji przez
użytkownika.

Glosariusz

Glosariusz to słownik trudniejszych pojęć używanych w kursie. Każdy
wpis w glosariuszu zawiera pojęcie i jego definicję. Pojęcia można
dodawać poprzez stronę lub automatycznie poprzez specjalnie
przygotowany plik, który zawiera odpowiednio przygotowane pojęcia
i definicje. Należy uważać tu na małe i duże litery w nazwach,
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ponieważ nie są one rozróżniane.
Kalendarz

Kalendarz to bardzo przydatne narzędzie służące do organizacji pracy
z kursem. Wydarzenia zawarte w kalendarzu widoczne są dla
wszystkich uczestników kursu. Zwykle definiuje się takie wydarzenia
jak testy, terminy oddania zadań, konsultacje z przedmiotu czy
harmonogram zajęć, na które studenci powinni uczęszczać.

Nauka synchroniczna

W
ramach
nauki
synchronicznej
występuje
możliwość
przeprowadzenia chatu ze studentami lub spotkania w ramach
wirtualnej sali lekcyjnej. Funkcjonalności te zostaną jednak
udostępnione po zakończeniu wdrożenia platformy. Na razie obie
opcje są wyłączone.

Ogłoszenia

System powiadamiania i zamieszczania informacji dla studentów
widocznych na stronie startowej danego kursu.

Testy, ankiety i pule

Opcja służąca do zarządzania pytaniami i ankietami występującymi w
kursie. Istnieje tu możliwość dodawania nowych pytań, edycji
istniejących testów lub eksportu pytań do pliku, w celu ponownego
wykorzystania w innych kursach.

Wiadomości

Wiadomości to narzędzie służące do komunikacji w ramach kursu i
między uczestnikami kursu. Przypominają pocztę elektroniczną.
Warunkiem dostępu do otrzymanych wiadomości jest zalogowanie się
na platformę i przejście do swojej indywidualnej skrzynki odbiorczej
stworzonej dla każdego użytkownika.

Wyślij Email

Poprzez tą funkcję prowadzący jest w stanie wysyłać klasyczne
wiadomości email do wybranych użytkowników platformy, całych
grup, prowadzących oraz do osób, które nie są zapisane na kurs ale
posiadają konta na platformie. Wiadomości email są wysyłane na
tradycyjne skrzynki pocztowe podane przez użytkowników i mogą być
odbierane dowolnym programem pocztowym.

Zadania

Poprzez zakładkę Zadania można dodać nowe zadania i ćwiczenia do
kursu, określając treść zadania, termin oddania oraz priorytet.
Stworzone Zadanie pojawi się automatycznie na pulpicie studenta.

KORZYSTANIE Z FORUM DYSKUSYJNEGO
Forum dyskusyjne składa się z poszczególnych wątków, które mogą skupiać się wokół
konkretnego tematu. Jest to narzędzie służące do prowadzenia dyskusji prowadzącego ze
studentami.
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Przykładowe forum dyskusyjne danego kursu

Dostęp do forum dyskusyjnego danego kursu możliwy jest poprzez link Dyskusje znajdujący
się w Menu danego kursu.
Należy zaznaczyć, iż w ramach stworzonego forum głównego również studenci są w stanie zakładać
nowe wątki dyskusji.
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KORZYSTANIE Z CZATU
W każdym kursie w menu bocznym w sekcji Narzędzia współpracy znajduje się link do
obszaru zawierającego czat. W tym obszarze znajduje się folder o nazwie CZAT, tak jak to
pokazano na poniższym rysunku.

Gdy prowadzący ustali termin czatu, link do niego staje się aktywny, tak jak to pokazano na
poniższym rysunku.

Aby uruchomić czat należy kliknąć na aktywny link czatu. Po uruchomieniu czatu widok jest
następujący.
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Uruchomienie czatu nie wymaga instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania !!!
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Aby zamknąć czat należy albo wylogować się z platformy, albo przejść do treści kursu np.
przenosząc się na stronę startową kursu lub zakładkę Mój pulpit, gdzie znajduje się lista
prowadzonych w danym semestrze przedmiotów.
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