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1. Wstęp 
 

1.1 Informacje podstawowe 

 

Piotrkowska Platforma e-learningowa to wielofunkcyjna platforma e-learningowa, 

współpracująca z bazami danych PostgreSQL. Dzięki zastosowanej technologii platforma ma 

praktycznie nieograniczoną skalowalność. Wdrożenie platformy daje gwarancję elastyczności 

systemu od kilkuset do kilkudziesięciu tysięcy użytkowników. Poprzez swoją modularną 

budowę pozwala na wdrożenie dokładnie spełniające wymagania Klienta.  

Piotrkowska Platforma e-learningowa - system zarządzania nauczaniem 

Learning Management System to oprogramowanie tworzące środowisko do zdalnego 

nauczania. Oprogramowanie Piotrkowska Platforma e-learningowa realizuje oraz udostępnia 

organizacjom rozproszonym (nauczycielom i uczniom oddalonym od siebie) funkcjonalność dla 

sprawnego prowadzenia nauki i szkoleń za pośrednictwem standardowych przeglądarek 

internetowych.  

 

1.2 Możliwości systemu Piotrkowska Platforma e-learningowa 

 
Podstawowe funkcjonalności systemu:  

 zarządzanie użytkownikami: nauczycielami i uczniami,  
 zarządzanie kursami i lekcjami,  
 importowanie i odtwarzanie lekcji w różnych formatach,  
 sprzedaż szkoleń i kontrola rozrachunków. 

Funkcje śledzące proces nauki systemu Piotrkowska Platforma e-learningowa:  

 rejestracja procesu edukacyjnego indywidualnie dla każdego ucznia,  
 śledzenie i weryfikacja postępów uczniów,  
 raportowanie wyników nauczania,  
 nadzór nad działaniami nauczycieli (trenerów),  
 monitorowanie zachowań oraz satysfakcji uczniów podczas kształcenia. 

Dodatkowe funkcje systemu Piotrkowska Platforma e-learningowa:  

 narzędzia komunikacyjne (e-mail, forum dyskusyjne, chat),  
 organizacja zajęć synchronicznych (poprzez możliwość wideokonferencji),  
 personalizacja interfejsu na stronach użytkownika,  
 integracja z innymi systemami, serwisami i bazami danych. 

 

 

2. Zarządzanie Platformą 
 
Pełna funkcjonalność platformy dostępna jest tylko dla zalogowanych użytkowników. Aby 

pomyślnie przejść etap logowania należy podać login i hasło, a następnie kliknąć przycisk 

Zaloguj. Wpisany login i hasło definiuje parametry uprawnień użytkownika w Piotrkowskiej 

Platformie e-learningowej. Panel logowania umożliwia także utworzenie nowego hasła – w tym 

celu należy kliknąć przycisk Zapomniałem Hasła (znak zapytania) i postępować zgodnie z 

instrukcją wysłaną na adres mailowy konta.  
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Rysunek 1 -Ekran logowania 

 

 

2.1 Nauczyciel – informacje ogólne 

 
Platforma Piotrkowska Platforma e-learningowa udostępnia rolę Nauczyciel przeznaczoną 

dla osób, których zadaniem jest przeprowadzanie szkoleń, zarządzanie uczestnikami 

sprawdzanie wyników czy przeglądanie raportów zbiorczych dotyczących szkolenia.  

Aby zapewnić użytkownikom z rolą Nauczyciela prywatność, stworzonych jest kilka ról tego 

typu. Dzięki temu nie ma ryzyka przypadkowego udostępnienia uprawnień raportów lub 

wyników jednego nauczyciela dla drugiego.  

Wygląd strony głównej Nauczyciela jest zbliżony do wyglądu strony głównej Uczestnika, która 

została opisana w Podręczniku Użytkownika.  

Przyznawaniem uprawnień Nauczycielom zajmują się Administratorzy. Istnieje 

możliwość administracyjnego wyłączenia niektórych modułów, wobec czego zawartość 

Platformy może się różnić od treści przedstawianych w dokumentacji. Aby otrzymać bieżące 

informacje dotyczące swojej roli, proszę skontaktować się z administratorami Platformy.  
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Rysunek 2 -Widok strony głównej platformy po zalogowaniu. 

 

3. Moje Zasoby 
 

W module tym Nauczyciel może przeglądać wszystkie dostępne materiały multimedialne oraz 

tworzyć swoje nowe Lekcje. 

W zakładce Obiekty wiedzy znajdują się wszystkie dostępne na platformie szkolenia 

multimedialne. Podzielone są na kategorie tematyczne. Klikając na konkretną kategorie rozwija 

się lista dostępnych materiałów.  

