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1 Logowanie do platformy 

Tutorial rozpoczynamy od pierwszego i podstawowego procesu czyli logowania się do 

platformy e-learningowej dedykowanej do projektu Akademia trenerów wspomagania 

oświaty.  

Aby zalogować się do platformy należy jak na rysunku Rys. 1 kliknąć w czerwony 

przycisk „Zaloguj się”, który znajduje się w prawej górnej części okna. Kliknięcie w ten przycisk 

spowoduje wysunięcie się formularza do logowania, który składa się z dwóch pól: pierwsze to 

pole, w które należy wprowadzić login, drugie to pole, w które należy wprowadzić swoje hasło.  

 

 

Rys. 1. Przycisk logowania 

Po wprowadzeniu poprawnych danych należy kliknąć czerwony przycisk logowania, się 

który zaznaczone jest czerwonym kwadratem na rysunku Rys. 2 

 

Rys. 2. Formularz logowania 
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2 Kokpit platformy 

Kokpit platformy to centralne miejsce, w którym znajdują się wszelkie informacje 

niezbędne do korzystania z platformy e-learningowej. Kokpit platformy dostępny jest 

wyłącznie dla poprawnie zalogowanych użytkowników Platformy e-learningowej.  

W kokpicie znajduje się nawigacja, która umożliwia poruszanie się pomiędzy 

udostępnionymi zalogowanemu użytkownikowi kursami. Panel nawigacji przedstawiono na 

rysunku Rys. 4 w centralnej części kokpitu znajduje się obszar, w którym wyświetlane są 

ostatnio przeglądane kursy wraz z paskiem postępu. Poniżej tego pola znajduje się lista 

wszystkich kursów.  

Platforma e-learningowa zbudowana jest w ten sposób, że do głównych jej części dostać 

się można za pomocą różnych ścieżek tak na przykład do listy wszystkich udostępnionych 

kursów można wykorzystać nie tylko menu nawigacji, ale także niebieski przycisk „Wszystkie 

kursy” (przycisk znajduje się na zrzucie ekranu Kokpitu, który stanowi rysunek Rys. 3. 

 

Rys. 3. Zrzut ekranu z kokpitu głównego platformy 
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Menu nawigacji platformy e-learningowej, z reguły 

znajduje się po lewej stronie i zawiera odnośnik do strony 

głównej czyli do Kokpitu a przede odnośnik do udostępnionych 

użytkownikowi kursów.  

Po kliknięciu napisu „moje kursy” następuje rozwinięcie 

listy wszystkich udostępnionych kursów. Po kliknięciu na 

odpowiednią nazwę kursu (na przykład jak na przykładzie TiK 

Etap 1) nastąpi przejście użytkownika do głównej strony kursu 

e-learningowego, a także możliwość podglądu jego oceny, 

postępów edukacji, powiadomień i plików udostępnionych 

w ramach wybranego kursu. 

Poruszanie się po kursie zostanie umówione w dalszej 

części tutorialu. 

 

 

 

  

Rys. 4. Panel nawigacji. 
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3 Edytowanie ustawień użytkownika i danych profilowych 

W tej części zostanie omówione edytowanie ustawień użytkownika i danych profilowych. 

Aby przejść na podstronę platformy e-learningowej, która umożliwia edycję ustawień i danych 

osobowych należy w prawej górnej części okna kliknąć czerwony napis, który zawiera imię 

użytkownika Rys. 5. 

 

 

Rys. 5. Przycisk dostępu do menu kontekstowego użytkownika 

Kliknięcie spowoduje wysunięcie się menu kontekstowego jak na rysunku Rys. 6 poniżej 

 

Rys. 6. Menu kontekstowe użytkownika 

 

Menu kontekstowe użytkownika umożliwia szybkie przejście do edycji danych profilu 

poprzez kliknięcie na napis „profil”. Możliwe jest także podglądnięcie uzyskanych w toku 

kursów stopni i ocen końcowych z kursów poprzez kliknięcie w napis „stopnie”. 

W zakładce Ustawienia możliwe jest edytowanie szczegółowych preferencji 

użytkownika w zakresie, na przykład edytora tekstu, języka platformy e-learningowej, adresu 

powiadomień i innych danych związanych z funkcjonowaniem użytkownika na platformie e-

learningowej. Użytkownicy kursów dedykowanych w ramach projektu Akademia trenerów 
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wspomagania oświaty mają domyślnie skonfigurowane konta na platformie e-learningowej 

w sposób zapewniający ich poufność a także poprawne działanie kursów dlatego też edycja 

tych danych na własne preferencje nie jest konieczna do poprawnego działania platformy 

Na rysunku Rys. 7 przedstawiono zrzut ekranu okna dotyczącego danych profilowych 

użytkownika, w tym miejscu można za pomocą przycisku „modyfikuj profil” zmienić swoje 

dane osobowe, także adres e-mail powiązany z kontem na platformie e-learningowej.  

