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Wprowadzenie
Edytor treści edukacyjnych jest innowacyjnym i przyjaznym narzędziem przeznaczonym do
tworzenia interaktywnych lekcji (kursów). Jest to usługa on-line, która oferuje w pełni
intuicyjny interfejs, możliwy do używania przez osoby bez umiejętności programistycznych.
Wybierz jeden z kilku gotowych wzorów graficznych i twórz własne zasoby dydaktyczne!
Edytor treści edukacyjnych umożliwia łatwe tworzenie treści multimedialnych z
wykorzystaniem gotowych modułów do prezentacji tekstów, zdjęć, ilustracji, filmów, animacji,
symulacji oraz szeregu interaktywnych ćwiczeń, wraz z systemem informacji zwrotnej.
Dodatkowo kursy tworzone za pomocą Edytora treści edukacyjnych wspierają standard
SCORM.
Edytor treści edukacyjnych będący podsystemem Biblioteki zasobów, dostarcza
funkcjonalności związane z samodzielnym opracowywaniem zasobów dydaktycznych. Treści
wytworzone w nim mogą zostać opublikowane w systemie nadrzędnym, a następnie użyte w
procesie dydaktycznym. Edytor treści edukacyjnych jest odpowiedzialny za tworzenie zasobów
i ich eksportowanie do Biblioteki zasobów.
Edytor treści edukacyjnych umożliwia:
 tworzenie prostych testów, jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru,
 dodawanie i usuwanie stron testów i innych materiałów, zmianę ich nazwy,
 edycję i podgląd przygotowywanych materiałów oraz tworzenie ich kopii pod inną
nazwą,
 dodanie tekstu i grafiki (obrazka, zdjęcia, tabeli, wykresu) do tworzonego materiału,
 zapisywanie naniesionych zmian,
 określenie ilości odpowiedzi (do ośmiu) oraz sposobu ich prezentowania (tekst lub
obrazek),
 określenie losowej kolejności odpowiedzi,
 wskazanie odpowiedzi prawidłowych i błędnych (dla danego ćwiczenia),
 wybór szablonów graficznych dotyczących układu treści na stronie,
 zaprojektowanie różnych rodzajów ćwiczeń testowych (ćwiczenia polegające na
wyborze prawidłowej odpowiedzi, łączeniu elementów, układaniu ich w odpowiedniej
kolejności, uzupełnianiu pól tekstowych itp.),
 publikację stworzonych treści – udostępnienie ich pozostałym użytkownikom aplikacji
poprzez import do podsystemu zarządzania zasobami edukacyjnymi (Biblioteka
zasobów) i upublicznienie zasobu innym użytkownikom tej samej szkoły,
 odtworzenie multimedialnych materiałów i dostęp do nich za pośrednictwem
przeglądarki internetowej, w dowolnym miejscu i czasie,
 wyeksportowanie zawartości utworzonych materiałów multimedialnych i testów w
formacie zgodnym ze standardem SCORM.

Strona 5 z 34

Korzyści płynące z korzystania z Edytora treści edukacyjnych:
 nie ma potrzeby zatrudniania wysoko wykwalifikowanych pracowników IT ani zlecać
tworzenie zasobów jakimkolwiek firmom zewnętrznym,
 korzystanie z różnych typów zadań, w tym testów jednokrotnego i wielokrotnego
wyboru (wszystkie moduły ćwiczeń mogą być dowolnie konfigurowane do własnych
potrzeb),
 wzbogacanie interaktywnych lekcji różnymi mediami: animacjami, ilustracjami,
dźwiękami itp.,
 wzbogacanie interaktywnych ćwiczeń informacją zwrotną dla odpowiedzi poprawnych
oraz niepoprawnych (każda udzielona odpowiedź da użytkownikowi informację
zwrotną),
 szeroka gama wzorów graficznych wizualnie uatrakcyjniających treści,
 dostęp on-line do aplikacji umożliwiający tworzenie zasobów dydaktycznych w
dowolnym miejscu i czasie,
 tworzenie pakietów SCORM,
 samo dostosowująca się technologa skalowania umożliwiająca dopasowanie treści do
każdej rozdzielczości,
 dodawania tzw. panelu nauczyciela, czyli zestawu dodatkowych narzędzi, które mogą
być wykorzystywane podczas lekcji z użyciem tablicy interaktywnej.
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Minimalne wymagania techniczne
Wymagania sprzętowe dla komputera użytkownika:
 Przeglądarki: Internet Explorer 7 lub nowszy, Firefox 4 lub nowszy, Chrome 5 lub
nowszy, Safari 5 lub nowszy;
 Flash Player 10 lub nowszy;
 co najmniej procesor Intel Pentium 4 1.6GHz;
 nie mniej niż 1GB pamięci RAM;
 karta graficzna z akceleracją 2D z nie mniej niż 64MB pamięci;
 rozdzielczość ekranu nie mniejsza niż 1024x768.
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Logowanie
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 Edytorem treści edukacyjnych.
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Strona główna
Po zalogowaniu użytkownik z prawami administratora zostanie przeniesiony na stronę główną
Edytora treści edukacyjnych, która składa się z następujących elementów:
 Zakładek:

Moje materiały (1) (z dostępem do bloków Typy zasobów oraz Kategorie),

Admin (2) (z dostępem do bloku Admin menu),
 linku do strony głównej platformy, Nazwy użytkownika, linku Wyloguj się, linków do
pozostałych elementów platformy (Wirtualna szkoła, Biblioteka zasobów) oraz linku
Pomoc (3),
 przycisku Utwórz nową Lekcję (4),
 listy stworzonych Materiałów (5) z możliwości wyświetlania wyników w formie listy lub
miniatur.
 przycisku Przenieś do kosza (5a).

