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1. Logowanie
Użytkownik portalu może zostać poproszony o zalogowanie się przy próbie otworzenia kursu lub
po naciśnięciu podkreślonego tekstu “Zaloguj się” umieszczonego w prawym górnym rogu strony.
W takim przypadku zostanie wyświetlona strona jak na rysunku 1.

Rys. 1. Strona logowania

Aby zostać zalogowanym należy podać swoje dane logowania, tj hasło oraz nazwę użytkownika,
która powinna być w formacie:
pierwszaliteraimienia.nazwisko
Jeżeli z jakiegoś powodu logowanie nie następuje (nie pamiętamy hasła bądź nazwy użytkownika)
należy nacisnąć podkreślony tekst “Zapomniałeś (-aś) nazwy użytkownika lub hasła?”. Po jego
naciśnięciu przejdziemy do kolejnej strony na której należy podać swój adres e-mail. Po jego
wpisaniu i zatwierdzeniu przesłane zostanie na niego nowe hasło użytkownika.
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2. Strona główna

Rys 2. Strona główna

Na stronie głównej portalu znajdują się:
- kursy
- aktualności
- kalendarz
- nawigacja
Aby przejść do strony kursu należy nacisnąć przycisk “więcej” umieszczony pod zdjęciem
opatrzonym nazwą kursu.
Kalendarz wyświetla zbliżające się wydarzenia związane z kursami lub projektem, takie jak
otwarcie zadania, termin zamknięcia zadania, terminy szkoleń. Po naciśnięciu nazwy miesiąca
można przejść do widoku rozszerzonego kalendarza.
Aktualności dotyczą projektu “Akademia Lidera” oraz samych szkoleń. Każdy dodany news
zostanie automatycznie przesłany mailem do wszystkich uczestników projektu.
Nawigacja zawiera linki do podstron portalu, mogą one zostać rozwinięte przez naciśnięcie
znaczka trójkąta znajdującego się z lewej strony pozycji menu.
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3. Kurs
Widok kursu dostępny jest ze strony głównej poprzez naciśnięcie miniatury kursu lub
odpowiedniego odnośnika (linka) znajdującego się w nawigacji.

Rys. 3. Widok kursu

Widok kursu obejmuje:
- program szkolenia
- zadania
- materiały
- pasek postępu
Program szkolenia określa zasadnicze treści i zagadnienia realizowane w czasie szkolenia.
Zadania oraz materiały dostępne są poniżej programu szkolenia i pogrupowane zgodnie z
terminami odbywania szkoleń. Możesz wypełniać jedynie zadania umieszczone pod terminem
szkolenia w którym bierzesz udział!
Pasek postępu umożliwia śledzenie wykonania zadań kursu oraz podgląd postępu pozostałych
uczestników.
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4. Zadania kursu
Zadania umieszczone w kursach mogą przyjąć formę:
- zadania pisemnego
- quizu
Zadanie pisemne polega na wpisaniu swojej odpowiedzi/przemyśleń na zadany temat oraz jej
zatwierdzenie – przesłanie do trenera prowadzącego szkolenie.

Rys. 4. Zadanie pisemne
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5. Kalendarz
Po naciśnięciu nazwy miesiąca w bloku kalendarza otwarty zostanie jego widok rozszerzony
(rysunek 5).

Rys. 5. Widok rozszerzony kalendarza

Kalendarz zawiera ważne przypomnienia dotyczące zadań kursu oraz nadchodzących szkoleń.
Po kliknięciu na nazwę wydarzenia wyświetlone zostaną jego szczegóły.
Przycisk “Nowy termin” pozwala na dodanie nowego wydarzenia do kalendarza użytkownika.
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6. Moje kursy

Rys. 6. Moje kursy

Aby przejść do strony “moje kursy” należy nacisnąć link “MOJE KURSY” znajdujący się u góry
strony. Widok “moje kursy” zawiera powiadomienia z wszystkich dostępnych dla użytkownika
kursów. Znaleźć tam można informacje o nowych zadaniach oraz wiadomości przesłane przez
innych użytkowników portalu.
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7. Wysyłanie powiadomień (koordynatorzy)
Aby wysłać powiadomienie (mailowe) do uczestników kursu należy z widoku kursu przejść do
“Forum aktualności” (pierwszy link pod programem szkolenia).
Następnie naciskając przycisk “Dodaj nowy temat” przejść do kolejnej strony (rys. 7)

Rys. 7. Strona dodawania powiadomienia

Należy podać temat powiadomienia, treść w polu “wiadomość”, dodać ewentualne załączniki.
!!!!!!!!!!!
WAŻNE
!!!!!!!!!!!
Aby powiadomienie zostało wysłane mailem należy zaznaczyć kwadrat “napisz teraz”
umieszczony na dole formularza, tuż nad przyciskiem “wyślij wpis na forum”.
Po wykonaniu powyższych kroków należy zatwierdzić wiadomość przyciskiem “wyślij wpis na
forum”.

