Informator dla uczestnika Programu Środowisko wychowawcze Księdza Bosko
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Projekt realizuje Fundacja Razem dla Wychowania

1. Jak się zapisać na kurs?
1) Na kurs zgłasza Dyrektor Szkoły, Przedszkola, Placówki opiekuńczo-wychowawczej. W ten
sposób tożsamość uczestnika kursu nie będzie wątpliwa dla Administratora i będzie możliwe
wystawienie certyfikatu ukończenia kursu.
2) Każdy, kto chce się zapisać na kurs, musi przekazać do Administratora platformy, za
pośrednictwem Dyrektora, swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail.
3) Każdy uczestnik kursu udziela pisemnie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych
(według wzoru zamieszczonego na platformie); pismo pozostaje w dokumentacji placówki.
Na platformie będzie widoczne – także dla innych uczestników kursu – wyłącznie imię
i nazwisko uczestnika jako nie podlegające ochronie (w świetle przepisów RODO). Imię
i nazwisko to jednocześnie login uczestnika Programu. Login, czyli nazwa użytkownika jest
zapisany jako jeden wyraz, małymi literami. Na przykład: użytkownik Anna Kowalska ma login
annakowalska.
Adres e-mail nie będzie widoczny dla innych uczestników kursu, ponieważ Administrator,
wprowadzając dane, wybiera opcję: „Ukryj mój adres przed nieuprawnionymi
użytkownikami”. Jednak każdy, kto zechce, będzie mógł ujawnić swój adres e-mail.
Można ujawnić swoje dane, wstawić zdjęcie itd. – na własną odpowiedzialność.
Nie będą widoczne dla innych uczestników kursu odpowiedzi udzielanie na pytania
w ramach realizacji tematów. Jedynie wpisy na forum są widoczne dla wszystkich
użytkowników, ponieważ ideą forum jest wymiana myśli. Wpisy na forum nie są
obowiązkowe, ale mile widziane.
4) Nie należy zmieniać raz podanej nazwy użytkownika czy raz podanego adresu e-mail,
ponieważ to spowoduje trudności z identyfikacją.
5) Uczestnik, przystępując do Programu, akceptuje zasady określone w niniejszym
Informatorze.
6) Gdy Administrator wprowadzi dane uczestnika kursu do systemu, uczestnik kursu –
użytkownik znajdzie w swojej skrzynce pocztowej link do platformy, login i hasło. Otrzyma
informację o treści:
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2. Logowanie się

3. Co po zalogowaniu?
Natychmiast po zalogowaniu się pojawi się możliwość zmiany hasła. Należy z tej możliwości
skorzystać. Jeśli zechcemy zmienić hasło później, koniecznie należy wybrać w prawym górnym
rogu ekranu: Profil / Modyfikuj profil / Ukryj mój adres przed nieuprawnionymi użytkownikami /
i zmienić hasło. Można też wybrać: Preferencje / Zmień hasło /.

4. Administrator nie zna hasła użytkownika, ale może wygenerować nowe hasło na wypadek utraty
czy zapomnienia.
5. Użytkownik otrzymuje uprawnienia właściwe dla roli: Student. Należy do nich możliwość
prowadzenia bloga, korespondowania z innymi użytkownikami, dodawania kontaktów, ale bez
możliwości zobaczenia adresu.
6. Terminy!
Program Środowisko wychowawcze Księdza Bosko trwa od 11 października 2021 r. do
19 grudnia 2021 r. z możliwością przedłużenia do końca grudnia 2021. Należy pamiętać, że po
tym terminie nie będzie możliwości pracy na Platformie.
Koniecznie trzeba poznać Kalendarz Programu, wydrukować go i mieć w zasięgu. Widać
w nim tematy przypadające na dany tydzień. To pozwoli zachować właściwy rytm i terminy.
Kalendarz znajduje się na Stronie głównej.
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Każdego kolejnego poniedziałku – od 11 października 2021 r., o godz. 00.01 będzie otwierany
dostęp do tematów przewidzianych na dany tydzień. Uczestnik Programu ma co do zasady
tydzień na wykonanie zadań.
7. Warunki ukończenia kursu
Uczestnik, który zrealizuje wszystkie przewidziane tematy, otrzyma certyfikat ukończenia kursu
z wyróżnieniem.
Uczestnik, który zrealizuje co najmniej 17 z 22 tematów, otrzyma certyfikat ukończenia kursu.
8. Moduły
Obraz poniżej ilustruje dwa główne moduły: etykietę wskazującą lekturę do tematu oraz kartę
pracy.

Poniżej w tabeli – opis aktywności, które mogą wystąpić w Programie.
MODUŁ

OBJAŚNIENIE

Ogłoszenia
Forum kończące cykl
tematów

Lektura

Karta pracy

Zawiera bieżące informacja dla uczestników Programu.
Moduł jest zaproszeniem do wymiany myśli.
Stanowi również przypomnienie dla organizatorów
i uczestników szkolenia w danej placówce o podsumowaniu
kolejnej części Programu.
To określony numerami stron fragment Wspomnień Oratorium
zawierający treści do zgłębienia danego tematu. Należy go
uważnie przeczytać, aby rozwiązać test w Karcie pracy.
Karta pracy stanowi sprawdzian przeczytania lektury i pomoc
w pogłębieniu treści czytanych rozdziałów. Tekst Karty pracy
zawiera między innymi szerszy komentarz do lektury
(pogłębienie), a także proponuje moment osobistej refleksji
nad powołaniem do wychowywania.
Wszystkie odpowiedzi na kolejne pytania należy wysłać na
Platformę. Nie będzie możliwości ominięcia żadnego z pytań.
Kartę pracy kończy zadanie, które należy wykonać i wysłać na
platformę. Zwykle chodzi o zwięzłą, jednozdaniową
odpowiedź, chociaż w języku platformy nazywana jest ona
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esejem. Odpowiedź na ogół znajduje się w treści Karty pracy
i jest sprawdzianem uważnego czytania.
Ważne: pojęcie ESEJ traktujemy umownie.
Chodzi o krótką odpowiedź.
Wykonanie zadań podlega ocenie. Zawsze zaliczona
odpowiedź otrzymuje 1 punkt. Ocena ma wartość względną.
Stanowi informację orientacyjną. Liczy się przede wszystkim
podjęcie danego zagadnienia.
Aby zakończyć pracę z Kartą, należy kliknąć ostatnią aktywną
informację.
Jest to bardzo ważne; w przeciwnym razie odpowiedzi
mogą nie dotrzeć w komplecie ma platformę.

9. Uwagi końcowe
Co jest potrzebne, aby uczestniczyć w Programie?
1) Dostęp do platformy
2) Wspomnienia Oratorium św. Franciszka Salezego – koniecznie wydanie krytyczne
z 2015. Adres bibliograficzny: Jan Bosko, Wspomnienia Oratorium św. Franciszka Salezego
1815-1855, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 2015, ISBN 978-83-7201-452-8.
Uzasadnienie: wydanie krytyczne – uwzględnia najnowsze badania; KARTY PRACY
odsyłają do konkretnych stron i cytatów.

Realizując Program na platformie MOODLE, mamy do dyspozycji narzędzia i język platformy.
To może wymagać dystansu i cierpliwości w momentach niejasności.
Platforma umożliwia stały kontakt z Administratorem.
Aby się skontaktować, należy w lewej zakładce wybrać Uczestnicy, następnie – Administrator
Moodle…
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1 października 2021 r.
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