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JAK korzystać z platformy 

 

Wprowadzenie 

Platforma szkoleniowa online to kompleksowe, zintegrowane narzędzie, dostarczające metodologię, 

narzędzie samooceny, e-learning, webinaria i dodatkowe zasoby. Dodatkowy elementem jest forum 

dyskusyjne. Wszystkie elementy platformy pozwalają na efektywną samoocenę, a także na interakcję 

pomiędzy użytkownikami platformy i wsparcie od partnerstwa na całej ścieżce szkoleniowej. Platforma 

będzie dostępna w okresie finansowania projektu i przez co najmniej 5 lat po zakończeniu projektu. 

 

Dostęp do platformy 

Aby uzyskać dostęp do platformy, należy przejść na główną stronę projektu i wybrać przycisk ‘Platform’ 

u góry ekranu 

 

lub bezpośrednio pod adres: https://indigiterasmus.eu/online-platform/ 

Język platformy zostanie automatycznie ustawiony na podstawie ustawień języka na Twoim 

urządzeniu. 

 

Po wejściu na platformę (na której prawdopodobnie jesteś teraz, gratulacje) zobaczysz różne elementy 

do wyboru 

 

 

https://indigiterasmus.eu/online-platform/
https://indigiterasmus.eu/online-platform/
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ale aby w pełni z nich korzystać, musisz się zarejestrować. 

 

Rejestracja 

Po kliknięciu na przycisk Narzędzie samooceny, zostaniesz poproszony o zarejestrowanie się i wpisanie 

następujących danych: nazwa użytkownika, adres e-mail, imię (opcjonalnie nazwisko i nazwę firmy). 

Po podaniu tych informacji, otrzymasz link aktywacyjny na podany adres e-mail. Po zaakceptowaniu 

polityki prywatności, możesz zalogować się na platformę i w pełni korzystać z wszystkich jej 

elementów. 
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Jako użytkownik możesz korzystać z: 

1. Narzędzie samooceny – odpowiedzi których udzielisz, będą miały wpływ na rekomendację 

modułów. 

Przykład: 

 

2. E-learning – nasz kurs zapewnia szkolenia w następujących obszarach: 

• Modele biznesowe 

• Marketing międzynarodowy 

• Sieci międzynarodowe 

• Handel elektroniczny 

• Otwarte innowacje 

Każdy moduł jest podzielony na sekcje. Przykład: 

 

3. Webinaria – Dostęp do webinariów nie wymaga logowania.  

Do każdego modułu dołączone są webinaria z dodatkowym opisem. 

4. Forum dyskusyjne – W tym miejscu możesz wymieniać się pomysłami z innymi specjalistami. 

Zostaniesz przekierowany do specjalnej, zamkniętej grupy na Facebooku. 

5. Dodatkowe zasoby – dodatkowe materiały dotyczące internacjonalizacji. 

Możesz pobrać raport i bazę danych otwartych zasobów edukacyjnych nt. internacjonalizacji.  

https://indigiterasmus.eu/webinars/
https://www.facebook.com/groups/273046034004031
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DZIĘKUJEMY za wybranie IN_DIGIT2EU, który został sfinansowany ze środków 

Partnerstwa Strategicznego Erasmus + KA2 na rzecz Edukacji Dorosłych. 