Wspomniany adres email jest istotny ze względu na powiadomienia i komunikaty 

o zdarzeniach na platformie e-learningowej, dlatego powinien być aktualny i na bieżąco 

w trakcie trwania projektu aktualizowane przez uczestnika projektu. 

Wśród informacji w oknie Profil dostępne są także do przeglądania różnego rodzaju 

raporty jak na przykład sesje przeglądarki (gdzie Użytkownik może sprawdzić kto i z jakiego 

komputera korzystał z jego konta – dla celów bezpieczeństwa) a także może przeglądać oceny 

uzyskane w toku uczestnictwa w udostępnionych mu kursach. Także w zakładce szczegóły 

kursu i pod-zakładce „twoje kursy” znajduje się lista wszystkich udostępnionych kursów 

w ramach platformy e-learningowej 
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Rys. 7. Okno Profil. 
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3.1 Edycja danych osobowych przypisanych do profilu 

W ustawieniach profilowych po kliknięciu na przycisk „modyfikuj profil” otwiera się 

formularz edycji danych osobowych, gdzie wypełnione muszą być pola oznaczone czerwoną 

gwiazdką.  

Pole adresu email jest niezwykle istotne, aby wypełniona w nim wartość czyli aktualny 

adres email był używany i dostępny dla użytkownika platformy, ponieważ na ten adres będą 

wysyłane automatyczne komunikaty informacje o wiadomościach wewnętrznych, a także 

w przypadku incydentu instrukcje niezbędne do odtworzenia zapomnianego hasła dostępu do 

platformy e-learningowej 

 

Rys. 8. Okno edycji danych osobowych w profilu. 
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3.2 Ustawienia i ich edycja 

W zakładce ustawienia (Rys. 9) możliwe jest zmiana hasła użytkownika, także 

modyfikowanie profilu, zmiany języka, zmianę preferencji i wyglądu platformy e-learningowej 

oraz jej składowych, na przykład preferencje w zakresie forów dyskusyjnych. 

Ustawienia te są domyślnie skonfigurowane, tak aby platforma poprawnie działała 

z udostępnionymi kursami niemniej jednak możliwość edycji tych ustawień została 

udostępniona użytkownikom, aby dopasowali preferencje do swoich oczekiwań względem 

platformy e-learningowej 

 

 

Rys. 9. Zakładka ustawienia 
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4 Kurs 

Drugim najważniejszym miejscem na platformie e-learningowej jest karta danego kursu 

(Rys. 10). Każda z kart kursu zbudowana jest w analogiczny sposób: to znaczy na jednej 

podstronie platformy e-learningowej znajdują się wszystkie tematy kursów począwszy od 

tematu pierwszego znajdującego się na samej górze strony, aż do podsumowania i ostatnich 

tematów kursu znajdujących się na samej dole strony.  

Obok każdego z tematu kursów znajduje się pole wyboru tak zwany checkbox, który 

należy odznaczyć kiedy użytkownik rozwiązał dany problem bądź zaznajomił się z tematyką 

udostępnioną w ramach, danego tematu. 

 

Rys. 10. Karta Kursu 
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Wśród tematów, materiałów i innych zasobów udostępnionych na karcie kursu znajduje 

się szereg różnych aktywności, tak na przykład: zadanie polegające na przesłaniu rozwiązanego 

zadania typu esej (np. Rys. 11), wzięcia udziału w forum dyskusyjnym na zadany temat a także 

wśród kursów znajdują się także udostępnione materiały w formie plików PDF, które są 

niezbędne do rozwiązywania różnych zadań 

 

 

Rys. 11. Karta kursu z przykładowym zadaniem typu Esej. 
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5 Rozwiązywanie zadania typu Esej na zadany temat 

Kiedy napotkasz na zadanie pod tytułem „Napisz esej na zadany temat” jak na przykład 

na Rys. 12 poniżej należy kliknąć w napis, aby spowodować otwarcie się okna zawierającego 

temat i polecenie do wykonania zadania jak na rysunku Rys. 13. 

 

Rys. 12. Zadanie typu Esej 

Podstrona zawierająca szczegółowe informacje niezbędne do napisania eseju znajduje 

się na wygląda jak na rysunku Rys. 13. 

