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1. Wstęp 

 

Instrukcja korzystania z platmorfmy e-learningowej powstała dla 

nauczycieli/trenerów oraz dla kursantów pragnących ukończyć 

sześć modułów znajdujących się na platformie. Instrukcja 

pomoże im zapoznać się z działaniem platformy i jej funkcjami. 

 

2. Czym jest platforma e-learningowa? 

 

Platforma e-learningowa All4Inclusoin zawiera sześć (6) 

podstawowych modułów w pięciu (5) różnych językach. W jej 

skład wchodzą e-booki i piki pdf, jak również obowiązkowy quiz 

końcowy. 

 Moduł 1: Sprzęt i podstawowe funkcje 

 Moduł 2: Podstawowe oprogramowanie 

 Moduł 3: Komunikacja i współdziałanie  

 Moduł 4: Zakupy i przedsiębiorczość w Internecie  

 Moduł 5: Obywatelstwo cyfrowe 

 Moduł 6: Smartfony/tablety z systemem Android  

Pięć (5) wspomnianych języków to: 

 Angielski 

 Grecki 

 Niemiecki 

 Polski 

 Portugalski 
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Po przestudiowaniu e-booków i pomyślnym ukończeniu quizu 

końcowego użytkownicy mogą otrzymać potwierdzającą nabyte 

umiejętności odznakę. Za każdy kurs przyznawana jest inna 

odznaka. Ma ona także określony stopień, w zależności od not 

otrzymanych na quizie końcowym. 

 Brak odznaki: poniżej 10% poprawnych odpowiedzi 

 Poziom 1: od10% 

 Poziom 2: od 40% 

 Poziom 3: od 60% 

 Poziom 4: od 80% 

Użytkownicy, którzy zdobędą wszystkie sześć (6) odznak na 

poziomie 4., mogą otrzymać odznakę All4Inclusion Perfection. 

Aby otrzymać dostęp do materiałów kursowych oraz quizów 

końcowych, należy się zarejestrować, zalogować i zapisać na 

wybrany kurs.  
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3. Instrukcja korzystania z platformy dla trenerów/nauczycieli 

osób dorosłych (edukatorów) 
 

a. Jak założyć konto? 

KROK 1: Otwórz przeglądarkę internetową 

KROK 2: Uruchom stronę www. academy.all4inclusion.eu 

KROK 3: Na stronie głównej platformy e-learningowej kliknij w 

przycisk Załóż konto (New account; ilustracja 1.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustracja 1. Zakładanie konta 

 

KROK 4: Postępuj zgodnie z instrukcjami rejestracji (Ilustracja 

2.). Po wprowadzeniu wszystkich danych osobowych otrzymasz 

wiadomość e-mail z linkiem, który trzeba kliknąć, aby 

potwierdzić rejestrację. 
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Ilustracja 2. Strona rejestracji 

 

b. Jak się zalogować? 

KROK 1: Uruchom stronę www. academy.all4inclusion.eu 

KROK 2: Na stronie głównej wpisz swoją nazwę użytkownika i 

hasło, a następnie naciśnij Zaloguj się (Log in; ilustr. 3.). 

 

Ilustracja 3. Logowanie 
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c. Jak odnaleźć dostępne kursy? 

KROK 1: Zaloguj się na stronie  

KROK 2: W pasku po lewej stronie kliknij w Strona główna (Site 

home, ilustr. 4). 

 

 

Ilustracja 4. Strona główna z widocznymi dostępnymi kursami 

 

d. Jak edytować kurs? 

KROK 1: Zaloguj się na stronie  

KROK 2: W pasku po lewej kliknij Strona główna  

KROK 3: Wybierz kurs w języku polskim 

KROK 4: Naciśnij przycisk z kołem zębatym w prawym górnym 

rogu ekranu i wybierz funkcję Włącz edytowanie (Turn editing 

on, ilustr. 5.) 
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Ilustracja 5. Włączanie funkcji edytowania 

 

KROK 5: Naciśnij na TEMAT 1 (TOPIC 1) i zmień nazwę tematu 

(ilustracja 6). 

*Jeśli chcesz dodać temat, wybierz Dodaj tematy w prawym 

gównym roku ekranu. 

 

Ilustracja 6. Opcje edytowania   
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e. Jak dodawać zadania i materiały? 