 

 
Rysunek 3Lista kategorii  i informacje o dostępnych szkoleniach multimedialnych 
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Przed dodaniem materiału do lekcji nauczyciel ma możliwość uruchomienia wybranego 

szkolenia klikając przycisk  przy jego nazwie. Szkolenie dodaje się zaznaczając obok jego 

nazwy okno wyboru . 

  
Rysunek 4 Przykładowe obiekty multimedialne. 

 

 

Po wybraniu odpowiednich szkoleń należy przejść do zakładki Parametry lekcji lub klikając 

Dalej. W tym miejscu należy wprowadzić Tytuł lekcji. Dodatkowo jest możliwość ustawienia 

dostępności i aktywności. 

 

 
Rysunek 5Formularz dodawania lekcji. 
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Po wprowadzeniu wszystkich danych klikamy przycisk Dalej. Zostajemy przeniesieni na 

szkolenie do moduły przypisywania Uczestników (dodawanie uczestników będzie opisane w 

dalszej części instrukcji). 

 
4. Raporty 

 
Nauczyciel ma dostęp do raportów związanych z aktywnością oraz postępami uczestników na 

szkoleniu. Dla każdego raportu można zaostrzyć kryteria wyszukiwania - ograniczyć 

wyszukiwanie tylko do użytkowników aktywnych, ograniczyć przedziały czasowe lub wyszukać 

użytkownika po nazwisku. Opcje te dostępne są w zależności od konfiguracji raportów.  

W wynikach raportu kliknięcie na nazwę kolumny spowoduje posortowanie według niej. 

Ponowne kliknięcie w kolumnę sortującą powoduje sortowanie odwrotne.  

 

 
Rysunek 6 przykładowy raport 

 

 
5. Uruchomienie szkolenia 
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Nauczyciel, aby uruchomić szkolenie musi przejść do modułu Moje Lekcje i kliknąć w jego 

nazwę na stronie głównej szkolenia.  

 
5.1 Powitanie 

 
Nauczyciel po otwarciu szkolenia ma możliwość przełączania się między widokiem uczestnika, 

a widokiem wykładowcy. Można tego dokonać przy użyciu przełącznika  

 dostępnego w prawej, górnej części ekranu. Ekran 

powitalny jest taki sam, jak ekran powitalny dla uczestników szkolenia. Nauczyciel ma 

możliwość dodania własnego, krótkiego wstępu do każdej części szkolenia. Aby to uczynić, po 

wejściu w konkretny moduł szkolenia, należy wybrać opcję edycji z górnej części ekranu 

. Dla dodawanego komunikatu można również ustawić parametry 

dostępności czasowej. Należy pamiętać, że komunikaty te można dodawać osobno do każdego 

modułu szkolenia - wiadomości te nie są globalne.  

 
Rysunek 7Przykładowa edycja wstępu do modułu na szkoleniu 

. 
5.2 Ogłoszenia 

 
Wykładowca ma możliwość dodawania ogłoszeń do szkolenia. Ogłoszenia te będą wyświetlane 

na stronie głównej uczestników. Aby dodać ogłoszenie, należy wybrać link 

 w menu Ogłoszenia. W zależności od uprawnień nadanych przez 

Administratora, nauczyciel może mieć prawo do dodawania, edycji, usuwania oraz zmian 

dostępności czasowej ogłoszeń.  

 
5.3 Testy 
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Platforma Piotrkowska Platforma e-learningowa umożliwia przeprowadzanie testów i 

egzaminów w obrębie szkolenia. Dostępne są mechanizmy umożliwiające automatyczne 

sprawdzanie i ocenianie testów.  

 

5.4 Dodawanie i edycja testów 

 
Zarządzanie testami na szkoleniu dostępne jest po wybraniu opcji Testy z lewego menu. 

 

 
Rysunek 8 - Lista testów 

 

 

W module tym dostępne są wszystkie narzędzia potrzebne do utworzenia testu. Wywołanie 

formularza odpowiedzialnego za dodawanie nowego testu odbywa się przez kliknięcie 

przycisku . Formularz dodawania testu pozwala na zdefiniowanie liczby prób, 

możliwości poprawiania testów zaliczonych, wymuszenia czasu oczekiwania przed powtórnym 

przystąpieniem do testu, sposobu oceniania, konfiguracji wyboru pytań itp. Test, który jest 

egzaminem, automatycznie ustawia ilość prób na 1 - w rozumieniu logiki Platformy, do 

egzaminu nie można podejść ponownie po jego przerwaniu. Po wypełnieniu formularza należy 

potwierdzić zmiany przyciskiem Zapisz - wszystkie opcje, oprócz przełącznika wskazującego 

na to czy test jest egzaminem, można później zmienić przy użyciu opcji edytuj (  ).  

