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1. Oczekujące zasoby – weryfikacja zasobów przez recenzentów 
Dodatkowo moduł Zasoby edukacyjne dla klas I-VIII został wyposażony w dostępną jedynie dla 
użytkowników o roli recenzenta zakładkę Oczekujące zasoby. 

UWAGA: Zakłada Oczekujące zasoby jest dostępna zarówno w module Zasoby edukacyjne dla klas  
I-VIII jak i Zasoby edukacyjne regionalne. Po wybraniu zakładki Oczekujące zasoby z menu po lewej 
stronie, użytkownik zobaczy wszystkie zasoby, które zostały przekazane do weryfikacji recenzenta 
przez innych użytkowników platformy. 

UWAGA:W obrębie Kujawsko-Pomorskiej Platformy Edukacyjnej użytkownicy o roli recenzenta są 
odpowiedzialni za dokonywanie oceny treści umieszczanych na portalu przez innych użytkowników, w 
tym podgląd materiałów do weryfikacji i ich publikowanie lub odrzucanie. Recenzenci sprawują 
kontrolę nad upublicznianiem utworzonych w odpowiednich modułach materiałów takich jak: lekcje, 
gry miejskie, zasoby regionalne i nagrania. 
 

 
 
UWAGA: Zauważ, że lista zasobów może być wyświetlona zarówno w widoku kafelków jak i listy 
poprzez wybranie odpowiedniego przycisku przy opcji Widok  

 
Aby zobaczyć ekran informacji o zasobie, należy na liście Zasoby do publikacji kliknąć kafelek 
odpowiedniego zasobu. 

UWAGA: Ilość informacji, które można znaleźć na stronie ze szczegółami zasobu zależy od rodzaju 
zasobu. 

Aby uruchomić podgląd zasobu, należy kliknąć przycisk Start znajdujący się na miniaturze zasobu. 

 

1.1. Podgląd zasobu 
Aby zobaczyć ekran informacji o zasobie, należy na liście Zasoby do publikacji kliknąć kafelek 
odpowiedniego zasobu. 

UWAGA: Ilość informacji, które można znaleźć na stronie ze szczegółami zasobu zależy od rodzaju 
zasobu. 
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Aby uruchomić podgląd zasobu, należy kliknąć przycisk Start znajdujący się na miniaturze zasobu. 

 

W zależności od typu zasobu, będzie on wyświetlony w odpowiednim odtwarzaczu umożliwiając 
zapoznanie się z materiałem np. wyświetlenie prezentacji, odtworzenie dźwięku lub filmu oraz 
zapisanie/wyświetlenie pliku. 
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1.2. Publikowanie lub odrzucanie zasobu 
Po zapoznaniu się z wybranym materiałem użytkownik o roli recenzenta może opublikować zasób tj. 
włączyć go do zasobów portalu dostępnych dla wszystkich użytkowników lub też odrzucić żądanie 
publikacji zasobu. 

UWAGA Dopiero po pomyślnej weryfikacji zasoby zostaną opublikowane i będą dostępne dla 
wszystkich użytkowników portalu. Opublikowane materiały mogą zostać wyszukane przez 
wyszukiwarkę zasobów i użyte jako zasoby w tworzonym zadaniu. 

Aby opublikować wybrany zasób, należy: 

 przejść do zakładki Oczekujące zasoby, 

 przejść do ekranu z informacjami o wybranym zasobie poprzez kliknięcie odpowiedniego 
kafelka, 

 upewnić się, że zasób spełnia wymagania portalu i ma poprawnie wypełnione pola (metadane), 

 kliknąć przycisk Publikuj – zasób zostanie włączony do publicznej bazy zasobów portalu. 

Aby odrzucić wybrany zasób tj. odrzucić żądanie jego publikacji, należy: 

 przejść do zakładki Oczekujące zasoby, 

 przejść do ekranu z informacjami o wybranym zasobie poprzez kliknięcie odpowiedniego 
kafelka, 

 upewnić się, że zasób spełnia wymagania portalu i ma poprawnie wypełnione pola (metadane), 

 kliknąć przycisk Odrzuć, 

 wybrać jedną lub więcej przyczyn odrzucenia zasobu i kliknąć przycisk Odrzuć – żądanie 
publikacji zasobu zostanie odrzucone. 

 

UWAGA: Autor zasobu otrzyma odpowiednią wiadomość e-mail z informacją o publikacji lub 
odrzuceniu zasobu przez recenzenta. 
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