KROK 1: Naciśnij Dodaj zadania lub materiały 

KROK 2: Wybierz odpowiednie pliki. 

* Pamiętaj, że jedynym ustawieniem, które trzeba zmienić, jest 

Śledzenie postępów (Completion tracking) w kategorii 

Ukończone zadania (Activity completion). Wybierz opcję 

odpowiadającą potrzebom grupy docelowej (ilustracja 7.). 

 

 

Ilustracja 7. Ukończone zadania 
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Do zadań, które możesz dodać do kursów (ilustr. 8 i 9), zaliczają 

się: 

• Zadanie 

• Chat 

• Test wyboru 

• Baza danych 

• Narzędzie 

zewnętrzne  

• Feedback 

• Forum  

• Słownik 

• Lekcja 

• Quiz 

• Ankieta. 

A do materiałów: 

• Książka 

• Plik 

• Folder 

• Etykieta 

• Strona 

• Adres URL 

Ilustr. 8 i 9 – Zadania i materiały 
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f. Jak tworzyć i edytować książki? 

KROK 1: Naciśnij Dodaj zadania lub materiały  

KROK 2: Kliknij Książka   

KROK 3: Wypełnij wymagane pola (ilustr. 9) 

   

Ilustracja 10. Dodawanie książki   

KROK 4: Kliknij na nazwie książki, aby ją edytować, a następnie 

wypełnij wymagane pola, by stworzyć pierwszy rozdział. 

(ilustracja 11.). 
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Ilustracja 11. Dodawanie pierwszego rozdziału 

 

KROK 5: Po prawej stronie ekranu klikaj w symbol +, aby 

dodawać nowe rozdziały i podrozdziały (ilustr. 12). 

 

Ilustracja 12. Dodawanie nowego rozdziału lub podrozdziału 
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KROK 6: Wypełnij pola wymagane dla każdego rozdziału i 

podrozdziału. 

 

Ilustracja 13. Dodawanie nowego rozdziału lub podrozdziału 

 

* Aby dodać podrozdział, poniżej tytułu rozdziału zaznacz pole 

Podrozdział 

KROK 7: Naciskaj w Edytuj albo Usuń, by zedytować lub usunąć 

rozdział lub podrozdział (Ilustr. 14.) 

KROK 8: Strzałkami w górę lub w dół możesz zmieniać kolejność 

rozdziałów i podrozdziałów (ilustr. 14). 
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Ilustracja 14. Edytowanie rozdziałów i podrozdziałów  

 

g. Jak dodawać i edytować quizy? 

KROK 1: Kliknij w Dodaj zadania lub materiały (Add an activity 

or resource) 

KROK 2: Kliknij Quiz (ilustr.15) 

 

Ilustracja 15. Dodawanie quizu 
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KROK 3: Wypełnij wymagane pola (ilustr. 16) 

 

Ilustracja 16. Dodawanie quizu 

 

KROK 4: Teraz możesz zobaczyć swój quiz. Naciśnij Edytuj quiz 

(Edit quiz, ilustr. 17.) 

 

Ilustracja 17. Edytowanie quizu 
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KROK 5: By dodać pytania do quizu, naciśnij + nowe pytanie (+ a 

new question) w prawym dolnym rogu ekranu (ilustr. 18). 

 

Ilustracja 18. Edytowanie quizu – dodawanie pytań 

KROK 6: Możesz wybrać pytanie z każdej dostępnej kategorii 

(ilustr. 19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustracja 19. Kategorie pytań 
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h. Jak dodać forum? 

KROK 1: Kliknij w jakikolwiek kurs  

KROK 2: Kliknij Dodaj zadania lub materiały (Add an activity or 

resource) 

KROK 3: Kliknik Forum (ilustr. 20.) 

KROK 4: Kliknij Dodaj (Add) 

 

  

 

 

 

 

 

 

Ilustracja 20: Dodawanie forum  

 

KROK 5: Wypełnij wymagane pola (ilustr. 21.). 
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Ilustracja 21. Dodawanie forum 

    

i. Jak dodać nauczyciela/trenera/edukatora do kursu? 

KROK 1: Kliknij w przycisk Uczestnicy (Participants) na pasku z 

lewej strony ekranu (ilustr. 22) . 