Do najistotniejszych parametrów testu dostęp jest zapewniony przy pomocy dynamicznych 

ikon  na liście testów - można skonfigurować status (aktywny/nieaktywny), losowanie pytań, 

wyświetlanie odpowiedzi w teście (opisane w legendzie nad listą), możliwość kontynuowania 

przerwanego testu oraz możliwość powrotu do pytania, na które została udzielona odpowiedź.  

Ikony po prawej stronie umożliwiają edycję (  ), zmianę dostępności czasowej (  ) oraz 

usunięcie testu (  ).  

Ustawienia dostępności czasowej testu zawierają dodatkowo możliwość zdefiniowania sposobu 

oceniania, automatycznego uruchamiania, zależności oraz przypomnień. W zakładce 

Ocenianie można ustawić sposób oceniania testu wobec całego szkolenia. Jeżeli test podlega 

ocenianiu, jego wynik będzie brany pod uwagę podczas obliczania wyniku szkolenia. Sposób 

wyliczania oceny determinuje, który wynik ma być brany pod uwagę w przypadku możliwości 

wielokrotnego podejścia do testu. Liczba punktów za zaliczenie wpływa na to, jak duży wpływ 

na końcową ocenę będzie miał bieżący test. 
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Ustawienie opcji Autostart spowoduje, że uczestnicy wchodzący na szkolenie przenoszeni 

będą od razu do ekranu testu, z pominięciem ekranu powitania.  Zakładka Zależności pozwala 

na wymuszenie kolejności zaliczania testów - można tu zdefiniować inny test, który musi zostać 

przez uczestnika zaliczony przed obecnym testem. Zakładka Przypomnienia pozwala na 

ustawienie mechanizmu przypomnień dla konkretnego testu. Więcej informacji na temat 

przypomnień znajduje się w sekcji dotyczącej przypomnień.  

 

5.5 Dodawanie i edycja pytań 

 
Moduł edycji pytań do testu dostępny jest pod ikoną , dostępną na liście testów.  

Przycisk  umożliwia stworzenie nowego pytania dla testu. Dla każdego testu 

można skonfigurować:  

tytuł  

jest polem przeznaczonym dla nauczyciela, by ułatwić wyszukiwanie pytań. Pytania są 

wyświetlane według tytułów na liście pytań w module ich edycji.  

aktywność  

umożliwia przygotowanie większej liczby pytań niż jest konieczna, pozostawiając część 

pytań nieaktywnych. Później zmiana aktywności pytań pozwoli na szybką zmianę treści 

testu dla nowo podchodzących uczestników.  

maksymalna ilość punktów  

definiuje liczbę uzyskanych punktów za poprawną odpowiedź na pytanie.  

stopień trudności  

przypisuje pytaniu subiektywną wartość jego trudności. Ma to zastosowanie, gdy 

zdefiniowano więcej pytań niż jest wymagane do testu, a pytania są wybierane losowo. 

W ustawieniach testu można skonfigurować procentową ilość pytań łatwych, średnich 

oraz trudnych, jakie mają zostać wylosowane do przeprowadzenia testu.  

treść pytania  

jest komunikatem wyświetlonym użytkownikowi powyżej listy dostępnych odpowiedzi.  

komentarz  

jest opcjonalną, dodatkową informacją, która wyświetlona zostanie uczestnikowi po 

udzieleniu odpowiedzi, bez względu na jej poprawność.  

typ pytania  

definiuje rodzaj odpowiedzi. Pełna lista dostępnych typów znajduje się w sekcji 10.3.  

odpowiedzi  

- rodzaj odpowiedzi jest zależny od typu pytania. 

Po zatwierdzeniu wstępnej konfiguracji pytania przez kliknięcie przycisku Dalej, na kolejnym 

ekranie należy wskazać poprawną odpowiedź. Zapisanie pytania i przypisanie go do testu 

odbywa się przez kliknięcie przycisku Zapisz. Istnieje możliwość powrotu do edycji pytania 

poprzez wybranie ikony  na liście testów. 

Nauczyciel ma możliwość wykorzystania pytań które wcześniej stworzył (dla innych testów). 

