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Instrukcje
Po zalogowaniu do systemu należy kliknąć w ikonę z informacją Kliknij aby wybrać moduł. 

Dodawanie propozycji:
Kliknij moduł Szkolenia → Kliknij i rozwiń opcje → [+] Propozycje → Wprowadź dane w odpowiednie pola → 
Kliknij przycisk Dodaj 

→ jeżeli chcesz usunąć wprowadzone dane kliknij przycisk Wyczyść 

Modyfikuj/ Wypełnij arkusz wykładowcy
Kliknij moduł Szkolenia → Kliknij i rozwiń opcje → [m] Arkusz wykładowcy → Wprowadź dane 
w odpowiednie pola → Kliknij przycisk Zapisz aby potwierdzić wprowadzone dane

→ jeżeli chcesz usunąć wprowadzone dane kliknij przycisk Wyczyść

Dodaj materiały do szkolenia
Kliknij moduł Szkolenia → Kliknij w tabeli w Opcjach Materiały → [+] Dodaj materiały → Wprowadź dane 
w odpowiednie pola  → Kliknij  w niebieski plusik, żeby dodać więcej plików  → Aby zatwierdzić dodanie 
materiału kliknij w przycisk Dodaj 

→ jeżeli chcesz usunąć wprowadzone dane kliknij przycisk Wyczyść

Opisy
Po zalogowaniu do systemu należy kliknąć w ikonę z informacją Kliknij aby wybrać moduł. 

Po kliknięciu pojawi się menu Listy modułów głównych. Aby przejść do zarządzania wybraną częścią serwisu 
(modułu głównego) trzeba kliknąć na reprezentującą ją ikonę. 
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Moduły główne dostępne w koncie trenera to:
• Moduły osobiste (Konto i Poczta)
• Moduły szkoleniowe (Szkolenia i Kalendarz)

Lista modułów głównych

Klikając  w  powyższą  ikonkę  trener  przechodzi  do  informacji  na  temat  swojego  konta.  Może  tam 
zmodyfikować swoje dane bądź zmienić hasło do swojego konta. 

Moduł poczta służy do komunikacji między zarejestrowanymi w systemie użytkownikami. Znajdziemy tam 
skrzynkę  odbiorczą  oraz  nadawczą.  Za  pomocą  tego  mechanizmu,  trener  może  wysyłać  i  odbierać  
wiadomości. 

Pod ikoną Kalendarz znajduje się terminarz związany z rezerwacją lokalizacji i sprzętu oraz sal. 
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Aby  przejść  do  modułu  szkoleniowego  należy  kliknąć  w  ikonkę  Szkolenia.  Pełny  opis  funkcjonalności 
związanych z tym modułem znajduje się poniżej. 

Moduł szkoleniowy
Moduł szkoleniowy w koncie trenera został podzielony na Lokalizacje i Szkolenia. Przechodząc do zakładki  
Szkolenia, ma on do dyspozycji: Listę szkoleń, Listę propozycji szkoleń, Dodawanie Propozycji oraz Arkusz 
wykładowcy. 

Tabela zawiera dane tych szkoleń, do których został przypisany trener. Znajdziemy tutaj informacje 
o widoczności szkolenia od strony klienta, jego nazwę, obszar tematyczny, symbol, rodzaj, imię i nazwisko  
kierownika, informacje o tym, czy jest ono indywidualne czy też nie,  status oraz dostępne opcje (Materiały-  
dodawanie). 

Nad tabelą znajduje się filtr, który ułatwia przeszukiwanie listy. 

Dodaj propozycję programu szkolenia
Aby  dodać  propozycję  szkolenia,  trener  musi  w  opcjach  kliknąć  [+]  Propozycję.  Wszystkie  pola,  które 
bezwzględnie należy wypełnić zostały oznaczone czerwoną gwiazdką. Na samy początku trzeba zaznaczyć 
pole: Wyrażam zgodę na modyfikację treści propozycji w celach marketingowych. 

Ponadto  należy  wpisać  rok  szkolny,  w którym ma odbyć  się  projektowanie  szkolenie  (wpis  w  formacie  
rrrr/rrrr), wybrać rodzaj formy, wpisać nazwę, oraz krótki opis dotyczący adresatów szkolenia a także liczbę  
godzin. 

Następnym krokiem jest dodanie szczegółowego opisu tematyki zajęć oraz celi projektowanego szkolenia 
(ogólnych i szczegółowych). Jeżeli szkolenie będzie prowadzone przez co najmniej 2 trenerów, to dla każdego 
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z nich należy dodać tematykę oraz godziny wykładów i ćwiczeń. Suma godzin wykładów i ćwiczeń musi się 
zgadzać z ogólną liczbą godzin szkolenia.

W kolejnej  części  trener dodaje komentarz  metodyczny: miejsce realizacji  zajęć,  metody i  formy, środki 
dydaktyczne, dodatkowe informacje dla uczestników, bibliografię, przykładowe materiały dla uczestników, 
autora programu, inne uwagi. 

