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Samouczek Moodle
„Samouczek Moodle” to kolejna propozycja Centrum 
e-Learningu mająca wspierać pracowników AGH, 
którzy chcą wykorzystywać e-learning w swoich zajęciach 
dydaktycznych. Jest to kurs, który ma im pomóc nauczyć 
się obsługiwać platformę e-learningową Moodle. Składają 
się na niego:
• przewodniki multimedialne i materiały tekstowe 

wyjaśniające podstawowe terminy i funkcje Moodle’a 
oraz przedstawiające, krok po kroku, jak korzystać 
z możliwości tej platformy, np.
– jak zakładać kurs,
– jak załączać zasoby i linki do stron www,
– jak tworzyć testy;
– jak korzystać ze skal ocen i dziennika ocen;

• fora, na których pracownicy CeL-u odpowiadają na 
pytania oraz pomagają rozwiązywać ewentualne 
problemy;

• ćwiczenia wraz z przykładami ich poprawnego 
rozwiązania.

Nabywane umiejętności można przećwiczyć na swoim 
wydziałowym obszarze platformy. Wykładowca może 
tam założyć kurs ćwiczebny i w jego ramach wykonywac 
poszczególne zadania. Bardziej szczegółowych 
informacji w tej sprawie udzielają administratorzy 
wydziałowi.

Kurs umieszczony jest na Uczelnianej Platformie 
e-Learningowej Moodle, pod adresem www.moodle.cel.
agh.edu.pl/samouczek. Można się też na niego 
zalogować na stronie głównej platformy 
(www.moodle.cel.agh.edu.pl), w zakładkach 
„Informacje ogólne” bądź „Obszary platformy”. Dostęp 
do niego jest bezpłatny. Mają go tylko pracownicy naszej 
uczelni i tylko z komputerów zarejestrowanych w domenie 
AGH. Więcej informacji znaleźć można na stronie 
„Samouczka”.

  Jan Markocić

O historii Dolnego Śląska, pięknie krajobrazu i walorach 
gospodarczych można mówić bez końca. To tu zachwyca swą 
urodą Karkonoski Park Narodowy, tu ukazują swe niezwykłe 
kształty Góry Stołowe, tu też roztacza się piękna dolina Nysy, 
bogata w rzadkie gatunki roślin i zwierząt. Nic też dziwnego, że 
w takim otoczeniu i zdrowym klimacie powstały liczne 
miejscowości uzdrowiskowe – Karpacz, Lądek Zdrój, Kudowa 
Zdrój, Świeradów Zdrój, Duszniki Zdrój i wiele innych.

Nie tylko przyroda jest magnesem przyciągającym w te 
strony. Stolica Dolnego Śląska – Wrocław jest znaczącym 
ośrodkiem kulturalno-naukowym, a piękne zabytki 
architektoniczne tego miasta i wielu innych (Książ, Henryków, 
Paczków, Jawor, Świdnica, Lubiąż…) stanowią o wartości tego 
regionu.

Organizując w okresie świąteczno-barbórkowym nową 
wystawę w Muzeum Historii AGH pragniemy przypomnieć, 
że górnicza historia Dolnego Śląska jest również niezwykła. 
Eksploatacja kruszców w tym regionie prowadzona była przez 
ponad 800 lat, o czym świadczą liczne pozostałości dawnych 
wyrobisk rud ołowiu, srebra, miedzi, arsenu i złota. Część 
z dawnych obiektów górniczych została zrewaloryzowana 
i udostępniona zwiedzającym (kopalnia złota w Złotym Stoku, 
kopalnia uranu w Kletnie, kopalnia żelaza i uranu „Kowary”, 
kopalnia złota „Złota Aurelia” w Złotoryi), w czym znaczną 
zasługę mają naukowcy Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH, 
a znaczna część wyrobisk oczekuje na zabezpieczenie 
i modernizację.

Również dawne Dolnośląskie Gwarectwo Węglowe 
(Wałbrzych – Nowa Ruda) można dziś śmiało nazwać kolebką 
europejskiego górnictwa węglowego, gdyż w Nowej Rudzie 
odnajdujemy wychodnie węglowe pochodzące z XII w., 
a w rejonie Wałbrzycha górnictwo rozwijało się już 
żywiołowo w XVI stuleciu. Ponadto, w kartach historii 
zanotowany jest fakt, że właśnie w tym okręgu górniczym 
już w 1776 r. dokonano pierwszego w świecie skoksowania 
węgla kamiennego.

Obecnie dawne zagłębie Wałbrzych – Nowa Ruda, po 
zakończeniu eksploatacji w latach 90-tych XX w. stało się wielkim 

terenowym muzeum górnictwa: na polu „Piast” KWK „Nowa 
Ruda” powstało Muzeum Górnictwa Podziemnego, 
a w Wałbrzychu – na obszarze dawnej KWK „Thorez” – Muzeum 
Przemysłu i Techniki.

Aby nieco uatrakcyjnić i zhumanizować rozważania 
o Dolnym Śląsku, zaaranżowaliśmy w Muzeum oryginalną 
„chaupę” dolnośląskiego „hanyza”, który wraz z rodziną świętuje 
„szumne Gody” czyli śląskie Boże Narodzenie. Jego chata jest 
gościnnie otwarta dla wszystkich sympatyków naszego Muzeum 
(paw. C-2, Vp., winda w C-3). Oryginalne dolnośląskie rekwizyty, 
tworzące niepowtarzalny nastrój udostępnili nam nasi 
wypróbowani Przyjaciele z krakowskiego Muzeum 
Etnograficznego. Serdecznie dziękujemy Dyrektorowi tej placówki 
– dr Antoniemu Bartoszowi za bezinteresowną życzliwość 
i zrozumienie celu, jaki nam przyświecał (wystawę obejrzy 
młodzież szkolna z wielu regionów Polski), a naszym Kolegom 
z Muzeum Etnograficznego dziękujemy za mądre rady i fachowy 
dobór strojów ludowych.

Uroczyste otwarcie wystawy odbyło się 18 grudnia 
w obecności Władz Uczelni, przedstawicieli mediów i licznie 
zgromadzonych Gości.

  dr Maria Korzec – OHTzM

Godne Święta u Karlika
z muzealną wizytą na Dolnym Śląsku

Bożonarodzeniowy wystrój stołu śląskiego
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