
Tworzenie oraz dodawanie studentów do grup na podstawie klucza

A. W przeglądarce wpisujemy adres: elf2.pk.edu.pl lub elf3.pk.edu.pl, a następnie klikamy w Zaloguj się (prawy, górny
róg).

B. Logujemy się do platformy e-learningowej.

Nazwa użytkownika (najczęściej nazwisko lub imię+nazwisko lub pierwsza litera imienia+nazwisko - jak w adresie
e-mailowym) została ustawiona przez Państwa w momencie wypełniania formularza z wnioskiem o utworzenie
konta na platformie e-learningowej.



C. W kolumnie po lewej stronie odszukujemy kurs, którego ustawienia chcemy zmienić.

Jeśli  tej  kolumny  nie  ma,  to  klikamy  w  ikonkę  zaznaczoną  fioletową  strzałką.  Ikonka  ta  służy  do  zwijania  i
rozwijania tej kolumny, ma to duże znaczenie, gdy z platformy korzystamy na urządzeniach mobilnych o małym
ekranie.

JEŚLI ZALEŻY CI TYLKO NA TWORZENIU GRUP PRZEJDZ DO PUNKTU E.

D. Aby ustawić możliwość zapisów do kursu Z JEDNOCZESNYM zapisem do grup należy rozpocząć od wykonania tych
samych czynności co w przypadku 'zwykłego' zapisywania do kursu (w celu zobaczenia początkowych kroków – patrz
Zapisywanie na kurs).  W tym przypadku należy zwrócić  szczególną uwagę  Klucz dostępu oraz  Użyj grupowych
kluczy dostępu do kursu. Ustawiamy klucz dostępu (jeśli nie został jeszcze ustawiony) oraz wybieramy  TAK przy
opcji Użyj grupowych kluczy dostępu do kursu.

5.

6.



E. W kolumnie po lewej stronie odszukujemy i klikamy w zakładkę Uczestnicy.

F. Następnie klikamy trybik, i wybieramy opcję Grupy.

7.

8.

9.



G.  Zostaniemy przeniesieni do okna edycji grup. Żeby stworzyć nową grupę należy kliknąć przycisk Utwórz grupę.

10.



H. Następnie zostaniemy przeniesieni do ustawień naszej nowej grupy. Jedynymi opcjami, które będą dla nas tutaj
ważne to Nazwa grupy (którą musimy ustawić) oraz Klucz dostępu. W przypadku, gdy chcemy aby nasi studenci w
MOMENCIE ZAPISU DO KURSU BYLI AUTOMATYCZNIE PRZYPISANI DO TEJ GRUPY (PO WYKONANIU KROKÓW Z PKT.
D.)  ustawiamy  wspomniany  Klucz  dostępu (naturalnie  ten  klucz  musi  zostać  przekazany  naszym  studentom).
Następnie zapisujemy zmiany i nasza grupa zostaje utworzona.

NALEŻY  PAMIĘTAĆ,  ŻE  JEŚLI  CHCEMY  ABY  STUDENCI  BYLI  AUTOMATYCZNIE  ZAPISANI  DO
KONKRETNEJ  GRUPY NA PODSTAWIE KLUCZA  PODAJEMY IM TYLKO KLUCZ GRUPOWY (NIE
PRZEKAZUJEMY OGÓLNEGO KLUCZA DOSTĘPU DO KURSU).

11.

12.

13.



I. Po utworzeniu grupy zostaniemy przeniesieni z powrotem do okna wszystkich grup. Możemy również Modyfikować
ustawienia grupy, Usunąć czy też ponownie Utworzyć grupę. Po zaznaczeniu danej grupy (z listy po lewej stronie) z
prawej strony będziemy mieli podgląd na zapisanych do niej użytkowników. Możemy również zapisać (lub usunąć)
członków grupy ręcznie, klikając Dodaj/Usuń użytkowników.

J. Jeśli  chodzi  o  dodawanie  (lub  usuwanie)  użytkowników  ręcznie,  po  kliknięciu  w   Dodaj/Usuń  użytkowników,
zostaniemy przeniesieni do następnego okna. Jeśli chcemy dodać studentów do grupy wyszukujemy ich na liście Z
PRAWEJ STRONY i po zaznaczeniu klikamy przycisk Dodaj. Jeśli chcemy usunąć, wyszukujemy Z LEWEJ STRONY i po
zaznaczeniu klikamy przycisk  Usuń. Jeśli chodzi o samo wyszukiwanie możemy również skorzystać z dodatkowych
opcji wyszukiwania znajdujących się na dole okna.

14.
15.



K. Na stronie grup mamy dostępne jeszcze dwie zakładki. Grupy nadrzędne pozwalają nam utworzenie grupy do której
możemy  zaliczyć  nasze  'zwykłe  grupy'.  Robi  się  to  bardzo  analogicznie  w  stosunku  do  dodawania  (ręcznie)
użytkowników do 'zwykłych grup'.

1) Modyfikuj ustawienia grupy nadrzędnej

2) Usuń grupę nadrzędną

3) Pokaż grupy w grupie nadrzędnej – Dodaj/Usuń grupy do grupy nadrzędnej

1)
2)

3)



L. Ostatnią zakładką na stronie grup jest Podgląd. Jak sama nazwa wskazuje umożliwia nam szybki widok na wszystkie
grupy utworzone na naszym kursie.
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