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Wirtualna szkoła – SYSTEM
ZARZĄDZANIA NAUCZANIEM
Wirtualna szkoła to kompleksowa aplikacja pozwalająca na stworzenie platformy elearningowej dopasowanej do potrzeb placówki edukacyjnej. Za jej pomocą można stworzyć
portal edukacyjny w każdej instytucji. Za pomocą narzędzi przydatnych w zarządzaniu, kreacji i
wspomaganiu procesu edukacyjnego można między innymi rejestrować użytkowników,
tworzyć zadania, monitorować czynności uczniów, zbierać wyniki i tworzyć raporty.
Treści edukacyjne umieszczone w systemie Wirtualnej szkoły są dostępne przy użyciu
standardowych przeglądarek internetowych. Powoduje to, że każdy użytkownik może
uczestniczyć w kursie, wybierając dowolnie czas i miejsce nauki.
Wirtualna szkoła składa się z pięciu aplikacji:
 Administrator portalu – dodaje kursy i przypisuje je szkołom,
 Administrator szkoły – tworzy i organizuje klasy, administruje użytkownikami (uczniami,
nauczycielami i rodzicami) w zakresie swojej szkoły,
 Nauczyciel – organizuje proces edukacji uczniów,
 Uczeń – uczestniczy w zajęciach, wykonuje zadania przydzielone przez nauczyciela,
 Rodzic – monitoruje postępy w nauce swojego dziecka.
Zależnie od potrzeb, jeden użytkownik ma możliwość pełnienia jednej lub wielu ról w tej samej
bądź kilku różnych szkołach.
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Wirtualna szkoła
Aplikacja Administratora portalu
Opis aplikacji
Aplikacja Administratora portalu jest nadrzędną aplikacją umożliwiającą zarządzanie procesem
kształcenia z wykorzystaniem platformy Wirtualnej szkoły w zakresie kursów i użytkowników.
Osoba korzystająca z tej aplikacji, czyli Administrator portalu, jest przede wszystkim
odpowiedzialna za konfigurację domyślnych ustawień dla platformy Wirtualnej szkoły.
W skrócie, aplikacja ta umożliwia:
1. przeglądanie danych szkół,
2. przeglądanie kursów i użytkowników przypisanych do szkół,
3. zarządzanie zasobami:
 dodawanie i usuwanie kursów SCORM,
 przypisywanie szkołom kursów,
 usuwanie szkół przypisanych do kursów,
 ustalanie liczby i rodzajów licencji na kursy,
4. przeglądanie logów chatów.

Podstawowe czynności Administratora portalu
Sugerowana kolejność czynności wykonywanych przez Administratora portalu przy rozpoczęciu
pracy z portalem:
1. Dodanie kursów do portalu.
2. Przypisanie kursów szkołom i określenie licencji.
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Logowanie i program diagnostyczny
Po przejściu na stronę startową Wirtualnej szkoły otwiera się ekran logowania.
Aby się zalogować, należy:
 przycisk Zaloguj znajdujący się w prawym górnym rogu ekranu platformy edukacyjnej,
 wpisać Login i Hasło,
 kliknąć przycisk zaloguj.

Użytkownik może być zalogowany jednocześnie tylko z jednego komputera, należy pamiętać
o wylogowaniu się na koniec pracy z platformą Wirtualnej szkoły.
Przy pierwszym zalogowaniu zostanie uruchomiony program diagnostyczny testujący zgodność
twojego oprogramowania z wymaganiami systemu Wirtualna szkoła.

Program diagnostyczny
System diagnostyczny sprawdza kompatybilność oprogramowania na komputerze z platformą
Wirtualnej szkoły. Przy pierwszym zalogowaniu, na ekranie pojawi się następujące okno:
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 sprawdzane są poniższe elementy:
o przeglądarka,
o system operacyjny,
o JavaScript,
o cookies,
o wtyczka Flash,
 instalowany jest komponent nagrywania,
 testowane są ustawienia otwierania wyskakujących okien:

W razie potrzeby możesz uruchomić program diagnostyczny w dowolnym momencie pracy,
klikając link Program diagnostyczny u góry ekranu.
UWAGA
Po zalogowaniu, nie należy logować się na innym komputerze bądź w kolejnym oknie
przeglądarki, ponieważ spowoduje to koniec sesji i utratę niezapisanych danych.

Wylogowanie
Aby zakończyć pracę z Wirtualną szkołą, kliknij link Wyloguj w prawym górnym rogu ekranu.
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Strona główna
Opcje stale dostępne podczas pracy z aplikacją to:
 Program diagnostyczny,
 Profil,
 Pomoc,
 Wyloguj.

Strona główna aplikacji Administratora portalu zawiera menu funkcji wyświetlane w postaci
zakładek.
Menu zawiera następujące elementy:

 Szkoły – funkcja pozwalająca na przeglądanie danych szkół,
 Użytkownicy – funkcja pozwalająca na wyszukiwanie użytkowników,
 Kursy – funkcja pozwalająca na dodawanie i usuwanie kursów, przypisywanie ich do
szkół, aktualizację oraz przeglądanie struktury i treści kursów,
 Log chatów – fukcja pozwalająca na przeglądanie logów chatów.
Domyślnie strona główna jest otwarta na zakładce Szkoły. Strona główna może zostać otwarta
za pomocą kliknięcia bannera.