W przypadku, gdy użytkownik nie utworzył jeszcze żadnej lekcji, w miejscu listy materiałów
pojawi się następująca informacja, umożliwiająca jednocześnie utworzenie pierwszej lekcji po
kliknięciu przycisku Utwórz nową Lekcję:
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UWAGA! Powyższy przycisk jest dostępny tylko do momentu utworzenia pierwszej lekcji.

Moje materiały
Zakładka Moje materiały z dostępem do bloku Typy zasobów (1) składającego się z sekcji
Biblioteka lekcji, Biblioteka szablonów, Biblioteka mediów i Usunięte; oraz bloku Kategorie (2),
umożliwiają podgląd stworzonych materiałów (3) i tworzenie nowych w zależności od
wybranej biblioteki – lekcji (po kliknięciu przycisku Utwórz nową Lekcję (4)), szablonów (po
kliknięciu przycisku Dodaj nowy Szablon) i mediów (po kliknięciu przycisku Dodaj nowy
Obrazek/Film/Dźwięk/Dokument), wyświetlanie materiałów w formie listy oraz miniatur,
podgląd usuniętych materiałów oraz ich przywracanie i twarde usuwanie oraz podgląd lekcji
i materiałów umieszczonych w konkretnych kategoriach.

UWAGA!
 Administrator może dodawać, edytować i usuwać podkategorie w sekcji Admin>Kategorie
 Kategorie są tworzone i zarządzane jedynie przez administratora całego portalu.
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Typy zasobów
Blok Typy zasobów składa się z 4 elementów:
 Biblioteka lekcji,
 Biblioteka szablonów,
 Biblioteka mediów,
 Usunięty.

Biblioteka lekcji
Sekcja Biblioteka lekcji jest używana przede wszystkim do przechowywania lekcji, ale jest
również miejscem, z którego użytkownik może uruchomić tworzenie lub import lekcji.
Po pierwszym zalogowaniu domyślnie pojawia się okno Moje materiały>Biblioteka lekcji:
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Tworzenie i edycja lekcji
Lekcja jest zbiorem stron z zasobami dydaktycznymi.
Aby utworzyć nową lekcję, należy:
 kliknąć przycisk Utwórz nową Lekcję w zakładce Moje materiały>Biblioteka lekcji,
 wypełnić pola w sekcji Metadane (Nazwa, Opis, Utworzony przez, Prawa autorskie, Tagi)
i zaznaczyć kategorię, w której chcemy umieścić nową lekcję (Kategorie są dostępne,
jeśli uprzednio zostały stworzone przez Administratora),

 kliknąć przycisk Dalej,
 wybrać szablon lekcji z sekcji Szablon,
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 kliknąć przycisk Utwórz.

UWAGA!
 Po utworzeniu lekcji użytkownik zostanie automatycznie przeniesiony do strony edycji stron
lekcji,
 Wybrany szablon lekcji określa zestaw dostępnych szablonów strony.
Aby edytować lekcję, należy:
 kliknąć Ikonę lub Nazwę lekcji w zakładce Moje materiały>Biblioteka lekcji,

 w otwartym oknie kliknąć przycisk Edytuj Lekcję.

Edycja stron lekcji
Po kliknięciu przycisku Edytuj Lekcję pojawi się okno edycji lekcji:
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UWAGA! Przyciski Usuń stronę i Cofnij są aktywne, gdy zostanie stworzona pierwsza strona.
Przycisk Ponów jest aktywny dopiero po tym, gdy użytkownik użyje przycisku Cofnij.
Aby dodać nową stronę do lekcji, należy:
 kliknąć przycisk Dodaj nową stronę lub Dodaj stronę,
 wybrać szablon strony poprzez kliknięcie wybranej miniatury.
Aby zmienić tytuł strony, należy:
 kliknąć miniaturę danej strony na liście stron (Strony),
 umieścić kursor w polu Tytuł,
 zmienić tytuł strony:

 potwierdzić za pomocą klawisza Enter na klawiaturze.
Aby wstawić moduł na stronie, należy:
 kliknąć miniaturę danej strony na liście stron (Strony),
 kliknąć przycisk Wstaw moduł w wybranym obszarze,
 wybrać moduł z listy Dostępne moduły (dokładna instrukcja wstawiania danych
modułów jest dostępna w rozdziałach: Moduły ćwiczeniowe, Lista źródłowa, Multimedia
oraz Inne Moduły).
Aby cofnąć operację, należy:
 kliknąć ikonę

obok przycisku Cofnij,

 wybrać operację, którą ma być cofnięta.
Aby usunąć stronę, należy:
 kliknąć miniaturę danej strony na liście stron (Strony),
 kliknąć przycisk Usuń stronę,
 kliknąć przycisk Tak w oknie Usuń stronę.
UWAGA! Strona zostanie trwale usunięta po kliknięciu przycisku Zapisz i wyjdź.
Aby przejść do podglądu lekcji, należy:
 kliknąć zakładkę Podgląd.
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Aby zapisać lekcję, należy:
 kliknąć przycisk Zapisz i wyjdź znajdujący się w prawym górnym rogu edytora.

