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OŚRODEK SZKOLENIOWY / MANAGER PEDAGOGICZNY - PROFIL

LOGOWANIE:

- Wpisz nazwę użytkownika i hasło
- Kliknij: login

Przyciski głównego menu

W głównym menu ośrodka szkoleniowego pokazane są wszystkie szkolenia organizowane przez ten ośrodek



Przycisk Nazwa Funkcja – do czego służy?
Home Aby przejść do głównego menu

Użytkownicy Aby widzieć i edytować profile użytkowników + tworzyć nowych użytkowników

Zarządzanie szkoleniami Aby widzieć wszystkie szkolenia + tworzyć nowe szkolenia

Zarządzanie organizacjami Aby widzieć i edytować wszystkie profile rekruterów + tworzyć nowe profile rekruterów
(organizacji szkoleniowych)

Wylogowanie Aby wyjść z aplikacji

Nowe… Ten symbol powtarza się na platformie w kilku miejscach. Oznacza możliwość tworzenia 
nowych elementów (szkoleń, użytkowników, testów)

Tworzenie nowego szkolenia

- Idź do głównego menu lub do “zarządzania szkoleniami”

- Kliknij, aby dodać nowe szkolenie
- Uzupełnij pola obowiązkowe (ogólny opis szkolenia)



- Kliknij: „tworzenie szkolenia”

- Szkolenie zostanie stworzone. Możesz kontynuować teraz lub później wypełnianie poszczególnych pól.
Szkolenie składa się z 4 elementów:
• Informacje o szkoleniu: Możesz widzieć i edytować ogólne informacje o szkoleniu.



o Sesja: Masz możliwość utworzenia nowej sesji danego szkolenia wraz z podaniem dokładnej daty
Ten krok jest bardzo istotny, gdyż kandydaci będą mogli aplikować do danej sesji tylko wtedy, gdy jest ona utworzona.

o Test pozycjonowania: Jeśli twoje szkolenie wymaga testów kwalifikacyjnych lub testów pozycjonowania, możesz je utworzyć w tej zakładce. 
Wpisz nazwę umiejętności / kompetencji, którą chcesz ocenić.  W tym przypadku ocenimy umiejętność priorytetyzacji zadań. Możesz 
utworzyć tyle testów, ile tylko chcesz.



o Ewaluacja: Jeśli Twoje szkolenie zakłada ewaluację pracy uczestników, możesz ją utworzyć w tej zakładce.
W tym przypadku celem jest ocena osiągnięć uzyskanych dzięki uczestnictwu w szkoleniu przez danego kandydata.

Istnieją 2 sposoby, aby utworzyć ewaluację.

1- Wykonaj nową ocenę:
- Kliknij „wykonaj nową ocenę”
- Wpisz nazwę ewaluacji i opis
- Zapisz. Ewaluacja zostanie dodana do listy.

- Następnie możesz połączyć ewaluację z danym szkoleniem przesuwając suwak tak, aby zaświecił na pomarańczowo



2- Wykorzystaj istniejącą ewaluację: Platforma daje Ci możliwość wykorzystania ewaluacji, którą stworzyłeś na potrzeby innego szkolenia.

- Wybierz ewaluację, którą chcesz dodać do swojego szkolenia i przesuń suwak tak, aby zaświecił na pomarańczowo
- Ewaluacja zaznaczona na szaro nie jest przypisana do Twojego szkolenia.
- Gdy oceny zostaną połączone z Twoim szkoleniem, możesz wrócić do zakładki „oceny”, gdzie zobaczysz wszystkie 
przypisane ewaluacje

Zawsze możesz modyfikować i dodawać nowe ewaluacje / oceny

The training centre profile can add new users directly. By default, the new user would be a candidate, the training centre can give a different role to the 
new user.

Creating a new user



Jak utworzyć nowego użytkownika?

- Kliknij “użytkownicy”

- Kliknij „Nowy użytkownik”
- Uzupełnij wymagane pola: dane dotyczące rejestracji i użytkownika
- Zapisz
- Konto zostanie utworzone, jednak konieczny jest jeszcze 1 krok: potwierdzenie konta.

Aby to zrobić są 2 możliwości:
o Użytkownik dostanie automatyczną wiadomość e-mail, aby potwierdzić utworzenie konta: on/ona potwierdzają to mailowo
o Ośrodek szkoleniowy może zatwierdzić użytkownika bez potwierdzenia z ich strony, poprzez wejście do danego konta i kliknięcie

“Email verified (user can log in)”.

Raz potwierdzona weryfikacja daje możliwość logowania się danemu użytkownikowi do platformy.

- W każdym czasie możesz uzupełniać i zmieniać informacje o użytkowniku w szczegółach konta.



Jak przypisać nowemu użytkownikowi rolę managera pedagogicznego lub rekrutera?

- Możesz to zrobić klikając przycisk „Role”.

