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Motywacja A.P.Urbański  
Moją pasją jest pisanie: opowiadań, powieści, 

tekstów piosenek i … programów komputerowych 

 

Kursy PasjiPisania wiele mnie nauczyły i wyzwoliły 
niespotykaną inwencję twórczą. Mogłem też 
krytycznie przyjrzeć obecnemu oprogramowaniu i 
pomarzyć o czymś lepszym. 

 

Poprowadziłem setkę prac dyplomowych w 
większości poświęconych autorskim pomysłom na 
serwisy internetowe 

 



Motywacja Łukasz Dunajewski 

… chciałbym stworzyć coś ciekawego, coś co sprawi, 
że nie pozostanie to tylko u mnie. Chciałbym aby 
w jakiś sposób ten "twór" mógł zaistnieć, choć 
odrobinę i bardzo zależy mi na mobilnym 
rozwiązaniu. Zawszę stawiam sobie wysokie cele, 
bo nie zależy mi na prostym wykonaniu i 
zapomnieniu o temacie. Z pewnością mnie Pan 
rozumie. 

Pozostało już niewiele czasu i czuję już presję czasu 
na plecach … 

 



Założenia  

• Serwis ma skupiać wokół siebie miłośników 
pisania i doskonalenia się w tej sztuce 

• Zasadniczo serwis ma być nieodpłatny jednak 
pewne funkcje będą płatne umożliwiając 
zarabianie na utrzymanie przedsięwzięcia 

• Z serwisu mogą również korzystać 
profesjonaliści: korektorzy, redaktorzy, 
instruktorzy kreatywnego pisania świadcząc w 
nim płatne i bezpłatne usługi 



Rozpoczęcie współpracy z serwisem 

• Bezpłatna rejestracja 

– Uczniów 

• Rzeczywiste dane kontaktowe 

• Pseudonimy literackie i nicki 

– Profesjonalistów  

• Weryfikacja umiejętności i zgoda na współpracę 



Przestrzeń ucznia 1 

• Publikowanie indywidualnych tekstów 
– Uprawnienia do ich czytania i komentowania 
– Mikroforum dyskusyjne wokół każdego tekstu 
– Możliwość powoływania się na dany tekst w dowolnym innym 

miejscu forum jak również w innym tekście z automatycznym 
linkiem do niego 

• Uprawnienia do tekstu 
– Widoczny tylko dla twórcy 
– Widoczny dla wybranych osób 
– Widoczny dla wszystkich znajomych 
– Widoczny dla osób na tym samym kursie 
– Widoczny dla wszystkich zalogowanych 
– Widoczny globalnie, również dla niezalogowanych 



Przestrzeń ucznia 2 

• Dyskutowanie na forach 

– Forum uporządkowane datą i porą dnia 

– Forum przyporządkowane określonemu tekstowi 

– Forum przyporządkowane określonemu kursowi 

• Fora kursów zwykle niewidoczne dla innych 

• Fora tekstów niewidoczne dla niemających 
uprawnień do tekstu 



Przestrzeń ucznia 3 

• Kurs w którym uczestniczy lub uczestniczył 
– Materiały dydaktyczne kursu(wykłady, ćwiczenia) 

– Indywidualne forum kursu 

– Teksty tworzone w ramach kursu przez jego uczestników 

• Oferty serwisu dla ucznia 
– Możliwość zapisania się na nowy kurs 

– Możliwość zainicjowania kursu i poszukiwania nauczyciela 

– Możliwość ogłoszenia poszukiwania profesjonalnej pomocy 
dla danego tekstu 

– Giełda ofert oceny i poprawy tekstu przez profesjonalistów 

– Możliwość uczestnictwa w konkursie 



Przestrzeń nauczyciela 

• Publikowanie ofert prowadzenia kursu: typ, 
czas trwania, terminy, ilość uczestników 
(granice), opłata od uczestnika 

• Publikowanie ofert indywidualnej pracy z 
tekstem: podejście do tekstu, opłata za 
standardową stronę, dopłata za interakcję 

• Możliwość odpowiadania na oferty uczniów i 
serwisuw w zakresie prowadzenia kursów i 
indywidualnej pracy nad tekstem 

 



Sekcja rozliczeń 

• Panel płacenia przez ucznia za usługi 

• Panel otrzymywania wynagrodzenia przez 
nauczyciela za usługi 

• Panel administratora rozliczającego prowizje 
dla firmy od świadczonych w serwisie usług 



Proponowane główne menu 



http://labiryntus.pl/menu.php 

http://labiryntus.pl/menu.php


Rozwiązania mobilne 

• Możliwość odczytywania wszystkich informacji 
oferowanych w systemie, zwłaszcza na forach i 
tekstów do oceny 

• Możliwość dyskutowania na dowolnym 
dostępnym forum 

• Możliwość odpowiadania na pocztę 

• Możliwość nanoszenia niewielkich korekt 



Teksty - wersjonowanie 

• Teksty wgrywa się tak, że pierwotnej treści nie 
można zmienić ani skasować 

• Jednak istnieje możliwość wgrania lub 
przekształcenia poprzedniego tekstu w nową 
wersję dostępnego opcjonalnie jako pierwsze 
do czytania, chociaż użytkownik zawsze może 
się „dokopać” do wersji wcześniejszej, a 
komentarze odnoszące się do wersji 
wcześniejszej wskazują tą wcześniejszą 



Teksty – ograniczenia objętości 

• W trakcie tworzenia kursu można ograniczyć 
objętość tekstów zgłaszanych do oceny wg. Std 
stron 

• Takiej granicy nie da się przekroczyć, bo jeśli 
tekst będzie dłuższy to serwis to zasygnalizuje 
proponując skrócenie 