Pytania dostępne są pod przyciskiem . 
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5.6 Typy pytań 

 

Diagram 

Diagram umożliwia skonstruowanie popularnej ”wykreślanki” - zadania, w którym należy 

odnaleźć i oznaczyć pewne słowa w tabeli zawierającej również przypadkowe litery.  

Po wybraniu typu diagram wyświetlona zostanie wstępna, pusta tabelka. Aby zmienić jej 

wymiary, należy użyć opcji dodaj wiersz/kolumnę.... Przy każdym wierszu i każdej kolumnie 

znajdują się przyciski  lub  pozwalające na usunięcie danego elementu.  

Po zakończeniu ustawiania wymiarów można przystąpić do właściwego budowania diagramu. 

Aby dodać literę w polu, należy w nie kliknąć i wprowadzić znak z klawiatury. Kursor zostanie 

wtedy automatycznie przesunięty do kolejnego pola. Po wprowadzeniu wszystkich haseł można 

skorzystać z opcji losowe literki, która wszystkie puste pola wypełni przypadkowymi znakami, 

co zakończy definiowanie diagramu.  

 

 
Rysunek 9diagram i jego odpowiedź 

 

W ekranie definicji odpowiedzi należy zaznaczyć wszystkie pola, które zawierają poprawne 

odpowiedzi. Użytkownik zaliczy pytanie, jeżeli zaznaczy te same pola wypełniając egzamin.  

 

Grupowanie 

 

Grupowanie jest zadaniem, którego rozwiązanie polega na przypisaniu elementów do zbiorów.  
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Rysunek 10grupowanie - budowanie zadania 

 

 

Na początku budowy pytania należy stworzyć grupy, czyli zbiory do których można będzie 

przypisywać elementy. Następnie należy dodać słowa (elementy) do dowolnych grup (wybór 

grupy odbywa się poprzez listę rozwijaną) - zadaniem użytkownika będzie uporządkowanie 

tych danych. Należy pamiętać, że każda grupa na początku musi zawierać przynajmniej jeden 

element. Przycisk  umożliwia edycję elementu (grupy lub słowa), a przycisk  pozwala na 

usunięcie elementu. 

W ekranie definicji odpowiedzi należy pogrupować poprawnie elementy, przeciągając je we 

właściwe miejsce.  

 
Krzyżówka 

 
Platforma pozwala na skonstruowanie krzyżówki. Na początku należy przygotować tabelę 

przechowującą krzyżówkę, robi się to tak samo jak przy diagramie. Następnie można dodawać 

hasła do krzyżówki, wskazując pole w tabeli od którego hasło się rozpoczyna, oraz parametr 

poziomo/pionowo. Po kliknięciu przycisku dodaj, odpowiedź zostanie umieszczona na 

diagramie, a pod nim wyświetlone zostanie pole, w którym należy wpisać pytanie do bieżącej 

odpowiedzi. Użytkownik otrzymuje pełną punktację za kompletne rozwiązanie krzyżówki.  
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Rysunek 11 tworzenie krzyżówki 

 

 

Ponieważ odpowiedzi definiowane są na wcześniejszym ekranie, ekran definicji odpowiedzi 

daje jedynie podgląd krzyżówki.  

 

Logogryf 

 

Logogryf jest uproszczoną wersją krzyżówki - w której wszystkie hasła położone są poziomo, 

natomiast jedna z kolumn tworzy ostateczne hasło. Hasło to można ustawić przez kliknięcie 

przycisku  nad wybraną kolumną.  

 

 
Rysunek 12 logogryf z hasłem 

 

 

Podobnie jak dla krzyżówki, w ekranie definicji pytań dostępny jest podgląd logogryfu.  
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Pole jednokrotnego wyboru 

 

Jest typowym polem spotykanym w testach. Możliwe jest wprowadzenie dowolnej liczby 

dostępnych odpowiedzi, z czego jedna jest poprawna. Uczestnik podczas przechodzenia testu 

nie będzie mógł zaznaczyć więcej niż jednej odpowiedzi. Definicja poprawnej odpowiedzi 

odbywa się po kliknięciu przycisku dalej.  

 

Pole wielokrotnego wyboru 

 

Pole to różni się od pola jednokrotnego wyboru tym, że ilość odpowiedzi może być dowolna. 

Dozwolona jest sytuacja, w której żadna odpowiedź nie jest prawidłowa. Definicja poprawnej 

odpowiedzi odbywa się podobnie jak dla pola jednokrotnego wyboru.  

 

Prawda/fałsz 

 

Pole to jest polem jednokrotnego wyboru z dwoma ustawionymi odpowiedziami prawda oraz 

fałsz.  

