Logowanie się do platformy e-learningowej
Dostęp do platformy e-learningowej możliwy jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników. W celu
zalogowania się do platformy w przeglądarce internetowej należy wpisać adres:

http://kip-projekt.interit.eu
Następnie na ekranie logowania w polach Nazwa użytkownika i Hasło należy wpisać swoje
indywidualne dane dostępowe do platformy szkoleniowej. Jeśli chcemy, aby dane dostępowe zostały
zapamiętane na platformie, wystarczy zaznaczyć pole Zapamiętaj login.

Ekran logowania do platformy

Po wypełnieniu obowiązkowych danych należy kliknąć przycisk Zaloguj się. Jeśli wprowadzone dane
były poprawne, użytkownik zostanie zalogowany do platformy e-learningowej.

Ekran główny z listą kursów
Po zalogowaniu się do platformy e-learningowej na ekranie, obok panelu z profilem osobistym,
wyświetla się ekran Moje kursy. Na nim zamieszczona jest lista wszystkich kursów, które aktualnie
zostały przypisane do konta użytkownika.
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Ekran główny platformy e-learningowej

Dostęp do lekcji w kursie e-learningowym można uzyskać na dwa sposoby. W pierwszym wypadku
wystarczy kliknąć nazwę kursu na ekranie głównym platformy e-learningowej. Innym sposobem jest
najechanie wskaźnikiem myszki na pozycję Moje kursy znajdującą się na belce menu w górnej części
ekranu. Następnie z wyświetlonej listy należy wybrać kurs, z którego chcemy skorzystać.

Lista dostępnych kursów na belce menu w górnej części ekranu

Ekran wyboru elementów kursu
Po kliknięciu wybranego kursu na ekranie wyświetli się lista elementów wchodzących w jego skład:




Moduł komunikacyjny
o Forum – forum poświęcone kwestiom organizacyjnym, dotyczącym przebiegu kursu
oraz przeznaczone do dyskusji na tematy merytoryczne;
Moduł dydaktyczny
o Podręcznik merytoryczny – materiał dydaktyczny do czytania i/lub wydrukowania, w
którym poruszane są wszystkie zagadnienia z danego zakresu tematycznego;
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Samoewaluacja – nieoceniany quiz utrwalający i sprawdzający wiedzę z danego
zakresu tematycznego, może być wykonywany wielokrotnie, w dowolnym momencie
trwania szkolenia;
Test – końcowy, oceniany quiz sprawdzający wiedzę z danego kursu;
Słownik – utrwalający i porządkujący wiedzę na temat definicji podstawowych pojęć
dotyczących danego kursu;
Bibliografia;
Netografia – baza wiedzy dająca uczestnikom kursu możliwość samodzielnego
pogłębienia wiedzy i umiejętności z wykorzystaniem wskazanych źródeł
internetowych.

Aby przejść do uruchomienia elementu kursu, należy kliknąć wybraną pozycję na liście.
Obok testu i samoewaluacji znajdują się checkboxy, które jeśli są zaznaczone, informują o ukończeniu
danych jednostek.
Ekran wyboru elementów kursu

Ekrany testu i samoewaluacji
Ekrany testu i samoewaluacji zawierają instrukcję ich realizacji. Aby je uruchomić, należy kliknąć
przycisk Spróbuj teraz rozwiązać quiz.
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Ekran uruchomienia samoewaluacji

Zmiana hasła
Ekran zmiany hasła pozwala na zmianę obecnie ustawionego hasła. Informacja o zmianie zostanie
potwierdzona wiadomością na podaną skrzynkę e-mail.
Ekran zmiany hasła
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