Zarządzanie użytkownikami (kandydatami, uczestnikami szkoleń, organizacjami)

Kandydaci mogą stworzyć samodzielnie swoje konta (patrz Profil kandydata). Jednak również ośrodek szkoleniowy może stworzyć konto kandydata i 
przypisać je do danej sesji szkoleniowej. W obu przypadkach proces jest analogiczny:

- Wybierz interesujące Cię szkolenie / przejdź do zakładki „Sesje”



- Wybierz odpowiednią sesję.
W każdej sesji są 3 zakładki:
o Informacje o sesji szkoleniowej: ogólny opis sesji.
o Aplikacje: lista wszystkich kandydatów, którzy aplikowali do sesji.
o Uczestnicy sesji szkoleniowej: lista wszystkich osób, których aplikacje zostały zaakceptowane przez ośrodek szkoleniowy

Zarządzanie kandydatami

Aby zobaczyć aplikacje kandydatów wejdź do danej sesji. Możesz widzieć ich aktualny status

Odpowiednie kolory odzwierciedlają status kandydata.

Teraz ośrodek szkoleniowy może wykonać 2 działania: dodać nową aplikację bez oczekiwania na kandydata lub zmienić status kandydata.



Aby dodać danego kandydata, jego/jej konto musi zostać utworzone wcześniej.

- Kliknij przycisk „Dodaj kandydata”
- Zobaczysz listę wszystkich użytkowników. Wybierz nazwisko danej 

osoby i kliknij :Dodaj kandydata”.

Aby zmienić status kandydata:

- Kliknij danego kandydata. Okienko składa się z 3 elementów:

* Kandydat (Imię i nazwisko)
* Ocena pozycjonowania. Możesz dodać wyniki testu pozycjonowania
* Status aplikacji. Tu akceptujesz lub odrzucasz kandydaturę.

- Idź do zakładki „Status aplikacji”. W „decyzja ośrodka szkoleniowego”, wybierz status 
kandydata i zapisz zmiany



- Zmieni się wówczas kolor przy nazwisku danego kandydata.
- Jeśli tego wymaga szkolenie, możesz dodać wyniki testu pozycjonowania.

 Kliknij „Ocena pozycjonowania”. Zobaczysz testy, które wcześniej przygotowano.
 Napisz komentarz i przydziel ocenę (pole obowiązkowe)
 Naciśnij przycisk + aby dodać ocenę do kandydata 

Możesz również zastosować inne testy pozycjonowania 
kandydata (używając przycisku “+”

Informacje o statusie aplikacji i wynikach testów będą 
widoczne dla kandydatów.



Zarządzanie uczestnikami szkoleń

Aby zobaczyć uczestników danej sesji szkoleniowej, wejdź w określoną sesję.W zakładce „uczestnicy sesji szkoleniowej”, zobaczysz wszystkich 
kandydatów zaakceptowanych przez ośrodek szkoleniowy.

If your training has evaluations, you can add the results of each trainee. To do that:

 Go to your training session and 3rd tab “trainees”
 Kliknij danego uczestnika, którego chcesz ocenić.
 Idź do „oceny”.
 “Dodaj ocenę sesji szkoleniowej”. Tutaj będą wszystkie ewaluacje, które stworzyłeś do danej sesji szkoleniowej.
 Napisz komentarz i przyznaj ocenę (pola obowiązkowe)
 Naciśnij przycisk + aby dokonać oceny kandydata



Informacje o ewaluacji będą widoczne dla uczestnika szkolenia.

Zarządzanie organizacjami i rekruterami

W “Zarządzanie organizacjami” jest lista organizacji szkoleniowych oraz możliwość dodania kolejnej



Aby stworzyć nową organizację:

- Kliknij przycisk “Nowa organizacja”
- Uzupełnij pola
- Zapisz

Możesz połączyć organizację z użytkownikiem (rekruterem):
- Idź do “Użytkownicy”
- Wybierz “Szczegóły”
- Pod „Organizacje” będzie nazwa danej organizacji lub opcja żaden”. Wybierz organizacje
- Zapisz zmiany



Uwaga: W zakładce „Zarządzanie organizacjami” jest możliwość przypisania jednego rekrutera do jednej organizacji. Ważne jest przypisanie danej 
osobie roli rekrutera, aby mógł widzieć profile uczestników (patrz str. 9).

PROFIL KANDYDATA

Logowanie:

Pierwsze logowanie:

- Wybierz „Zarejestruj”, aby stworzyć nowe konto
- Wypełnij pola (wszystkie pola są obowiązkowe) i kliknij 

„Zapisz”



- Kandydat dostaje automatyczną odpowiedź:

- Kandydat dostaje e-mailem automatyczną odpowiedź. Z profilu ośrodka szkoleniowego, możesz ocenić kandydaturę i ją potwierdzić klikając 
„e-mail zweryfikowany”

Główne przyciski

W głównym menu kandydata znajduje się lista szkoleń, na które można aktualnie aplikować



Przyciski Nazwa Działania
Home Aby powrócić do głównego menu

Mój profil / 
użytkownik

Aby widzieć i modyfikować dane osobowe, aplikacje na szkolenia i oceny 
szkoleń (gdy kandydat zostanie uczestnikiem szkolenia)

Otwarte sesje 
zgłoszeniowe

Aby zobaczyć informacje o sesjach i móc do nich aplikować

Wylogowanie Aby się wylogować

Informacje Ten symbol informuje o wyjaśnieniach i wskazówkach

Zarządzanie swoim profilem

Pod przyciskiem „Użytkownik” znajdują się 3 zakładki:

- Moje dane osobowe: dane osobowe niezbędne do profilu.