Wstawianie modułów
Po kliknięciu przycisku Wstaw moduł pojawi się okno Wstaw moduł z listą dostępnych
modułów:
 Dźwięk,
 Film,
 Lista źródłowa,
 Luki otwarte,
 Obraz,
 Przycisk,
 Siatka,
 Spis treści,
 Tabela,
 Tekst,
 Układanie w kolejności,
 Wybór,
 Łączenie.

Strona 15 z 34

Aby wstawić moduł, należy:
 wybrać moduł z listy Dostępne moduły (dokładna instrukcja wstawiania danych modułów
znajduje się w rozdziałach: Moduły ćwiczeniowe, Lista źródłowa, Multimedia oraz Inne
Moduły).

UWAGA! Pod dodanym modułem ponownie pojawi się przycisk Wstaw moduł umożliwiający
dodanie kolejnego modułu.
Aby zmienić dodany moduł, należy:
 umieścić kursor w polu, w którym znajduję się dany moduł tak, aby pojawiło się poniższe
pole:

 kliknąć moduł, aby go edytować,
 w nowo otwartym oknie kliknij przycisk Więcej opcji znajdujący się w lewym dolnym
rogu okna,
 kliknąć opcję Zamień,
 wybrać nowy moduł poprzez kliknięcie wybranej miniatury.
Aby usunąć moduł, należy:
 umieścić kursor w polu, w którym znajduję się dany moduł tak, aby pojawiło się poniższe
pole:

 kliknąć moduł, aby go edytować,
 w nowo otwartym oknie kliknij przycisk Więcej opcji znajdujący się w lewym dolnym
rogu okna,
 kliknąć opcję Usuń.
UWAGA! Moduł zostanie trwale usunięty.
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Moduły ćwiczeń
Aby wstawić moduł ćwiczeniowy „Luki otwarte", należy:
 kliknąć miniaturę „Luki otwarte",
 określić właściwości ogólne (zakładka Ogólny) – możliwe jest:

wstawienie listy rozwijalnej,

wstawienie edytowalnego pola tekstowego (moduł umożliwia wprowadzenie prostych
wyrażeń matematycznych w tekście za pomocą tagu /math),
UWAGA! Aby dowiedzieć się więcej o tym jak wprowadzać tekst w module „Luki otwarte",
należy kliknąć przycisk Pomoc.
 określić informację zwrotną dla dobrych/złych odpowiedzi (zakładka Informacja zwrotna),

określić informację zwrotną dla błędnej odpowiedzi (do 4),

wpisać tekst zwrotny,
 określić wygląd ćwiczenia (zakładka Projektowanie),

Kategorię,

Kolor tła (może być samodzielnie zdefiniowany w systemie szesnastkowym),

Kolor obramowania (może być samodzielnie zdefiniowany w systemie szesnastkowym),

Styl tekstu (kolor tekstu może być samodzielnie zdefiniowany w systemie
szesnastkowym),
UWAGA! Zmiany wprowadzone w tle, obramowaniu i tekście mogą być zapisane jako nowy
styl po kliknięciu przycisku Zapisz jako. Style utworzone przez użytkownika będą widoczne
w rozwijanym menu Kategoria.
 kliknąć przycisk Zapisz.
Aby wstawić moduł ćwiczeniowy „Układanie w kolejności", należy:
 kliknąć miniaturę „Układanie w kolejności",
 określić właściwości ogólne (zakładka Ogólny),

kierunek (poziomo/pionowo),

odpowiedzi w formie tekstu lub ilustracje,
 wstawić elementy ćwiczenia (teksty lub ilustracje),
 określić informację zwrotną dla dobrych/złych odpowiedzi (zakładka Informacja
zwrotna),

określić informację zwrotną dla błędnej odpowiedzi (do 4),

wpisać tekst zwrotny,
 określić wygląd ćwiczenia (zakładka Projektowanie),

Kategorię,

Kolor tła (może być samodzielnie zdefiniowany w systemie szesnastkowym),

Kolor obramowania (może być samodzielnie zdefiniowany w systemie szesnastkowym),

Styl tekstu (kolor tekstu może być samodzielnie zdefiniowany w systemie
szesnastkowym),

