INSTRUKCJA LOGOWANIA SIĘ, ZMIANY HASŁA
NA PLATFORMIE SZKOLENIOWEJ
FUNDACJI ŚWIADOMOŚĆ ZIEMI

http://kursy.swiadomoscziemi.pl
LOGOWANIE
1. Na platformę szkoleniową możesz zalogować się na dwa sposoby:
a) Poprzez stronę internetową www.swiadomoscziemi.pl
b) Wybierając
w
dowolnej
przeglądarce
adres
http://kursy.swiadomoscziemi.pl/

platformy

szkoleniowej

2. Zaloguj się używając swój email i hasło, które otrzymałeś na swoją pocztę. Jeżeli ono nie dotarło
do Ciebie, to sprawdź spam/niechcianą pocztę czy tam nie ma takiego emaila. Opcja zmiany hasła
jest pokazana w drugiej części instrukcji.

3. Wybierz kurs, który chcesz oglądać, klikając na „Zobacz kurs”

4. Pojawi się opis kursu. Zjedź niżej, zaznacz którą część kursu chcesz oglądać, kliknij na nazwę. Po
zakończeniu możesz klikną na następna lekcja lub wybrać inny dowolny odcinek.
UWAGA: Czasami zdarza się, że system nie dopuści co oglądania dowolnej część kursu. Wtedy musisz
oglądnąć filmy po kolei, tak aby dojść do wybranego odcinaka. Wystarczy, że otworzysz go,
przewiniesz prawie do końca i pozwolisz filmowi zakończyć się samodzielnie. Wtedy system pozwoli
oglądać kolejny film.

5. Pojawi się okienko z filmem. Kliknij na przycisk i oglądaj 

6. Odcinki szkolenia można wybrać również z emu bocznego klikając na daną część i jego nazwę.

UWAGA: Zdarza się, że z nieznanych przyczyn przeglądarka nie chce dopuścić do oglądania szkoleń np.
pokazuje się jakiś znak z zakazem wjazdu. Wtedy należy wyczyścić opcje przeglądania w ogólnych
ustawieniach danej przeglądarki np. w Chromie ścieżka jest taka: 3 kropeczki w prawym górnym rogu –
Więcej narzędzi – wyczyść dane przeglądania – wyczyść.
Mona też kontrolnie otworzyć okno w trybie incognito i zobaczyć czy przez to okno udaje się zalogować i
oglądać filmy. Jeśli w trybie incognito udaje się, to na pewno trzeba wyczyścić opcje przeglądania.

ZMIANA HASŁA
1. W oknie logowania się kliknij na „Zapomniałeś hasła”

2. Wpisz swój adres email i przyciśnij „Odzyskaj hasło”

3. Pojawi się komunika, abyś sprawdził swój email z linkiem do potwierdzenia. Gdyby nie było go w
standardowej skrzynce sprawdź spam/niechcianą pocztę.

4. Nadawcą emaila będzie WordPress , tytuł – Prośba o zresetowanie hasła.

5. Po otwarciu emaila kliknij na podany link. Gdyby nie działał, to skopiuj go i wklej w okno
przeglądarki.

6. Wpisz i potwierdź nowe hasło i kliknij na nowe hasło.

7. Zaloguj się korzystając z nowego hasła.

