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1. Tworzenie kategorii 
Jeśli zamierzamy tworzyć dużo kursów w serwisie, można najpierw utworzyć kategorie 

a następnie w danej kategorii założyć kurs. Pozwala nam to na łatwiejsze zarządzanie kursami. 

Na przykład kurs z programowania w języku C++ należałoby umieścić w kategorii 

PROGRAMOWANIE. Rola przeznaczona do tworzenia kursów to Autor. Nauczyciele tylko 

zamawiają kurs a Autor decyduje w jakiej kategorii dany kurs umieścić. W przypadku, gdy 

nauczyciele mieliby prawo zakładać kursy, powstałby bałagan a ponadto mogłyby się niektóre 

kursy dublować. Po założeniu kursu dalsze prace spoczywają na nauczycielu.  Aby utworzyć 

kategorię kursu wybieramy kolejno: Administracja serwisu/Kursy/Dodaj kategorię.  

Zarządzanie kategoriami i kursami jest możliwe poprzez opcję Administracja/Administracja 

serwisu/Kursy/Zarządzaj kursami i kategoriami 

 

2. Tworzenie nowego kursu 
Zakładając kurs przechodzimy w tryb edycji serwisu i na pierwszej stronie klikamy przycisk Dodaj 

kurs lub poprzez opcję Zarządzanie kursami i kategoriami klikamy Załóż nowy kurs.  W polu nazwa 

wpisujemy nazwę kursu a niżej krótką nazwę kursu. Np. „Programowanie w języku C++” a nazwa 

skrócona „C++”. Wybieramy kategorię kursu.  
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Dopóki kurs jest nieukończony, można wybrać opcję Widoczny/Ukryj. W podsumowaniu można 

wpisać krótki tekst dotyczący kursu. Będzie on widoczny obok nazwy kursu.  

W grupie Format kursu mamy do wyboru:  

 Pojedynczej aktywności 

 Układ towarzyski 

 Tematyczny 

 Tygodniowy 

 

Układ tematyczny jest najbardziej bezpieczny. Sami opisujemy tematy, które również stanowią 

pojedyncze moduły kursu. Zyskujemy większą elastyczność związaną z czasem trwania 

poszczególnych tematów. 

 

Układ tygodniowy automatycznie podzieli kurs na tygodniowe przedziały. Jeden tydzień to jeden 

z modułów kursu. W nagłówku każdego modułu kursu będziemy mieli widoczną datę jego 

rozpoczęcia oraz zakończenia. 
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Układ towarzyski różni się wyraźnie wyglądem od poprzednich rozwiązań i przeznaczony jest 

bardziej do prowadzenia dyskusji niż klasycznych zajęć. 

 

Format pojedynczej aktywności — jest to dość nowe rozwiązanie. Obecnie możemy wybrać kurs 

składający się wyłącznie z jednej aktywności lub pojedynczego zasobu. W przykładzie wybrano 

zasób Folder, nazwa Pliki Źródłowe 

 

Upraszcza ono budowę kursu. Możemy wykorzystać jeden tylko wybrany zasób lub aktywność. 
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3. Zamawianie kursu 
Do tej pory rozpatrywaliśmy sytuację, w której mieliśmy uprawnienia Administratora platformy 

i dzięki nim mogliśmy utworzyć samodzielnie kurs. Jeśli będziemy mieć rolę nauczyciela 

a administrator zablokuje zakładanie kursu, to będziemy zmuszeni zamówić kurs. Opcje 

zamawiania kursu są dostępne w zakładce: Administracja/Administracja 

serwisu/Kursy/Zamawianie kursu 

  

Jeżeli chcemy pozwolić użytkownikom platformy na zgłaszanie próśb o utworzenie własnego 

kursu, należy zaznaczyć w formularzu konfiguracyjnym opcję Włącz zgłaszanie zapotrzebowania 

na kursy. Pozwoli to, aby administrator mógł zweryfikować kategorię nowego kursu, jeżeli chce 

zachować ład i porządek na platformie. Na stronie głównej pojawi się przycisk  

Wypełniając formularz wniosku o kurs, uzupełniamy pola Pełna nazwa, Krótka nazwa kursu oraz 

Streszczenie. 
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Dodatkowo pojawia się pole tekstowe Dodatkowe informacje dla administratora na temat 

zamawianego kursu, w którym musimy wyjaśnić administratorowi platformy, w jakim celu 

dopominamy się o własne e-szkolenie. 

 

 

Osoba akceptująca zamawiany kurs, gdy dokonuje jego zatwierdzenia, przechodzi 

w rzeczywistości do formularza zakładania nowego kursu i dokonuje weryfikacji domyślnych 

ustawień. Jedyna różnica polega na tym, że część pól formularza jest już wypełniona przez 

zamawiającego, a po zatwierdzeniu w kursie zamawiający automatycznie jest zapisany 

z uprawnieniami Prowadzącego 

 

 