Szerokość/wysokość obrazka,
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UWAGA!
 Zmiany wprowadzone w tle, obramowaniu i tekście mogą być zapisane jako nowy styl po
kliknięciu przycisku Zapisz jako. Style utworzone przez użytkownika będą widoczne
w rozwijanym menu Kategoria.
 Dodatkowo w przypadku wyboru ilustracji jako formy odpowiedzi możliwe jest ustalenie
szerokości i wysokości obrazków (funkcja przydatna w przypadku, gdy wybrane obrazu mają
inną wielkość nominalną).
 kliknąć przycisk Zapisz.
Aby wstawić moduł ćwiczeniowy „Wybór", należy:
 kliknąć miniaturę „Wybór",
 określić właściwości ogólne (zakładka Ogólny):

pojedynczy/wielokrotny wybór,

liczba odpowiedzi,

wybór określony/losowy,

odpowiedzi w formie tekstu lub ilustracje,
 wstawić elementy ćwiczenia (teksty lub ilustracje),
 określić informację zwrotną dla dobrych/złych odpowiedzi (zakładka Informacja
zwrotna),

określić informację zwrotną dla błędnej odpowiedzi (do 4),

wpisać tekst zwrotny,
 określić wygląd ćwiczenia (zakładka Projektowanie),

Kategorię,

Kolor tła (może być samodzielnie zdefiniowany w systemie szesnastkowym),

Kolor obramowania (może być samodzielnie zdefiniowany w systemie szesnastkowym),

Styl tekstu (kolor tekstu może być samodzielnie zdefiniowany w systemie
szesnastkowym),

Kierunek (pionowo/poziomo),
UWAGA!
 Zmiany wprowadzone w tle, obramowaniu i tekście mogą być zapisane jako nowy styl po
kliknięciu przycisku Zapisz jako. Style utworzone przez użytkownika będą widoczne
w rozwijanym menu Kategoria.
 Dodatkowo w przypadku wyboru ilustracji jako formy odpowiedzi możliwe jest ustalenie
szerokości i wysokości obrazków (funkcja przydatna w przypadku, gdy wybrane obrazy mają
różne wielkości nominalne).
 kliknąć przycisk Zapisz.
Aby wstawić moduł ćwiczeniowy „Łączenie", należy:
 kliknąć miniaturę „Łączenie",
 określić właściwości ogólne oddzielnie dla każdej z kolumn (zakładka Ogólny),

liczba elementów (max 10),
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odpowiedzi w formie tekstu lub ilustracje,

wybór określony/losowy,
 wstawić elementy ćwiczenia (teksty lub ilustracje),
 określić poprawne odpowiedzi (aby usunąć dane połączenie kliknij na nie),
 określić informację zwrotną dla dobrych/złych odpowiedzi (zakładka Informacja
zwrotna),

określić informację zwrotną dla błędnej odpowiedzi (do 4),

wpisać tekst zwrotny,
 określić wygląd ćwiczenia (zakładka Projektowanie),

Kategorię,

Kolor tła (może być samodzielnie zdefiniowany w systemie szesnastkowym),

Kolor obramowania (może być samodzielnie zdefiniowany w systemie szesnastkowym),

Styl tekstu (kolor tekstu może być samodzielnie zdefiniowany w systemie
szesnastkowym),

Szerokość/wysokość obrazka,
UWAGA!
 Zmiany wprowadzone w tle, obramowaniu i tekście mogą być zapisane jako nowy styl po
kliknięciu przycisku Zapisz jako. Style utworzone przez użytkownika będą widoczne
w rozwijanym menu Kategoria.
 Dodatkowo w przypadku wyboru ilustracji jako formy odpowiedzi możliwe jest ustalenie
szerokości i wysokości obrazków (funkcja przydatna w przypadku, gdy wybrane obrazu mają
inną wielkość nominalną).
 kliknąć przycisk Zapisz.

Lista źródłowa
Aby wstawić moduł „Lista źródłowa", należy:
 kliknąć miniaturę „Lista źródłowa",
 określić właściwości ogólne (zakładka Ogólny),
 określić wygląd listy źródłowej (zakładka Projektowanie),

Kategorię,

Kolor tła (może być samodzielnie zdefiniowany w systemie szesnastkowym),

Kolor obramowania (może być samodzielnie zdefiniowany w systemie szesnastkowym),

Styl tekstu (kolor tekstu może być samodzielnie zdefiniowany w systemie
szesnastkowym),
UWAGA! Zmiany wprowadzone w tle, obramowaniu i tekście mogą być zapisane jako nowy
styl po kliknięciu przycisku Zapisz jako. Style utworzone przez użytkownika będą widoczne
w rozwijanym menu Kategoria.
 kliknąć przycisk Zapisz.
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Multimedia
Poniższe moduły pozwalają na wstawianie plików multimedialnych takich jak:
 Obraz (*.jpg, *.jpeg, *.gif, *.png, *.swf),
 Film (*.flv, *.swf),
 Dźwięk (*.mp3).
Aby wstawić (zmienić) plik multimedialny, należy:
 wybrać odpowiedni moduł (Obraz, Film, Dźwięk),
 kliknąć na obszar mediów np.:

 wybrać zakładkę Media lekcji,
 kliknąć miniaturę pliku, który chcemy wstawić,
 kliknąć przycisk OK,
 kliknąć przycisk Zapisz.
W przypadku modułu "Obraz" można również określić jego wygląd (zakładka Projektowanie):

Kategorię,

Kolor tła (może być samodzielnie zdefiniowany w systemie szesnastkowym),

Kolor obramowania (może być samodzielnie zdefiniowany w systemie szesnastkowym),

Szerokość obrazka,

Wysokość obrazka.
UWAGA! Zmiany wprowadzone w tle, obramowaniu i tekście mogą być zapisane jako nowy
styl po kliknięciu przycisku Zapisz jako. Style utworzone przez użytkownika będą widoczne
w rozwijanym menu Kategoria.