 

Ilustracja 22. Dodawanie uczestników   
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KROK 2: Kliknij Zapisz użytkowników (Enroll users, ilustr. 23). 

 

Ilustracja 23. Zapisywanie użytkowników 

KROK 3: Dodaj użytkownika jako nauczyciela, obok pozycji 

Przypisz rolę (Assing role) wybierając Nauczyciel (Teacher), jak 

na ilustracji 24.  

KROK 4: Kliknij Zapisz użytkowników (Enroll users). 

 

Ilustracja 24. Zapisywanie nauczycieli 
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4. Instrukcja korzystania z platformy dla kursantów 
 

a. Jak założyć konto? 

KROK 1: Otwórz przeglądarkę internetową  

KROK 2: Uruchom stronę www. academy.all4inclusion.eu 

KROK 3: Na stronie głównej platformy e-learningowej kliknij w 

przycisk Załóż konto (New account; ilustracja 25.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustracja 25. Zakładanie konta  

 

KROK 4: Postępuj zgodnie z instrukcjami rejestracji (Ilustracja 

26.). Po wprowadzeniu wszystkich danych osobowych otrzymasz 

wiadomość e-mail z linkiem, który trzeba kliknąć, aby 

potwierdzić rejestrację. 
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Ilustracja 26. Strona rejestracji 

 

b. Jak się zalogować? 

KROK 1: Uruchom stronę www. academy.all4inclusion.eu 

KROK 2: Na stronie głównej wpisz swoją nazwę użytkownika i 

hasło, a następnie naciśnij Zaloguj się (Log in; ilustr. 27.). 

 

Ilustracja 27. Logowanie 
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c. Jak odnaleźć dostępne kursy? 

KROK 1: Zaloguj się na stronie  

KROK 2: W pasku po lewej stronie kliknij w Strona główna (Site 

home, ilustr. 28). 

 

Ilustracja 28. Strona główna z widocznymi dostępnymi kursami 

 

d. Jak zapisać się na kurs? 

STEP 1: Kliknij wybrany kurs/moduł  

STEP 2: Kliknij Zapisz mnie (Enrol me, ilustr. 29). 
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Ilustracja 29. Zapisywanie się na kurs  

 

e. Jak zdobyć odznakę za ukończenie kursu? 

STEP 1: Kliknij wybrany kurs/moduł  

STEP 2: Ukończ quiz końcowy. 

Kursant otrzyma odznakę odpowiadającą poziomowi, na jakim 

ukończył quiz. 

• Brak odznaki: poniżej 10% poprawnych odpowiedzi 

• Poziom 1: od 10% 

• Poziom 2: od 40% 

• Poziom 3: od 60% 

• Poziom 4: od 80% 

Użytkownicy, którzy zdobędą wszystkie sześć (6) odznak na 

poziomie 4., mogą otrzymać odznakę All4Inclusion Perfection. 

Po obejrzeniu całego materiału szkoleniowego i ukończeniu 

quizu końcowego otrzymasz powiadomienie o zdobyciu odznaki. 
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Zobaczysz je na ikonie dzwonka u góry ekranu z prawej strony 

(ilustr. 30 i 31). 

 

 

Ilustracja 30. Powiadomienia 

 

Ilustracja 31. Powiadomienie o odznace 

 

f. Jak otworzyć stronę z moim profilem? 

KROK 1: W menu u góry, znajdującym się pod twoim zdjęciem 

profilowym, kliknij w Profil (Profile, ilustr. 32). 
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Ilustracja 32. Edytowanie profilu 

Na karcie Detale (Details) znajdziesz wszystkie informacje o 

profilu, natomiast z pomocą karty Kursy (Courses) możesz 

zobaczyć zapisanych użytkowników (ilustr. 32).  

 

Ilustracja 32. Edytowanie profilu 
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g. Jak zobaczyć zdobyte odznaki?  

KROK 1: W menu u góry, znajdującym się pod twoim zdjęciem 

profilowym, kliknij w Preferencje (Preferences, ilustr. 33). 

 

Ilustracja 33: Preferencje 

KROK 2: Kliknij Zarządzaj odznakami (Manage badges, ilustr. 

34)  

 

Ilustracja 34. Pobieranie odznak  


