
 

Fundacja Innowacja i Wiedza testuje model wsparcia „Pełny 
portfel” w ramach powierzonego grantu dofinansowanego z 
projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”, 
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014–2020, współfinansowanego przez Unię 
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

 

Instrukcja pierwszego logowania na platformie www.online.fiiw.pl 

Podczas spotkania e-nauczyciel założy Ci konto na platformie www.online.fiiw.pl. Na Twoją 

skrzynkę e-mail trafi wiadomość z instrukcja logowania. Jeśli nie widzisz e-maila w 

wiadomościach przychodzących, koniecznie sprawdź folder SPAM.  

 

Pierwszym krokiem w celu zalogowania się jest ustawienie hasła. Platforma podpowiada 

hasło, które można zmienić na swoje. Nowe hasło należy wpisać dwukrotnie.  
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Jeżeli platforma zidentyfikuje nasze hasło jako słabe, musimy potwierdzić, że chcemy go użyć. 

Rekomendujemy użycie unikatowego hasła.  

 

 

W kolejnym kroku otrzymujemy potwierdzenie z platformy, że nasze nowe hasło zostało 

zaktualizowane. 
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Możesz teraz się zalogować z użyciem loginu: e-maila lub imienia i nazwiska (koniecznie 

pisanych od wielkiej litery i ze spacją) i hasła. Do dzieła! 

 

 

 

Brawo, jesteś teraz zalogowany do swojego konta na Kursie Pełny Portfel!  

W razie problemów na którymkolwiek etapie logowania lub korzystania z kursu skontaktuj się 

ze swoją dedykowaną e-nauczycielką:  

Katarzyna Jaszczuk katarzyna.jaszczuk@fiiw.pl tel. 501317213 

Paulina Bojanowska paulina@obiektywna.pl tel. 502 470 997 
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Instrukcja logowania i korzystania z kursu Pełny Portfel 

Możesz korzystać z dowolnej przeglądarki na swoim komputerze stacjonarnym, laptopie, 

tablecie lub smartfonie. Zalecamy korzystanie z kursu na urządzeniu wyposażonym w pakiet 

Office lub w inny edytor tekstu i arkusz kalkulacyjny.  

Do korzystania z kursu nie trzeba instalować żadnych dodatkowych wtyczek. 

Aby zalogować się do kursu Pełny Portfel, wejdź na stronę www.online.fiiw.pl: 

 

 

W prawym górnym rogu strony kliknij przycisk: Zaloguj się.  

 

Na stronie logowania wpisz swoje dane logowania. 

http://www.online.fiiw.pl/
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Loginem są Twoje imię i nazwisko pisane od wielkich liter ze spacją, np. Zofia Nowak (i/lub 

Twój adres e-mail).  

 

 

 

Brawo, jesteś już zalogowany na swoim koncie! Możesz rozpocząć pracę z kursem.  

Kurs składa się z 6 modułów; każdy zakończony jest testem wiedzy. Możesz rozpocząć naukę 

od dowolnego modułu (zgodnie ze ścieżka edukacyjną ustaloną z e-nauczycielem), natomiast 

aby przejść do kolejnego modułu, musisz zakończyć poprzedni i zaliczyć z niego test wiedzy. 

Dla przejrzystości każdy moduł otwiera się w osobnej zakładce.  

Powodzenia!  
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Aby przejść do testu wiedzy, wróć na stronę główną kursu: 

 

 

 

 

 