Strona 20 z 34

Importowanie mediów do lekcji
Aby zaimportować plik multimedialny do lekcji, należy:
 wybrać odpowiedni moduł (Obraz, Film, Dźwięk),
 kliknąć na obszar mediów np.:

 wybrać zakładkę Media lekcji,
 kliknąć przycisk Wgraj,
 wskazać plik, który powinien zostać zaimportowany,
 kliknąć przycisk Otwórz,
 kliknąć przycisk Zapisz.

Inne moduły
Aby wstawić moduł „Przycisk", należy:
 kliknąć miniaturę „Przycisk",
 określić właściwości ogólne (zakładka Ogólny):

etykieta,

tekst podpowiedzi,

adres do strony WWW,
 określić wygląd modułu (zakładka Projektowanie):

Kategorię,

Kolor tła (może być samodzielnie zdefiniowany w systemie szesnastkowym),

Kolor obramowania (może być samodzielnie zdefiniowany w systemie szesnastkowym),

Dopełnienie,

Źródło (umożliwia import pliku przycisku),

Styl tekstu (kolor tekstu może być samodzielnie zdefiniowany w systemie
szesnastkowym),
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UWAGA! Zmiany wprowadzone w tle, obramowaniu i tekście mogą być zapisane jako nowy
styl po kliknięciu przycisku Zapisz jako. Style utworzone przez użytkownika będą widoczne
w rozwijanym menu Kategoria.
 kliknąć przycisk Zapisz.
Aby wstawić moduł „Siatka", należy:
 kliknąć miniaturę „Siatka",
 określić właściwości ogólne (zakładka Ogólny):

liczbę wierszy i kolumn (do 10),

kliknąć daną komórkę, aby ją edytować,

określić zawartość komórki, np. moduł „Tekst",
UWAGA! Należy powtórzyć procedurę dla wszystkich komórek w wykresie.
 określić wygląd modułu (zakładka Projektowanie),
 Kategorię,
 Kolor tła (może być samodzielnie zdefiniowany w systemie szesnastkowym),
 Kolor obramowania (może być samodzielnie zdefiniowany w systemie szesnastkowym),
 Styl tekstu (kolor tekstu może być samodzielnie zdefiniowany w systemie
szesnastkowym),
 Szerokość kolumn,
 Obramowanie komórek,
 Wyrównanie pionowe,
 Wyrównanie poziome,
 Dopełnienie.
UWAGA! Zmiany wprowadzone w tle, obramowaniu i tekście mogą być zapisane jako nowy
styl po kliknięciu przycisku Zapisz jako. Style utworzone przez użytkownika będą widoczne
w rozwijanym menu Kategoria.
 kliknąć przycisk Zapisz.
Aby wstawić moduł „Spis treści", należy:
 kliknąć miniaturę „Spis treści",
 określić czy wyniki będą widoczne/niewidoczne (zakładka Ogólny):
UWAGA! Nazwa strony może zostać zmieniona w edytorze stron lekcji.
 określić wygląd modułu (zakładka Projektowanie),
 Kategorię,
 Kolor tła (może być samodzielnie zdefiniowany w systemie szesnastkowym),
 Kolor obramowania (może być samodzielnie zdefiniowany w systemie szesnastkowym),
 Styl tekstu (kolor tekstu może być samodzielnie zdefiniowany w systemie
szesnastkowym),
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UWAGA! Zmiany wprowadzone w tle, obramowaniu i tekście mogą być zapisane jako nowy
styl po kliknięciu przycisku Zapisz jako. Style utworzone przez użytkownika będą widoczne
w rozwijanym menu Kategoria.
 kliknąć przycisk Zapisz.
Aby wstawić moduł „Tabela", należy:
 kliknąć miniaturę „Tabela",
 określić właściwości ogólne (zakładka Ogólny):

liczbę wierszy i kolumn (do 20),

wybrać pole, aby je edytować,

wybrać moduł, który ma być wstawiony w dane pole poprzez wybranie go z rozwijanego
menu (możliwe jest dodanie tekstu, grafiki, obrazu bez interfejsu, tekstu
sformatowanego, listy wyboru) i kliknięcie przycisku Zmień,

kliknąć przycisk edytuj... (nazwa przycisku zmieni się w zależności od wybranej
zawartości np. edytuj obraz),

wpisać tekst lub wybrać zawartość modułu.
UWAGA! Należy powtórzyć procedurę dla wszystkich komórek w siatce.
 określić wygląd modułu (zakładka Projektowanie),

