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Rejestracja 

Na początku będziesz musiał / musiała zarejestrować się na platformie. Zauważ, proszę, że niektóre pola 

przy rejestracji będą wymagane (są one oznaczone wykrzyknikiem). Inne, jak wybór płci, nie będą 

konieczne. Nie zapomnij wpisać dokładnie swojego adresu e-mail oraz ustawić dobrego, trudnego do 

rozszyfrowania hasła (składającego się z co najmniej 8 znaków, gdzie będą występowały litery małe, 

wielkie, cyfry oraz znaki specjalne jak ! lub /). Prosimy też o odhaczenie oświadczenia o przystąpieniu do 

kursu. Pamiętaj, że potem możesz edytować niektóre informacje w ustawieniach profilu na platformie.  

Odnalezienie kursu 

Prawdopodobnie Twoim pierwszym krokiem na platformie będzie odnalezienie materiałów. Znajdują się 

one wszystkie w kursie o nazwie Młodzi w Akcji+ (mwa_2021). 
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Sekcja “Do biegu, gotowi, KURS!” 

Zanim przystąpisz do nauki czy wypełniania czegokolwiek, poprosimy Cię, abyś w pierwszej kolejności 

udał się / udała się do sekcji “Do biegu, gotowi, KURS!”. Znajdziesz tam krótki opis tego, co proponujemy 

Ci w ramach kursu. 

Moduły 

Na materiały będą składać się trzy moduły, w których znajdziesz treści edukacyjne w formie kursów oraz 

zadań do wykonania. W Module 1, na przykład, zapoznasz się z kursem “Liderzy/liderki w akcji”. 

Wystarczy, że klikniesz i przejdziesz do kursu. Wyświetli się on w osobnym oknie (czasem w przeglądarce 

będziesz musiał(-a) zezwolić na tzw. wyskakujące okienka). Znajdziesz tam wiele informacji i materiałów, 

w tym multimedialnych, analizujących postaci liderów i liderek. Poznasz różne style zarządzania oraz 

dowiesz się, dlaczego współpraca z innymi jest tak ważna. Po zakończeniu kursu możesz swobodnie 

zamknąć okno. 

Po zapoznaniu się z tym modułem poprosimy Cię o wykonanie 2 zadań typu otwartego:  

1) zadania indywidualnego, które dotyczy Twoich refleksji, pomysłów związanych z tematyką kursu, 

2) zadania zespołowego, które wykonasz razem z Twoim szkolnym zespołem projektowym. To 

zadanie dotyczy bezpośrednio Waszego projektu (reportażu / debaty / warsztatu), zatem wszyscy 

wpiszecie tu tę samą odpowiedź. 

W podobny sposób zapoznaj się z treściami oraz wykonaj zadania w Modułach 2 oraz 3. 

Dodatkowo, Moduł 3 podzielony jest na 2 części. W części pierwszej, oprócz zadania, poprosimy Cię o 

ocenę, czego nauczyłeś lub nauczyłaś się, dzięki uczestnictwu w programie “Młodzi w Akcji+”. Podobną 

samoocenę wykonasz przed pierwszym warsztatem. Porównaj Twoje umiejętności sprzed przystąpienia 

do projektu i po wysłuchaniu wykładów, odbyciu warsztatów i zrealizowaniu kursu e-learningowego. Na 

zakończenie samooceny wypełnij również oświadczenie. Kliknięcie odpowiedzi Tak oznacza, że byłeś / 

byłaś aktywnym członkiem lub członkinią platformy e-learningowej. 
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Drugą część wypełnisz po zrealizowaniu przez Twój szkolny zespół Waszego własnego projektu 

(reportażu / debaty lub warsztatu).  

W tej części poprosimy Was o krótkie podsumowanie Waszych działań. Jeśli chcecie możecie załączyć 

też dodatkowy plik (max 512 MB), który zobrazuje Waszą aktywność. Może to być mem, zdjęcie, krótki 

filmik albo spisany reportaż. Forma jest dowolna ;) 

W tej części możesz też ocenić sam program “Młodzi w Akcji+”. Wyniki anonimowej ankiety są bardzo 

ważne dla nas - organizatorek i organizatorów Programu. Dzięki nim dowiemy się, co możemy poprawić. 

Forum 

Pewnie zauważyłeś / zauważyłaś, że jednym z elementów kursu Młodzi w Akcji+ jest forum. Służy ono 

wymianie myśli, informacji oraz konstruktywnej dyskusji. Nowe tematy (wątki, dyskusje) tworzyć mogą 

Nauczyciele i Nauczycielki, ale także Uczniowie i Uczennice. Może masz jakieś pytanie? Może chcesz 

wiedzieć, co myślą inni? Wystarczy, że klikniesz w element Forum znajdujący się na samej górze. 

Pamiętaj, proszę, że na forum obowiązują zasady wzajemnego szacunku i używania uprzejmego języka. 

Nie atakuj, nie używaj inwektyw. Dyskusja na wysokim poziomie polega na tym, że wypracowuje się 

konsensus nawet w grupie osób, które nie zgadzają się ze sobą we wszystkim. 
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Support 

Jeśli będziesz potrzebował / potrzebowała pomocy w korzystaniu z platformy, możesz skontaktować się 

z nami pod adresem: mlodzi@mlodzi.swps.edu.pl. 

Na każde Twoje pytanie odpowiemy w dni robocze w ciągu 24 godzin. 

Wykorzystanie danych 

Prawdopodobnie zauważyłeś / zauważyłaś, że podczas rejestracji wymaganych jest szereg dość 

szczegółowych informacji nt. nowych uczestników i uczestniczek kursu. Nie martw się, to nie oznacza, że 

będziemy wykorzystywać w jakikolwiek sposób Twoje dane. Rzeczywiście, administratorzy i 

administratorki platformy je widzą, ale są zobowiązani do poufności oraz nie mogą udostępniać ich 

nikomu. Ponadto, zostaną one usunięte, gdy zakończy się projekt. Zapewniamy, że procesowanie 

Waszych danych na platformie jest zgodne z wszelkimi standardami RODO (ang. GDPR). 

Finansowanie 

Program „Młodzi w Akcji+" jest realizowany w ramach projektu nr POWR.03.01.00-00-T065/18 pt. 

„Aktywizacja społeczna i obywatelska młodych ludzi w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych", 

zwanym dalej Projektem. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III: 

Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. 

 


