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Podręcznik użytkownika 
platformy e-learningowej
dla Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości

Niniejszy dokument jest przeznaczony dla użytkowników końcowych platformy e-learningowej Edustacja.pl. Poza ogólnymi informacjami dotyczącymi e-learningu i platformy, czytelnik będzie mógł zapoznać się z: 
technicznymi wymaganiami, jakie musi spełniać jego komputer, niezbędnymi do optymalnej pracy ze szkoleniami,
instrukcją logowania na platformę,
krótkim opisem menu platformy,
listą najczęściej zadawanych pytań związanych z obsługa platformy 
e-learningowej,
słownikiem pojęć związanych ze szkoleniami w formule e-learning 
i używanych w tym dokumencie.









Platforma e-learningowa Edustacja.pl to aplikacja webowa pozwalająca użytkownikom szkolenia zdobywać wiedzę przy pomocy komputera podłączonego do sieci Internet. Zaletą takiego rozwiązania jest dostęp do materiałów o każdej porze dnia praktycznie z każdego miejsca przy pomocy standardowej przeglądarki internetowej (instalacja dodatkowego oprogramowania nie jest wymagana). Pozwala to także 
na indywidualizację procesu nauczania, w którym każdy użytkownik może uczyć się w swoim własnym tempie. 

Warto zauważyć, że zastosowanie platformy e-learningowej do nauki wiąże się z minimalizacją czasu i kosztów potrzebnych na podróżowanie 
do/z miejsca szkolenia w przypadku szkoleń tradycyjnych.






Wymagania techniczne 
dla użytkownika końcowego

Aby korzystać z platformy e-learningowej, sprzęt użytkownika końcowego powinien spełniać następujące wymagania:
	system operacyjny:

	Microsoft Windows (98, ME, 2000, XP, Vista, 7) 

Linux (Red Hat Enterprise 5, OpenSuse 11, Ubuntu 7.11),
	przeglądarka internetowa:

	Internet Explorer 6.0+,

Mozilla Firefox  2+,
Opera 9.5+,
Safari 3.x+,
Chrome 2.x+,
	Adobe FlashPlayer (10.0.x),

włączona obsługa:
	cookies,

JavaScript,
Adobe FlashPlayer,
	Java.


	Minimalna rozdzielczość monitora 1024x768







Logowanie na platformę

Aby zalogować się na platformę należy:
	Uruchomić przeglądarkę internetową (np. Mozilla Firefox),

Do pola tekstowego przeglądarki z adresem strony internetowej wprowadzić przy pomocy następujący adres:
http://platforma.edustacja.pl/
 Wprowadzić przy pomocy klawiatury login i hasło otrzymane mailem oraz wybrać organizację „Polska Federacja Rynku Nieruchomości”.
Kliknąć lewym przyciskiem myszy na przycisk ZALOGUJ,
	Jeżeli dane zostały wpisane poprawnie, w oknie przeglądarki zostanie wyświetlona strona główna platformy. Na środku pojawi się tytuł szkolenia z zieloną strzałką. Po kliknięciu w nią  uczestnik zostaje przekierowany na stronę samego szkolenia. Po prawej stronie są umieszczone materiały szkoleniowe, należy kliknąć „uruchom” czyli zieloną strzałkę.







Krótki opis Menu 
platformy e-learningowej



Strona główna – powrót do strony głównej platformy,

Mój profil – dane osobowe użytkownika, jego opis, zdjęcie i profil WWW,

Ścieżki – informacje o dostępnych ścieżkach szkoleniowych,

Katalog szkoleń – wszystkie dostępne dla danej grupy szkolenia,

Poczta – wewnętrzny komunikator platformy e-learningowej pozwalający 
na komunikację z innymi uczestnikami szkolenia oraz wykładowcami,

Forum – fora dyskusyjne dedykowane poszczególnym przedmiotom szkolenia i sprawom technicznym,

Ankiety – miejsce, gdzie użytkownikom udostępniane są ankiety,

Raporty – miejsce, gdzie dostępne są raporty z wyników uzyskanych 
przez użytkownika z testów podsumowujących szkolenie,

Pomoc – tutaj znajdą Państwo poradnik w postaci najczęściej zadawanych pytań.










FAQ – Frequently Asked Questions,
czyli lista najczęściej zadawanych pytań
związanych z obsługą 
platformy e-learningowej



	Dlaczego nie mogę się zalogować?

Proszę prawidłowo wprowadzić login i hasło. Ważne są wielkie i małe litery. Każdy najmniejszy błąd uniemożliwi zalogowanie do szkolenia. Proszę także zwrócić uwagę na klawisz klawiatury Caps Lock, 
który powinien być wyłączony.

	Dlaczego nie otwiera mi się okno z lekcją, mimo że jestem zalogowany?