- Moje aplikacje: sesje na które kandydat aplikował i status aplikacji

- Wyniki mojej oceny: oceny szkoleniowe (gdy kandydat zostanie uczestnikiem szkolenia)



Jak kandydat może aplikować na szkolenie?
1 Kliknij w dane aktywne szkolenie
2 Pod zakładką „Szkolenia” możesz zobaczyć szczegółowe informacje (opis, grupa docelowa, program…).
3 Pod zakładką „Sesje” możesz zobaczyć informacje o danej sesji (daty, lokalizacje…)
4 Pod zakładką „Zgłoś się na tę sesję” możesz zgłosić się na sesję, dopisując komentarz do ośrodka szkoleniowego

5 Po wciśnięciu „Zatwierdź” pojawi się komunikat wraz z kółkiem kolory żółtego. Kolor się zmieni jeśli ośrodek szkoleniowy zaakceptuje lub 
odrzuci kandydaturę.

6 Nowe zakładki pojawią się po zgłoszeniu na szkolenie:
“Status mojego zgłoszenia” z informacją o decyzji ośrodka szkoleniowego i komentarzem.
“Wyniki mojego testu pozycjonowania” wraz z komentarzem do wyników.

W tym wypadku: ośrodek szkoleniowy zaakceptował kandydata, a wyniki testu pozycjonowania były przeciętne.



PROFIL UCZESTNIKA SZKOLENIA

Logowanie:

Używając nazwy użytkownika i hasła wygenerowanego podczas zakładania konta.

Przyciski głównego menu

Na menu głównym znajdują się szkolenia, na które dana osoba kandydowała.



Przyciski Nazwa Działania
Home Aby powrócić do głównego menu

Użytkownik Opis danych osobowych niezbędnych do profilu, rezultatów oceny testów 
pozycjonowania, decyzji ośrodka szkoleniowego i wyników oceny szkoleniowej

Otwarte sesje 
zgłoszeniowe

Aby zobaczyć wszystkie dostępne sesje szkoleniowe. Aby aplikować: ten sam proces co 
u kandydata

Logout Aby się wylogować

Informacje Ten symbol informuje o wyjaśnieniach i wskazówkach

Zarządzanie swoim profilem

Uczestnik szkolenia może zadecydować, czy jego profil będzie widoczny dla rekrutera. W tym wypadku należy wypełnić wymagane pola i załączyć CV.
Informacje te mogą być w każdym czasie modyfikowane.



PROFIL REKRUTERA

Logowanie:

Pierwsze logowanie:

- Użyj przycisku „Zarejestruj się” aby stworzyć nowe konto

- Wypełnij pola (wszystkie pola są wymagane) i kliknij „zapisz”



- Zostanie przesłana automatyczna odpowiedź e-mailem:

- Kandydat dostaje e-mailem automatyczną odpowiedź. Z profilu ośrodka szkoleniowego, możesz ocenić kandydaturę i ją potwierdzić klikając 
„e-mail zweryfikowany”

Również ośrodek szkoleniowy może przypisać rolę „rekrutera” (strona 9).

Gdy tylko konto zostanie potwierdzone lub przypisana zostanie rola rekrutera, dana osoba może logować się na platformę używając 
ustanowionego loginu i hasła



Główne przyciski

Głównymi informacjami na profilu rekrutera jest lista szkoleń wraz z profilami uczestników. Liczby w nawiasach mówią o ilości uczestników szkoleń.

Przyciski Nazwa Działania
Home Aby powrócić do głównego menu

Użytkownik Aby zobaczyć i zmienić informacje na profilach

Sesje Aby zobaczyć wszystkie szkolenia ze wszystkimi otwartymi sesjami, informacjami 
o sesjach, itp

Podsumowania Dostęp do szkoleń i uczestników szkoleń

Logout Aby się wylogować



Zarządzanie profilem

- Kliknij na szkolenie, którym jesteś zainteresowany.
- Będzie tam lista ze wszystkimi uczestnikami, którzy wyrazili chęć 

wzięcia udziału w szkoleniu.
Aby uniknąć dyskryminacji ze względu na płeć, wszystkie informacje zaprezentowano
w następujący sposób:

o Kod pocztowy/ profil
o Mobilność
o Data ostatniej modyfikacji

- Kliknij dane szkolenie. Bedą tam wszystkie wyniki ocen i możliwość pobrania CV.

Profile uczestników szkoleń będą ułożone według daty ostatniej modyfikacji.