Kategorię,

Kolor tła (może być samodzielnie zdefiniowany w systemie szesnastkowym),

Kolor obramowania (może być samodzielnie zdefiniowany w systemie szesnastkowym),

Styl tekstu (kolor tekstu może być samodzielnie zdefiniowany w systemie
szesnastkowym),
UWAGA! Zmiany wprowadzone w tle, obramowaniu i tekście mogą być zapisane jako nowy
styl po kliknięciu przycisku Zapisz jako. Style utworzone przez użytkownika będą widoczne
w rozwijanym menu Kategoria.
 kliknąć przycisk Zapisz.
Aby wstawić moduł „Tekst", należy:
 kliknąć miniaturę „Tekst",
 wpisać tekst (zakładka Ogólny),
 określić wygląd modułu (zakładka Projektowanie),
 Kategorię,
 Kolor tła (może być samodzielnie zdefiniowany w systemie szesnastkowym),
 Kolor obramowania (może być samodzielnie zdefiniowany w systemie szesnastkowym),
 Styl tekstu (kolor tekstu może być samodzielnie zdefiniowany w systemie
szesnastkowym),
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UWAGA! Zmiany wprowadzone w tle, obramowaniu i tekście mogą być zapisane jako nowy
styl po kliknięciu przycisku Zapisz jako. Style utworzone przez użytkownika będą widoczne
w rozwijanym menu Kategoria.
 kliknąć przycisk Zapisz.

Zarządzanie lekcjami
Po kliknięciu zakładki Moje materiały>Biblioteka lekcji, użytkownik może wybrać (poprzez
kliknięcie ikony lub nazwy) daną lekcję, aby:
 edytować lekcję po kliknięciu przycisku Edytuj Lekcję,
 edytować metadane lekcji (Nazwa, Opis, Utworzony przez, Prawa autorskie, Tagi)
i zaznaczyć kategorię, w której nową lekcja ma się znajdować (Kategorie są dostępne,
jeśli uprzednio zostały stworzone przez Administratora) po kliknięciu przycisku Edytuj
metadane,
 stworzyć kopię lekcji po kliknięciu przycisku Stwórz kopię (funkcja przydatna w
przypadku, gdy dwie lekcje różnią się tylko drobnymi szczegółami),
 wyeksportować lekcję w formacie paczki *.zip po kliknięciu przycisku Eksport,
 wyeksportować lekcję do Biblioteki zasobów po kliknięciu przycisku Eksportuj do
nauczyciel.pl (lekcja zostanie automatycznie wyeksportowana do Biblioteki zasobów
i umieszczona w zakładce Moje materiały>Utwórz materiał),
 przejść do podglądu lekcji w trybie pełnoekranowym po kliknięciu przycisku Pełny ekran
(dodatkowo w trybie pełnoekranowy możliwe jest uruchomienie panelu nauczyciela po
kliknięciu przycisku Pokaż panel nauczyciela),
UWAGA! Aby wyłączyć panel nauczyciela, należy kliknąć przycisk Zamknij panel nauczyciela,
natomiast opuszczenie trybu pełnoekranowego nastąpi po kliknięciu przycisku Zamknij pełny
ekran.
 pobrać lekcję w formie paczki SCORM po kliknięciu przycisku SCORM,
 pobrać lekcję jako paczkę przygotowaną do wykorzystania w przeglądarkach HTML po
kliknięciu przycisku HTML,
 przenieść lekcję do sekcji i kategorii Usunięty po kliknięciu przycisku Usuń.
UWAGA! Przeniesienie lekcji do Kosza możliwe jest także na poziomie Biblioteki lekcji poprzez
zaznaczenie pola lub pól wyboru obok lekcji, które chcesz usunąć i kliknięcie przycisku
Przenieś do kosza.
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Panel nauczyciela
Panel nauczyciela posiada następujące funkcje:
Tekst – pozwala robić notatki na stronach kursu.
Ołówek – pozwala rysować ołówkiem na stronach kursu.
Pisak – pozwala rysować pisakiem na stronach kursu.
Gumka – pozwala na usunięcie pojedynczego elementu wprowadzonego przez
nauczyciela.
Prostokąt – pozwala rysować prostokąty na stronach kursu.
Linia – pozwala rysować linie na stronach kursu.
Koło – pozwala rysować koła na stronach kursu.
Zaznacz obszar – pozwala zacienić aktualnie wyświetlaną stronę, z wyjątkiem
wybranego obszaru.
Zasłoń obszar – pozwala zacienić wybrany obszar.
Kolor linii – pozwala wybrać kolor obramowania wybranego kształtu (może być
samodzielnie zdefiniowany w systemie szesnastkowym).
Grubość linii – pozwala wybrać grubość obramowania wybranego kształtu.
Kolor wypełnienia – pozwala wybrać kolor wypełnienia wybranej figury (może
być samodzielnie zdefiniowany w systemie szesnastkowym).
Powiększ wielkość czcionki – pozwala powiększyć rozmiar czcionki na aktualnie
wyświetlanej stronie.
Zmniejsz wielkość czcionki – pozwala zmniejszyć rozmiar czcionki na aktualnie
wyświetlanej stronie.
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Usuń wszystkie – pozwala na usunięcie wszystkich elementów wprowadzonych
przez nauczyciela.
UWAGA!
 Zalecane jest wybranie koloru i grubości linii oraz koloru wypełnienia przed rozpoczęciem
rysowania.
 Zmiany wprowadzone na stronie kursu nie są zapisywane i będą one widoczne tylko
podczas obecnej pracy z publikacją. Po zamknięciu panelu nauczyciela lub trybu
pełnoekranowego zmiany zostaną utracone.