Istnieje  możliwość  modyfikacji  propozycji  szkolenia.  Opcja  ta  dostępna  jest  z  poziomu  Listy  propozycji  
szkoleń (o której będzie mowa poniżej). Ekran modyfikacji wygląda i funkcjonuje tak samo jak ten służący 
dodawaniu propozycji. 
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Modyfikuj arkusz wykładowcy
Arkusz wykładowcy jest zestawieniem wszystkich kompetencji, tytułów naukowych oraz dokonań trenera.  
Wpisuje on tutaj dane dotyczące jego wykształcenia oraz stopnia zawodowego. Przy każdej pozycji mamy 
szeroki opis danego pola, co ułatwia wypełnianie formularza. 

Informacje, które trener powinien wpisać do formularza to:
• stopień lub tytuł naukowy
• stopień awansu zawodowego nauczyciela
• ukończone formy dokształcania
• ukończone formy doskonalenia
• opracowane materiały

Aby zapisać wprowadzone informacje należy kliknąć Zapisz. Jeżeli chcesz usunąć wprowadzone treści, kliknij 
Wyczyść. 
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Lista szkoleń
Aby zobaczyć szczegóły konkretnego szkolenia należy kliknąć na liście szkoleń w wybrany tytuł. W podglądzie 
pojawi się informacja o trenerach przypisanych do danego szkolenia a także opis szkolenia. Trener widzi  
jedynie umowy dotyczące jego osoby, nie widzi umów podpisanych przez innych trenerów przypisanych do 
tego samego szkolenia. 

Klikając  w  opcję  Materiały trener  zyskuje  podgląd  na  materiały,  jakie  zostały  dodane  do  konkretnego 
szkolenia. Istnieje tutaj możliwość dodania kolejnych plików poprzez kliknięcie Dodaj materiały. 

Dodając materiał możemy określić przedział czasowy, w którym będzie on dostępny dla użytkowników przy 
danym szkoleniu. Jeżeli tego nie zrobimy, pliki będą widoczne przez cały czas. Dodając plik wpisujemy w 
odpowiednie pole nazwę, pod którą będzie widziany. Klikając na przycisk Przeglądaj wybieramy z dysku plik, 
który ma być dodany. Można też opisać dodawany plik. 

7



INSTRUKCJA- Konto trenera

Lista propozycji szkoleń
Tabela zawiera wszystkie propozycje szkoleń jakie zostały dodane przez trenera. Powyżej listy znajduje się  
rozbudowany filtr pozwalający na wyszukanie konkretnej propozycji. Lista zawiera takie dane jak: nazwę 
i  opis  propozycji  szkolenia,  symbol,  rok  szkolny,  osoba  odpowiedzialna  za  propozycję,  kierownik,  data 
zgłoszenia propozycji, informacja o akceptacji propozycji, dostępne opcje (Modyfikuj lub Usuń). 

Klikając w konkretną propozycję, przejdziemy do jej szczegółów. Tutaj również istnieje możliwość wydruku 
informacji zawartych w szczegółach propozycji. Dane pogrupowano w trzy tematyczne zakładki (Szczegóły,  
Uwagi i Cele). 
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Lista lokalizacji
Tabela z listą lokalizacji zawiera nazwę i opis lokalizacji, kod sali, informacje o projektorze. Aby wejść 
w szczegóły lokalizacji, należy kliknąć w nazwę i opis wybranej. Trener nie ma uprawnień do modyfikowania 
oraz dodawania kolejnych lokalizacji. 

Lista sprzętu
Lista sprzętu zawiera  nazwę i  opis  dostępnego sprzętu szkoleniowego.  Wchodząc  w szczegóły wybranej 
pozycji (należy na nią kliknąć) trener widzi opis oraz informacje dotyczące rezerwacji danego sprzętu. Trener 
nie ma możliwości modyfikacji, usuwania ani dodawania sprzętu do listy. 
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Lista szkół
Lista szkół zawiera informacje o szkołach wpisanych do systemu. Powyżej tabeli znajduje się filtr, za pomocą 
którego można wyszukać konkretnego użytkownika. Dane, które zawiera tabela to:

• Nazwa 
• NIP
• Powiat
• Gmina
• Miejscowość
• Telefon
• Fax
• Mail

Moduły widoczne po zalogowaniu do panelu

Ikonka widoczna po zalogowaniu do konta trenera. Klikając na nią przenosimy się na stronę główną panelu 
administracyjnego. 

Ikonka widoczna po zalogowaniu do konta trenera. Klikając w nią mamy możliwość wysłania wiadomości 
mailowej z pytaniem o pomoc, jeżeli mamy problem z systemem. 

Ikonka widoczna po zalogowaniu do konta  trenera.  Klikając  na  nią  użytkownik  przenosi  się  do modułu  
pocztowego. 
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Ikonka  widoczna  po  zalogowaniu  do  konta  trenera.  Klikając  na  nią  przenosimy  się  do  modułu 
umożliwiającego sporządzanie i przeglądanie notatek przez użytkownika systemu. 

Ikonka  widoczna  po  zalogowaniu  do  konta  trenera.  Moduł  Ulubione  pozwala  na  stworzenie  swojego 
osobistego menu z najczęściej używanymi modułami. 

Ikonka służąca do wylogowywania się z systemu. Za jej pomocą możemy zakończyć pracę w systemie. 
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