Profil
Link Profil przeniesie cię do formularza zawierającego Twoje dane takie jak:
 Login,
 Nazwisko,
 Imię,
 e-mail,
 Funkcja.

Pomoc
Kliknij link Pomoc w prawym górnym rogu ekranu aby otworzyć plik zawierający podręcznik
użytkownika.
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Funkcje aplikacji
Szkoły
Zakładka Szkoły umożliwia przeglądanie listy istniejących szkół oraz przeglądanie
użytkowników wybranej szkoły.
Kliknięcie linku Pokaż w sekcji Użytkownicy przenosi na zakładkę z listą użytkowników danej
szkoły. Dostępne opcje są tożsame z tymi dostępnymi w zakładce Użytkownicy.

Dane szkoły
Przeglądanie danych szkoły
 Przejdź do zakładki Szkoły, a następnie kliknij nazwę odpowiedniej szkoły.
Dane szkoły to nazwa szkoły, adres, regon, unikalny kod jednostki oraz jej poziom (np.
gimnazjum).

Użytkownicy
Zakładka Użytkownicy dostarcza szczegółowych informacji na temat użytkowników
zarejestrowanych w systemie.
Aby zapewnić efektywny sposób zarządzania użytkownikami Wirtualna szkoła oparta jest na
centralnym rejestrze użytkowników. Jest to dedykowany system, który udostępnia informacje
o użytkownikach i ich uprawnieniach wszystkim komponentom Gdańskiej Platformy
Edukacyjnej tj. Edytor treści edukacyjnych, Wirtualna szkoła oraz Biblioteka zasobów.

Dane użytkowników
Aby przejrzeć dane użytkownika:
 przejdź do zakładki Użytkownicy,
 znajdź użytkownika na liście użytkowników i kliknij jego/jej imię i nazwisko.
W sekcji Opis są widoczne następujące dane użytkownika:
 Login, Nazwisko, Imię, e-mail.
Możliwe jest wyszukiwanie użytkowników zarówno po ich roli pełnionej w serwisie jak i po
loginie lub nazwisku.
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Wyszukiwanie użytkowników
Aby wyszukać istniejącego użytkownika:
 przejdź do zakładki Użytkownicy,
 wybierz Rolę użytkownika z rozwijanej listy,
lub/i
 wpisz login lub nazwisko (lub ich część) w polu Login lub nazwisko,
 kliknij przycisk Szukaj.
Aby wyczyścić filtry wyszukiwania, kliknij przycisk Wyczyść.

Kursy
Zakładka Kursy zawiera listę istniejących kursów i ich typów.
Administrator portalu ma możliwość:
 rejestrowania kursów w systemie i usuwania kursów z systemu,
 aktualizacji kursów,
 przypisywania kursów szkołom.

Import kursów
Aby dodać nowy kurs do portalu:
 wybierz zakładkę Kursy,
 kliknij przycisk Nowy kurs.
Możliwe jest zaimportowanie kursu typu SCORM:
 Import kursu SCORM: wybierz pakiet SCORM lub wpisz adres URL osiągalny przy użyciu
protokołu http do pliku imsmanifest.xml. Kliknij przycisk Dodaj kurs SCORM.

UWAGA
Nie powinno się ponownie dodawać do portalu kursów już istniejących! Przed dodaniem
każdego kursu zapoznaj się z instrukcją instalacji dostarczoną przez dostawcę. W razie pytań i
problemów skontaktuj się z dostawcą kursu.
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Usuwanie kursów
Aby usunąć kurs z portalu:
 wybierz zakładkę Kursy,
 kliknij nazwę kursu,
 kliknij przycisk Usuń i potwierdź chęć usunięcia kursu.

Szczegóły kursu
Aby obejrzeć szczegóły kursu:
 wybierz zakładkę Kursy,
 kliknij nazwę kursu.

Dostępne opcje to:
 przeglądanie opisu kursu,
 zaawansowane opcje pomocne w aktualizacji kursu oraz pobieraniu struktury kursu,
 przeglądanie struktury kursu (Przeglądaj strukturę kursu) i lekcji na drzewku wraz
z możliwością otwarcia lekcji,
 przeglądanie i edycja licencji dla szkół,
 przypisywanie bieżącego kursu szkołom.

Aktualizacja kursów
Aktualizacja kursu jest możliwa po kliknięciu linku Pokaż zaawansowane opcje kursu.
Aktualizacja kursów typu SCORM:
 Podaj lokalizację pakietu SCORM spakowanego do *.zip lub podaj adres url osiągalny
przy użyciu protokołu http do pliku imsmanifest.xml,
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 zaznacz okienka przy polach Aktualizacja danych kursu i/lub Aktualizacja struktury kursu,
 kliknij przycisk Aktualizacja.