 

Popraw zdanie 

 

Jest to zadanie, w którym uczestnik ma poprawić częściowo niepoprawne zdanie. Zdanie 

można dodać używając pola tekstowego przy przycisku dodaj zdanie - jego treść zostanie 

przedstawiona uczestnikowi podczas rozwiązywania testu. Platforma automatycznie podzieli 

wpisane zdanie na słowa. Dla każdego z nich można ustawić dopuszczalne warianty - jeżeli 

słowo podane przez użytkownika zgodne będzie z jednym z wariantów, zadanie zostanie 

uznane za zaliczone. Można dodać dowolną ilość wariantów dla każdego słowa. Aby usunąć 

wariant, należy użyć przycisku . Aby edytować zdanie, należy użyć przycisku . Aby usunąć 

dodane zdanie, należy użyć przycisku .  

 

Uzupełnij zdanie 

 

W zadaniu tego typu, uczestnik ma wpisać w puste miejsca pewne wartości, które zgodne są 

z wariantami wprowadzonymi przez wykładowcę.  

Konfiguracja takiego zadania przebiega tak samo jak dla typu popraw zdanie.  
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6. Ankiety 
 
W module ankiet nauczyciel ma możliwość wyświetlenia listy wcześniej stworzonych ankiet i 

zarządzania nimi. Obok każdej ankiety wyświetlona jest data jej dodania, dodatkowo mamy 

możliwość sprawdzenia wyników poszczególnych uczestników szkolenia z danej ankiety  i 

statystykę ogólną dla ankiety . Pozostałe przyciski akcji są opisane nad tabelą. 

 
Rysunek 13 Lista stworzonych ankiet. 

 

 

6.1 Dodawanie zwykłej ankiety 

 

Dodawanie nowej ankiety umieszczone jest pod przyciskiem  

powyżej tabeli. Po kliknięciu pojawi nam się formularz gdzie polem wymaganym jest Nazwa 

danej ankiety. Dodatkowo mamy takie pola jak Opis, w którym wpisujemy dowolną treść 

opisującą ankietę. 

 
Rysunek 14 Formularz dodawania ankiety. 

 
Pod formularzem umieszczony jest przycisk dodawania pytania do ankiety. Pytanie możemy 

dodać od razu przy tworzeniu ankiety bądź zapisać pustą ankietę a później powrócić do niej i 

uzupełnić treść. Aby dodać nowe pytanie do ankiety należy kliknąć przycisk Dodaj pytanie w 

dolnym prawym rogu. Formularz dodawania pytania pozwala wybrać rodzaj pytania i typ 
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pytania. Należy pamiętać aby wybrać rodzaj pytania przed wprowadzaniem innych danych 

gdyż zmiana rodzaju powoduje wyczyszczenie całego formularza pytania. Gdy już wybierzemy 

rodzaj pytania wprowadzamy treść pytana i opis, przy czym opis nie jest wymagany. Następnie 

w zależności od wybranego rodzaju pytania wprowadzamy odpowiedzi, możemy usuwać i 

dodawać dowolną liczbę odpowiedzi. Po uzupełnieniu wszystkich pól klikamy przycisk Zapisz.  

 

 
Rysunek 15 Dodawanie pytania do ankiety. 

 
Aby ankieta była widoczna dla uczestników szkolenia należy na liście ankiet kliknąć przy 

odpowiedniej pozycji przycisk  i ustawić opcje Podlega ocenianiu na TAK. 

 
7.  Wyszukiwanie 

 

Za pomocą wyszukiwarki można w szybki sposób wyszukać materiały, testy, szkolenia 

elektroniczne czyli ogólnie obiektów wiedzy, ale tylko w obrębie szkolenia na którym aktualnie 

się znajdujemy. Należy pamiętać że wyszukiwarka nie służy do listowania uczestników. 

Minimalna długość wprowadzanych znaków wynosi 4. Po wyszukaniu danego elementu 

możemy kliknąć na ikonę Przejdź która znajduje się przy jego nazwie i automatycznie 

zostaniemy przeniesieni do widoku tego obiektu. 

 

 
Rysunek 16 Wyszukiwarka - widok podstawowy. 
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8. Materiały do pobrania 

 
Platforma umożliwia udostępnianie dodatkowych materiałów związanych ze szkoleniem jako 

dowolnych plików pogrupowanych w katalogach. Moduł odpowiedzialny za to jest dostępny 

pod linkiem Materiały do pobrania w module wyświetlania materiałów dla szkolenia.  