Pod tematem zadania napisz esej na zadany temat znajduje się krótkie polecenie lub 

opis tematyki zadania oraz na co należy zwrócić szczególną uwagę - załącznik zawierający 

szczegółowe wytyczne do zadania. 

Zadania należy wykonać w popularnych programach edytorach tekstu jak na przykład 

Microsoft Word czy OpenOffice albo LibreOffice w popularnych formatach jak na przykład: 

• DOC 

• DOCX 

• ODT 

• Zadanie można także wyeksportować do formatu PDF 

Po opracowaniu przez uczestnika eseju należy go wgrać na platformę e-learningową 

poprzez kliknięcie na przycisk Dodaj zadanie jak na Rys. 13 przedstawionym poniżej 
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Rys. 13. Zadanie typu Esej - Karta zadania 

 

Kliknięcie przycisku „Dodaj zadanie” spowoduje otwarcie okna jak na rysunku Rys. 14, 

gdzie należy za pomocą metody przeciągnij i upuść, przeciągnąć i upuścić plik z zapisanym 

zadaniem we wspomnianych wcześniej formatach. 

Po wgraniu pliku zostanie wyświetlony w oknie „przesyłane pliki”. Na samym końcu 

należy zatwierdzić przesłanie Zadania poprzez kliknięcie na przycisk „Zapisz zmiany”. 
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Rys. 14. Karta wgrywania zadania na platformę 

 

 

  



 
"Akademia trenerów wspomagania oświaty" 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

 

 

15 
 

6 Publikowanie na forum dyskusyjnym 

Kolejną z kluczowych aktywności na platformie e-learningowej jest aktywny udział 

uczestnika w forum dyskusyjnym na zadany temat. Publikowanie na forum platformy e-

learningowej niczym nie różni się od publikowania na popularnych profilach 

społecznościowych czy także na forach dyskusyjnych szeroko dostępnych w internecie.  

Po kliknięciu na aktywność typu forum dyskusyjne wyświetli się temat główny forum oraz 

słowo wprowadzające lub zachęty moderatora do uczestnictwa lub wypowiedzenia się 

w danym temacie.  

Aby udzielić swojej odpowiedzi w podanym tematem należy kliknąć przycisk Odpowiedz 

jak zaznaczony czerwonym kwadratem na rysunku Rys. 15 poniżej 

 

 

Rys. 15. Karta zadania forum dyskusyjne 
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Kliknięcie przycisku Odpowiedz spowoduje otwarcie okna odpowiedzi jak na rysunku 

Rys. 16 poniżej. 

W polu wiadomość należy zawrzeć swoją odpowiedź. Wszystkie pola oznaczone 

czerwoną gwiazdką, należy uzupełnić a na samym końcu kliknąć przycisk „Wyślij wpis na 

forum” 

 

Rys. 16. Okno odpowiedzi na forum 
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7 Komunikacja i czat 

Platforma e-learningowa udostępnia możliwość czatu na żywo pomiędzy użytkownikami, 

bądź też moderatorami i trenerami obsługującymi platformę e-learningową. Aby skorzystać 

z tej możliwości należy jak na Rys. 17 poniżej kliknąć symbol czatu oznaczony czerwonym 

prostokątem. Kliknięcie tego symbolu spowoduje otwarcie okna jak na rysunku Rys. 18. 

 

 

Rys. 17. Menu kontekstowe użytkownika a czat 

Wysunięty obszar czatu Rys. 18 zawiera w swojej głównej części wyszukiwarkę 

kontaktów, do której Użytkownik może wprowadzić nazwę innego użytkownika, z którym chcę 

nawiązać kontakt bądź także dane moderatora (lub też część z jego imienia część nazwiska). 

Ze względu na ochronę danych osobowych i bezpieczeństwa informacji znajdujących 

się na platformie e-learningowej zgodnie z zasadą adekwatności użytkownik może wyszukiwać 

tylko i wyłącznie dane innych uczestników przypisanych do lekcji, w których uczestniczy - czyli 

analogicznie jak w klasach tradycyjnych uczniowie znają wzajemnie swoje dane oraz dane 

nauczycieli. 

 

Rys. 18. Okno czatu i wiadomości wewnętrznych 
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8 Informacje końcowe 

W przypadku niedostatecznego zrozumienia treści zawartych w niniejszym tutorialu 

można uzyskać pomoc zdalną poprzez kontakt z administratorem platformy e-learningowej. 

Uwaga w przypadkach wątpliwości co do bezpieczeństwa informacji zawartych na 

platformie e-learningowej jej nieprawidłowego funkcjonowania, bądź innych problemów 

technicznych należy niezwłocznie skontaktować się z administratorem Platformy: 

Email: marcin@kiss.pl 