Biblioteka szablonów
W sekcji Biblioteka szablonów możliwe jest importowanie oraz zarządzanie specjalnie
przygotowanymi szablonami graficznymi,
UWAGA! Jest możliwe sortowanie szablonów według ich nazwy (Nazwa) oraz daty
modyfikacji (Zmodyfikowany) poprzez kliknięcie na dany nagłówek.
Aby dodać nowy szablon, należy:
 kliknąć przycisk Dodaj nowy Szablon,
 wypełnić pola w sekcji Dodaj nowy Szablon (Nazwa, Opis, Utworzony przez, Prawa
autorskie, Tagi) i zaznaczyć kategorię, w której chcemy umieścić nowy szablon
(Kategorie są dostępne, jeśli uprzednio zostały stworzone przez Administratora),
 zaimportować specjalnie przygotowany szablon jako paczkę *.zip (paczka powinna
zawierać plik *.utt),
 kliknąć przycisk Dodaj.
Użytkownik może wybrać (klikając na ikonę lub nazwę) określony szablon, aby:
 zaktualizować szablon po kliknięciu przycisku Aktualizuj Szablon – użytkownik musi
wskazać specialnie przygotowany szablon jako paczkę *.zip (paczka powinna zawierać
plik *.utt) i kliknąć przycisk Aktualizuj,
 edytować metadane szablonu (Nazwa, Opis, Utworzony przez, Prawa autorskie, Tagi),
zaznaczyć kategorię, w której chcemy umieścić nowy szablon (Kategorie są dostępne,
jeśli uprzednio zostały stworzone przez Administratora) oraz zaimportować specjalnie
przygotowany szablon jako paczkę *.zip (paczka powinna zawierać plik *.utt) po
kliknięciu przycisku Edytuj metadane,
 stworzyć kopię szablonu po kliknięciu przycisku Stwórz kopię,
 wyeksportować szablon w formacie *.zip po kliknięciu przycisku Eksport,
 przejść do podglądu szablonu w trybie pełnoekranowym po kliknięciu przycisku Pełny
ekran,
 przenieść szablon do sekcji i kategorii Usunięty po kliknięciu przycisku Usuń.
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UWAGA! Przeniesienie szablonu do Kosza możliwe jest także na poziomie Biblioteki
szablonów poprzez zaznaczenie pola lub pól wyboru obok szablonów, które chcesz usunąć
i kliknięcie przycisku Przenieś do kosza.

Biblioteka mediów
W sekcji Biblioteka mediów możliwe jest importowanie oraz zarządzanie plikami
multimedialnymi.
Aby dodać nowy plik multimedialny, należy:
 kliknąć przycisk Dodaj nowy (Obrazek, Film, Dźwięk, Dokument),
 wypełnić pola w sekcji Dodaj nowy Obrazek/Film/Dźwięk/Dokument (Nazwa, Opis,
Utworzony przez, Prawa autorskie, Tagi) i zaznaczyć kategorię, w której chcemy umieścić
nowy plik multimedialny (Kategorie są dostępne, jeśli uprzednio zostały stworzone przez
Administratora),
 zaimportować wybrany plik:

Obrazek (*.jpg, *.jpeg, *.gif, *.png, *.swf),

Film (*.flv, *.swf),

Dźwięk (*.mp3),

Dokument (*.pdf),
 kliknąć przycisk Dodaj.
Użytkownik może wybrać (klikając na ikonę lub nazwę) określony plik multimedialny, aby:
 edytować plik po kliknięciu przycisku Aktualizuj (Obrazek, Film, Dźwięk, Dokument) –
użytkownik musi jedynie wskazać dany plik multimedialny i kliknąć przycisk Aktualizuj,
 edytować metadane danego pliku (Nazwa, Opis, Utworzony przez, Prawa autorskie,
Tagi) i zaznaczyć kategorię, w której chcemy umieścić nowy plik multimedialny
(Kategorie są dostępne, jeśli uprzednio zostały stworzone przez Administratora) po
kliknięciu przycisku Edytuj metadane,
 przenieść dany plik multimedialny do sekcji i kategorii Usunięty po kliknięciu przycisku
Usuń.
UWAGA! Przeniesienie pliku do Kosza możliwe jest także na poziomie Biblioteki mediów
poprzez zaznaczenie pola lub pól wyboru obok plików, które chcesz usunąć i kliknięcie
przycisku Przenieś do kosza.
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Usunięty
Aby przywrócić usunięty zasób, należy:
 przejść do sekcji Usunięty w bloku Typy zasobów,
 zaznaczyć pole lub pola wyboru obok zasobów, które chcesz przywrócić i kliknąć przycisk
Przywróć zaznaczone,
lub
 w sekcji Usunięty kliknąć ikonę lub nazwę danego zasobu,
 kliknąć przycisk Przywróć.
UWAGA! Zasoby zostaną przywrócone do tych samych sekcji, z których zostały usunięte.
Aby trwale usunąć zasób, należy:
 przejść do sekcji Usunięty w bloku Typy zasobów,
 zaznaczyć pole lub pola wyboru obok zasobów, które chcesz usunąć i kliknąć przycisk
Wyczyść kosz,
 kliknąć przycisk OK, aby potwierdzić trwałe usunięcie zasobu.
lub
 w sekcji Usunięty kliknąć ikonę lub nazwę danego zasobu,
 kliknąć przycisk Twarde usunięcie,
 kliknąć przycisk OK, aby potwierdzić trwałe usunięcie zasobu.
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Kategorie
Kategorie podstawowe dostępne dla zalogowanych użytkowników to Materiał i Usunięty.
Kategoria Materiał w zależności od wybranego typu zasobu zawiera wszystkie stworzone na
portalu lekcje, szablony lub pliki multimedialne, natomiast kategoria Usunięty funkcjonuje jako
folder Kosz w którym umieszczane są usunięte materiały, szablony i media.
UWAGA! Podkategorie są dostępne, jeśli uprzednio zostały stworzone przez Administratora.
Dokładna instrukcja dodawania i zarządzania kategoriami znajduje się w rozdziale
Admin>Kategorie.
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Admin
W przypadku, gdy użytkownik posiada prawa administratora, obok zakładki Moje materiały
widoczna jest dodatkowa zakładka Admin:

Panel administratora pozwala użytkownikowi na:
 podgląd informacji o użytkownikach,
 tworzenie i zarządzanie kategoriami (dodawanie, sortowanie i usuwanie podkategorii),
 tworzenie i zarządzanie rodzajami kont.

Użytkownicy
W sekcji Użytkownicy możliwy jest przegląd zarejestrowanych użytkowników i ich sortowanie
według:
 Loginu,
 Nazwy,
 Przydzielonej Roli w systemie,
 Ostatniego logowania,
 Zajmowanej Przestrzeni/Limitu (MB) użytkownika,
 Ilości stworzonych Materiałów,
 Rodzaju konta.
Aby wybrać kolejność wyświetlania informacji, należy:
 kliknąć odpowiedni nagłówek (Login, Nazwa, Role, Ostatnio logował się, Przestrzeń/Limit
(MB), Materiały, Rodzaj konta).
UWAGA! Dodatkowo po kliknięciu ikony
administrator może przejrzeć materiały
(lekcje, szablony, media) utworzone przez danego użytkownika.
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Kategorie
W sekcji Kategorie administrator może dodawać, edytować i usuwać podkategorie.
UWAGA! Kategorie są tworzone i zarządzane jedynie przez administratora całego portalu.
Aby utworzyć nową podkategorię, należy:
 wprowadzić nazwę dla nowej podkategorii,
 kliknąć przycisk Dodaj podkategorię.
Aby posortować podkategorie, należy:
 wprowadzić nową wartość w polu Sortuj, aby zmienić kolejność,
 kliknąć przycisk Sortuj.
UWAGA! Podkategorie zostaną posortowane rosnąco od 0. W przypadku, gdy dwie (lub
więcej) kategorie będą miały identyczną wartość w polu Sortuj, zostaną one posortowane
alfabetycznie.
Aby zmienić nazwę podkategorii, należy:
 kliknąć nazwę danej podkategorii,
 wprowadzić nową nazwę podkategorii,
 kliknąć przycisk Zmień nazwę.
Aby usunąć podkategorię, należy:
 zaznaczyć pole wyboru obok podkategorii, które mają być usunięte,
 kliknąć przycisk Usuń zaznaczone.

Rodzaje kont
W sekcji Rodzaje kont możliwy jest przegląd utworzonych kont oraz dodanie nowych rodzajów
kont.
Aby dodać nowy rodzaj konta, należy:
 kliknąć przycisk Dodaj rodzaj konta,
 wypełnić pole Nazwa, ustalić limit, który użytkownicy przypisani do nowej roli konta
będą mogli wykorzystać (MB) oraz zaznaczyć pole wyboru Zasoby komercyjne i
Ściąganie, jeżeli chcemy zezwolić użytkownikom z tym rodzajem konta na dostęp do
zasobów komercyjnych i możliwości ściągania zasobów dydaktycznych,
 kliknąć przycisk Dodaj.
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Aby modyfikować rodzaj konta, należy:
 kliknąć nazwę konta, które chcemy modyfikować,
 zmienić Nazwę, Limit (MB), zaznaczyć możliwość korzystania z zasobów komercyjnych
lub ściągania zasobów,
 kliknąć przycisk Modyfikuj.
Aby usunąć dodany rodzaj konta, należy:
 kliknąć nazwę konta, które chcemy usunąć,
 kliknąć przycisk Usuń.
Aby wybrać kolejność wyświetlania informacji, należy:
 kliknąć odpowiedni nagłówek (Nazwa lub Limit (MB)).
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Pomoc
W razie problemów podczas pracy z aplikacją, należy kliknąć link Pomoc znajdujący się
w prawym górnym rogu ekranu.
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Zakończenie pracy z Edytorem treści
edukacyjnych
Aby zakończyć pracę z Edytorem treści edukacyjnych, należy się wylogować za pomocą linku
Wyloguj się znajdującego się w prawym górnym rogu ekranu.
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