Z poziomu listy materiałów mamy możliwość deaktywacji wybranego materiału (przy użyciu 

przycisku  przełączanego na ), oraz edycji (  ), ustawienia czasu dostępności (  ) oraz 

usunięcia (  ).  

Aby dodać nowy materiał, należy kliknąć przycisk . W formularzu można 

zdefiniować jego dodatkowy opis, wskazać plik do wgrania (pole Załącznik), ustawić ścieżkę 

do folderu. Można od razu zdefiniować aktywność pliku.  

 

 
Rysunek 17 Dodawanie nowego materiału oraz dodawanie folderów 

 

 

Ścieżkę do folderu należy zdefiniować poprzez kliknięcie lewym przyciskiem myszy na folder, 

w którym ma się znaleźć plik. Aby dodać nowy folder, należy kliknąć prawym przyciskiem 

myszy na folder, który ma być nadrzędny wobec nowo utworzonego, wybrać opcję Nowy oraz 

podać nazwę. Usuwanie folderu odbywa się również z menu spod prawego przycisku myszy.  

Po zakończeniu pracy należy kliknąć przycisk Zapisz w celu zakończenia prac i zachowania 

danych.  

 

9. Forum 
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Oprócz funkcjonalności opisanych w Podręczniku Użytkownika, nauczyciel ma możliwość 

moderowania forum.  

Platforma umożliwia nauczycielowi dodanie nowego forum dla swojego przedmiotu. Opcja ta 

znajduje się pod przyciskiem +Dodaj forum. Dla forum musi być podana jego nazwa i opis. 

Dla dodanych for wykładowca ma możliwość definicji dostępności (  ), edycji (  ) oraz 

usunięcia (  ).  

 

 
Rysunek 18 wiadomość zmieniona przez nauczyciela 

 

 

Wewnątrz forum wykładowca ma uprawnienia moderacyjne. Dla każdego tematu, z poziomu 

listy tematów, może wykonać następujące akcje:  

 edycja - umożliwia zmianę treści tematu dodanego przez użytkownika,  

 otwarcie/zamknięcie tematu - do tematu zamkniętego użytkownicy nie mogą dodawać 

kolejnych odpowiedzi,  

 aktywność - przełącznik ten umożliwia włączenie lub wyłączenie tematu,  

 dostępność czasowa - pozwala na zdefiniowanie przedziału czasowego dostępności tematu,  

 usunięcie tematu - umożliwia skasowanie tematu. 

W podglądzie tematu i odpowiedzi na niego, nauczyciel ma możliwość edycji treści oraz 

usuwania nieodpowiednich wątków. W przypadku edycji, zachowana zostanie informacja o 

tym, kto i kiedy dokonał zmiany treści. Funkcje moderacyjne umożliwiają kontrolę nad dyskusją 

schodzącą na niewłaściwe tory, zgłaszanie na bieżąco uwag dotyczących treści 

wprowadzanych przez uczestników oraz tworzenie tymczasowych for dyskusyjnych, np. 

związanych z konkretnym wydarzeniem, przy użyciu funkcji ustawienia dostępności.  

 

10. Czat 
 
Nauczyciel ma możliwość konfiguracji modułu czatu przez kliknięcie na przycisk edycji.  

 

 
Rysunek 19 Czat - lista pokoi w widoku Nauczyciela 
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Wykładowca może dodać pokój, czyli jednostkę w której dyskutować będą uczestnicy, jako 

publiczny lub prywatny. Do pokoju publicznego może wejść każdy uczestnik szkolenia, 

natomiast do pokoju prywatnego dostęp mają wyłącznie uczestnicy z zaproszeniami. 

Użytkowników można zapraszać poprzez formularz dostępny pod ikoną .  

 
11. Kalendarz 

 
Moduł kalendarza pozwala na przypisywanie konkretnej daty i godziny pewnych zdarzeń. 

Dostępne są zdarzenia prywatne, niedostępne dla innych użytkowników, oraz zdarzenia dla 

szkolenia.  

Przeglądanie 

 
Dostępne są cztery widoki: roku, miesiąca, tygodnia oraz dnia. W widoku roku wyróżnione są 

kolorem żółtym wszystkie dni, dla których zdefiniowano jakiekolwiek zdarzenie. Kliknięcie w 

nazwę miesiąca otworzy ekran widoku miesiąca, kliknięcie dnia - analogicznie. W widoku 

miesiąca dodatkowo widoczne są godziny zdarzeń, treść komunikatów przy nich oraz ikona 

oznaczająca typ zdarzenia. Dostępne typy zdarzeń widoczne są po kliknięciu przycisku legenda.  