Pobieranie struktury kursu
Istnieje możliwość pobrania pliku *.cs (czyli dokumentu xml) opisującego strukturę kursu.
 Aby pobrać plik xml opisujący działy i lekcje, kliknij link Pobierz.
 Aby pobrać plik xml opisujący działy i lekcje oraz nazwy stron, kliknij link Pobierz ze
strony.

Edycja licencji
Aby zmodyfikować istniejącą licencję dla danego kursu:
 wybierz zakładkę Kursy,
 kliknij nazwę kursu,
 w sekcji Licencje kliknij link wyrażający liczbę licencji,
 zmodyfikuj:
o liczbę licencji,
o typ licencji,
UWAGA
Istnieją dwa typy licencji: licencja zwykła i licencja typu „jednocześni użytkownicy”. Licencja
zwykła pozwala szkole na przypisanie do danego kursu jedynie określonej liczby
użytkowników. Licencja typu „jednocześni użytkownicy” pozwala przyznać szkole licencję,
dzięki której jednocześnie z kursu korzystać może zdefiniowana liczba użytkowników.
Ograniczeniem jest tu jednoczesne korzystanie z kursu, nie zaś liczba przypisanych do kursu
uczniów.
o datę początkową i końcową dla licencji, klikając ikonę kalendarza i wybierając datę
oraz godzinę (możesz również wybrać opcję Teraz),
 kliknij przycisk Określ licencję.
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Przypisywanie kursów szkołom
Przypisywanie wielu kursów
Istnieje możliwość jednoczesnego przypisania kursu/-ów do jednej lub wielu szkół.
W tym celu:
 wybierz zakładkę Kursy,
 kliknij przycisk Przypisz szkoły,
 wybierz szkoły i kursy, klikając okienka obok nazw szkół i nazw kursów (aby wybrać
wszystkie szkoły/kursy, kliknij pole wyboru ponad listą szkół/kursów),
 wpisz ilość licencji,
 wybierz typ licencji. Istnieją dwa typy licencji: licencja zwykła i licencja typu „jednocześni
użytkownicy”. Licencja zwykła pozwala szkole na przypisanie do danego kursu jedynie
określonej liczby użytkowników. Licencja typu „jednocześni użytkownicy” pozwala
przyznać szkole licencję, dzięki której jednocześnie z kursu korzystać może zdefiniowana
liczba użytkowników. Ograniczeniem jest tu jednoczesne korzystanie z kursu, nie zaś
liczba przypisanych do kursu uczniów,
 w razie potrzeby określ datę początkową i końcową dla licencji, klikając ikonę kalendarza
i wybierając datę oraz godzinę (możesz również wybrać opcję Teraz),
 kliknij przycisk Określ licencję.
UWAGA
Domyślne ustawienia licencji będą dotyczyły wszystkich szkół i kursów. Jeśli któreś z ustawień
powinno być w danej szkole inne, należy przypisywać kursy do szkół pojedynczo lub edytując
dane wybranej szkoły.

Przypisywanie jednego kursu
Można przypisać jeden wybrany kurs do jednej lub wielu szkół.
W tym celu:
 wybierz zakładkę Kursy,
 kliknij nazwę kursu,
 kliknij przycisk Przypisz szkoły,
 wybierz szkoły i kurs, klikając okienka obok nazw szkół i nazwy kursu (aby wybrać
wszystkie szkoły, kliknij pole wyboru ponad listą szkół),
 wpisz ilość licencji,
 wybierz typ licencji (Istnieją dwa typy licencji: licencja zwykła i licencja typu „jednocześni
użytkownicy” Licencja zwykła pozwala szkole na przypisanie do danego kursu jedynie
określonej liczby użytkowników. Licencja typu „jednocześni użytkownicy” pozwala
przyznać szkole licencję, dzięki której jednocześnie z kursu korzystać może zdefiniowana
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liczba użytkowników. Ograniczeniem jest tu jednoczesne korzystanie z kursu, nie zaś
liczba przypisanych do kursu uczniów.),
 w razie potrzeby określ datę początkową i końcową dla licencji, klikając ikonę kalendarza
i wybierając datę oraz godzinę (możesz również wybrać opcję Teraz),
 kliknij przycisk Określ licencję.

Log chatów
Istnieje możliwość przeglądania logów chatów.
W tym celu:
 wybierz zakładkę Log chatów,
 znajdź czat, z którego treścią chcesz się zapoznać,
UWAGA
Aby łatwiej znaleźć interesujący Cię czat możesz posortować logi rosnąco lub malejąco według
wartości w kolumnach:
 Nazwa,
 Opis,
 Maksymalna liczba użytkowników,
 Widoczny,
 Publiczny,
 Prywatny czat dozwolony.
 kliknij link Logi czatu w kolumnie Akcje dotyczącej wybranego czatu,
 kliknij link Rozwiń wszystkie aby rozwinąć drzewo katalogów z listą dat (możesz wybrać
wypowiedzi z całego roku, miesiąca lub danego dnia),
 kliknij wybrany link np. 2012.
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