Należy zaktualizować do najnowszej wersji darmowe oprogramowanie 
	Adobe Flash Player – wersja instalacyjna dostępna na: http://get.adobe.com/flashplayer,
	Java – wersja instalacyjna dostępna na: http://www.java.com,

oraz zaktualizować swoją przeglądarkę internetową do najnowszej wersji. Aktualizacje te dostępne są bezpośrednio na stronie producenta wybranej przeglądarki:
	Mozilla Firefox – wersja instalacyjna dostępna na:
http://www.mozilla-europe.org/pl/firefox
	Internet Explorer – wersja instalacyjna dostępna na: http://www.microsoft.com/poland/windows/internet-explorer
	Opera – wersja instalacyjna dostępna na:

http://www.opera.com/portal/choice/?language=pl
	Safari – wersja instalacyjna dostępna na:

http://www.apple.com/pl/safari
	Chrome – wersja instalacyjna dostępna na:

http://www.google.com/chrome/?hl=pl


	Dlaczego nie otwiera się okno z lekcją, mimo iż na komputerze mam zainstalowanego Flash Player’a i oprogramowanie Java?

Należy odblokować/zezwolić na wyskakujące okienka pop-up dla tej witryny (najlepiej na stałe) w opcjach przeglądarki.

	Dlaczego okno z lekcją nie otwiera się, mimo iż na moim komputerze zainstalowane jest najnowsze oprogramowanie (przeglądarka z Flash Playerem i Javą)?

Należy wyczyścić pamięć podręczną przeglądarki internetowej (Mozilla, Internet Explorer, Opera, Safari,…) tzw. cache.

	Czy i w jaki sposób można pobrać materiały szkoleniowe?

Nie można pobierać materiałów szkoleniowych. 


	Gdzie zgłaszać problemy i awarie?

	Informacja techniczna (61)8615425 (problemy z loginami i obsługą platformy,  ewentualne awarie).







Słownik pojęć
 
Adobe Flash Player – darmowy oprogramowanie do przeglądarek internetowych pozwalające na wyświetlanie animacji Flash,

Aplikacja webowa – oprogramowanie, z którego użytkownik może korzystać za pomocą przeglądarki internetowej,

Cache – podręczna pamięć przeglądarki internetowej, w której przechowywane są informacje o odwiedzanych ostatnio stronach internetowych,

Ćwiczenie śródlekcyjne – ćwiczenie sprawdzające wiedzę 
i pozwalające osobom szkolonym kontrolować stopień opanowania materiału; umieszczane jest w części teoretycznej między wybranymi slajdami z teorią,

Czat – narzędzie pozwalające użytkownikom platformy wymieniać komunikaty tekstowe w czasie rzeczywistym,

E-learning – metoda nauki pozwalająca zdobywać wiedzę 
przy pomocy narzędzi elektronicznych, takich jak komputer, palm top, smartphone, itp.,

Ekran – jeden slajd szkolenia (tekst + wszelkie pomoce dydaktyczne znajdujące się na nim) wyświetlany w przeglądarce,

Flash – technologia tworzenia animacji do kursów z wykorzystaniem grafiki wektorowej,



Forum – forma grup dyskusyjnych przeniesiona na stronę WWW, pozwalająca użytkownikom szkolenia na wymianę informacji, opinii, 
itp. na dany temat,

Komunikator – aplikacja pozwalająca na tekstową komunikację między użytkownikami platformy; wewnętrzny odpowiednik poczty elektronicznej, 

Kurs – pełna jednostka szkolenia stanowiąca odrębną całość, może być częścią danego przedmiotu,

Lektor – głos czytający treść kursu,

Linki wewnętrzne – fragment treści szkolenia, po kliknięciu 
na który użytkownik zostanie przeniesiony do wskazanej przez link części tego szkolenia i zawierającej powiązane treści,

Linki zewnętrzne – fragment treści szkolenia, po kliknięciu 
na który użytkownik zostanie przeniesiony na stronę wskazaną 
przez ten link i zawierającą uzupełniające informacje, referencje, itp.,

Moduł szkoleniowy – jednostka szkolenia stanowiąca odrębną całość, inaczej Kurs,
	
pdf – (Portable Document Format) format pliku pozwalającego przenosić treść, zdjęcia, obrazki, odczytywany przez np. Adobe Acrobat Reader, Foxit, itp.,


Platforma – aplikacja webowa pozwalające odbywać szkolenie 
w formule e-learningowej oraz komunikować się z innymi użytkownikami tego szkolenia za pomocą wybranych narzędzi 
(np. Czat, Forum, Komunikator)

Pop-up – „wskakujące okno” przeglądarki internetowej pozwalające na otwieranie treści w nowym oknie uruchamianym automatycznie przez aplikację,

Przeglądarka internetowa – oprogramowanie pozwalające 
na pobieranie i wysyłanie treści za pomocą sieci Internet (np. oglądanie treści stron WWW, rozwiązywanie kursów, itp.)

Pytanie – pojedyncza jednostka sprawdzająca wiedzę osoby szkolonej; zbiór pytań może tworzyć test (np. podsumowujący dane szkolenie i/lub będący wyznacznikiem ukończenia danego kursu),

Sekcja – inaczej podrozdział, część składowa rozdziału,

Słownik terminów – dodatkowe narzędzie dydaktyczne pozwalające użytkownikom wyszukiwać definicje i konsultować wybrane terminy stosowane w danym szkoleniu,

Temat – temat szkolenia,

Test – test sprawdzający wiedzę osoby szkolonej, zazwyczaj występuje na końcu szkolenia i jest metodą weryfikacji, czy dana osoba pozytywnie przeszła dane szkolenie,