Widok tygodnia udostępnia podgląd zdarzeń w tygodniu, w przejrzystym podziale godzinowym. 

Z tego poziomu można również dodawać nowe zdarzenia. Kliknięcie nazwy dnia tygodnia 

uruchomi podgląd dzienny. Widok dzienny przedstawia szczegółową listę zdarzeń w danym 

dniu, wskazując godzinę, typ i komunikat. Umożliwia również dodawanie nowych zdarzeń.  

 

Dodawanie i edycja 

Aby dodać wydarzenie do kalendarza, należy wybrać dzień i otworzyć go w widoku 

tygodniowym lub dziennym. Przy wybranej godzinie należy kliknąć w pole, które otworzy 

formularz dodawania zdarzenia do kalendarza.  

 

 
Rysunek 20 dodawanie nowego zdarzenia 
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Rodzaj wybranego zdarzenia zdeterminuje jego wygląd na kalendarzach uczestników. Można 

również dodać zdarzenie do prywatnego kalendarza, by nie było widoczne dla innych 

użytkowników. Dodatkowo istnieje możliwość utworzenia przypomnienia - przypomnienia te 

zostaną wysłane do wszystkich uczestników mających dostęp do podglądu wydarzenia w 

zdefiniowanym momencie. Edycja odbywa się poprzez wciśnięcie przycisku  przy zdarzeniu. 

Wyświetli się ponownie okienko podobne do okna dodawania wydarzenia - można w nim 

zmienić parametry wydarzenia i zapisać zmiany. Usunięcie odbywa się po kliknięciu przycisku 

 przy zdarzeniu. Dostęp nauczycieli do każdej z operacji na kalendarzu jest ustawiany przez 

administratorów.  

 
12. Szkolenia elektroniczne 

 

W module tym widoczna jest lista wszystkich szkoleń elektronicznych przypiętych do Lekcji. 

Nauczyciel ma możliwość edycji danego szkolenia oraz zmiany dostępności. 

 

 
Rysunek 21 Lista szkoleń elektronicznych na Lekcji. 

 

13. Oceny 
 
Moduł Ocen umożliwia nauczycielowi przegląd statystyk postępów uczestników szkolenia. 

Pierwsza zakładka zawiera statystyczne informacje, będące ogólnymi danymi dotyczącymi 

liczby uczestników oraz ich postępów.  
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Rysunek 22 Przykładowa statystyka szkolenia 

 

 

Druga zakładka jest listą postępów i wyników wszystkich uczestników szkolenia. Kliknięcie na 

nazwę kolumny powoduje posortowanie według niej, ponowne kliknięcie powoduje 

odwrócenie kolejności sortowania. Dzięki temu w łatwy sposób można wybrać użytkowników 

o najlepszym wyniku lub najmniejszych postępach.  

 

 
Rysunek 23 Najlepsze wyniki na szkoleniu 

 

 

Postęp jest stosunkiem liczby zaliczonych elementów do liczby elementów wymaganych. Wynik 

jest uśrednionym wynikiem poszczególnych elementów wymaganych w stosunku do 

maksymalnego wyniku, który można uzyskać na szkoleniu. Ustawienia dotyczące oceniania 

znajdują się w menu wykładowcy ⇒Ustawienia⇒Ocenianie.  

Trzecia zakładka pozwala na szczegółowy podgląd wyników danego uczestnika. Z listy 

rozwijanej należy wybrać osobę i potwierdzić wybór przyciskiem Wyświetl. Otwarta zostanie 

lista wszystkich elementów szkolenia podlegających ocenianiu. Aby uzyskać szczegółowe 

informacje dotyczące udziału uczestnika w elemencie, należy kliknąć ikonę - pod elementem 
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wyświetlony zostanie blok zawierający informacje o czasach dostępu uczestnika. Dla testów 

Piotrkowska Platforma e-learningowa, wyświetlona zostanie lista podejść - po kliknięciu 

jednego z nich, w nowym oknie zostanie wyświetlony kompletny test użytkownika z 

oznaczonymi poprawnymi oraz błędnymi odpowiedziami.  

 

 
Rysunek 24 Podgląd postępów uczestnika - informacje szczegółowe 

 

 

Dla szkoleń typu SCORM możliwe jest stworzenie interakcji - jeżeli szkolenie elektroniczne 

zawiera np. test, jego pytania mogą być interakcją, a odpowiedzi wtedy zostaną zapisane do 

bazy danych. Jeżeli szkolenie SCORM posiada interakcje, zostaną one również wyświetlone w 

tym bloku (odpowiedź użytkownika i oczekiwana, poprawna odpowiedź).  

Ikona  pozwala na modyfikację wyników i postępu danego uczestnika. Przy użyciu suwaków 

można zdefiniować procentowy wynik i postęp, a przy użyciu list rozwijanych - statusy.  
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14. Uczestnicy 
 
W sekcji tej dostępna jest lista wszystkich użytkowników zapisanych na szkolenie.  

 

 
Rysunek 25 Przykładowa lista uczestników na szkoleniu. 

 

14.1  Zapisywanie użytkowników na szkolenie 
 
Zapisywanie i wypisywanie użytkowników na szkolenie odbywa się poprzez moduł dostępny 

pod przyciskiem .  

 
Rysunek 26 Ekran zarządzania użytkownikami 

 

Moduł ten pozwala na dodawanie oraz usuwanie użytkowników ze szkolenia. Na liście w lewej 

części okna znajdują się użytkownicy niezapisani na szkolenia. Aby zapisać użytkownika na 
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szkolenie, należy odnaleźć go na liście (można skorzystać z wyszukiwarki dostępnej pod linkiem 

pokaż/ukryj parametry wyszukiwania), a następnie kliknąć przycisk > pomiędzy listami. 

Przycisk >> spowoduje zapisanie na szkolenie wszystkich użytkowników dostępnych na lewej 

liście. Aby usunąć użytkowników ze szkolenia, należy zaznaczyć pola wyboru dostępne pod 

prawą listą. Pola te zostały dodane, by uniemożliwić przypadkowe wypisanie użytkownika ze 

szkolenia. Wypisywanie użytkownika wygląda podobnie do zapisywania - należy wybrać osobę 

z prawej listy, a następnie kliknąć przycisk <. Zachowanie zmian na liście użytkowników 

odbywa się po kliknięciu przycisku Zapisz.  

 

14.2  Edycja użytkownika na szkoleniu 
 
Lista użytkowników zapisanych na szkolenie oferuje trzy akcje - edycji użytkownika, wysłania 

ponownie e-maila aktywacyjnego oraz usunięcia użytkownika ze szkolenia. Edycja, dostępna 

pod ikoną , umożliwia podgląd oraz edycję informacji o użytkowniku. W zakładce Uczestnik 

znajduje się przegląd danych, w zakładce Szczegóły istnieje możliwość zmiany typu (roli) dla 

użytkownika w obrębie szkolenia, oraz zmiany statusu użytkownika (aktywny/nieaktywny) na 

szkoleniu. Opis dostępny w tej zakładce jest lokalny, dostępny wyłącznie w obrębie szkolenia. 

W zakładce dostęp/płatności istnieje możliwość zdefiniowania czasowego dostępu użytkownika 

do szkolenia.  

W zakładce Grupy istnieje możliwość dodawania użytkownika do istniejących grup. Aby 

zapisać bieżącego użytkownika do grupy, należy wybrać jej nazwę z lewej listy i przy użyciu 

przycisku > wybrać ją. Kliknięcie przycisku Zapisz spowoduje zapisanie użytkownika do 

wszystkich wybranych grup. Z poziomu tego panelu można przejść do modułu zarządzania 

grupami klikając przycisk .  

 

15. Edycja lekcji 
 

Moduł ten służy modyfikacji wcześniej stworzonej Lekcji. Nauczyciel ma tutaj możliwość 

zmienić nazwę lekcji, przypisać kolejne materiały multimedialne bądź usunąć te które przypisał 

wcześniej. 

 
16. Ustawienia 

 
Nauczyciel ma możliwość konfigurowania pewnych ustawień dotyczących szkolenia. Niektóre 

z wymienionych opcji charakterystyczne są dla całego wdrożenia, więc nie należy zmieniać 

ustawień w przypadku braku wiedzy na temat ich wpływu.  

W zakładce Ogólne znajdują się ustawienia dotyczące parametrów wyświetlania elementów 

na platformie. Zakładka Powiadomienia definiuje opcje dotyczące powiadomień wysyłanych 

na e-mail przez szkolenie. Zakładka SCORM konfiguruje opcje wpływające na wygląd i 

przebieg szkolenia elektronicznego (w standardzie SCORM). Zakładka Ocenianie pozwala na 

zmianę sposobu oceniania szkolenia.  
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Ostatnia zakładka umożliwia nauczycielowi ustalenia kolejności szkoleń dostępnych na lekcji. 

Wystarczy przeciągnąć nazwę szkolenia w odpowiednie miejsce a zmiany zostaną natychmiast 

widoczne. 


