Załącznik nr 2 do OPZ

REGULAMIN UCZESTNICTWA W KURSIE TYGODNIOWYM
1. Uczestnik jest zobowiązany do wykonania każdego z modułów kursu.
2. Do ukończenia kursu i otrzymania zaświadczenia niezbędne jest wykonanie wszystkich
zadań i uzyskanie przewidzianej liczby punktów. Zaświadczenia o ukończeniu kursu
wysyłane będą przez Krajowe Biuro eTwinning do uczestników za pośrednictwem poczty
elektronicznej w terminie 4-6 tygodni od dnia zakończenia kursu. Informacja o zaliczeniu
kursu będzie dostępna dla każdego uczestnika w module „Podsumowanie” po
zakończeniu wszystkich części kursu.
3. Terminy wykonania zadań z danego bloku zamieszczone są pod tytułem bloku kursowego
lub poniżej treści zadania.
4. Zaległości w realizacji zadań przekraczające trzy dni mogą skutkować usunięciem
z kursu. Jeśli uczestnik nie może wykonać zadań do wyznaczonego terminu, zobowiązany
jest nadrobić zaległości w ciągu 3 dni od otwarcia bloku, którego nie ukończył.
Każdorazowe opóźnienie w wykonaniu zadania powinno być zgłoszone trenerowi kursu.
5. Jeśli uczestnik zdecyduje się na powtarzanie kursu w kolejnej edycji, kurs musi zostać
powtórzony od początku.
6. W sytuacjach losowych (problemy zdrowotne, nagły wyjazd) prowadzący może chwilowo
odstąpić od usunięcia kursanta posiadającego zaległości dłuższe niż trzydniowe, jednak
uczestnik jest zobowiązany poinformować prowadzącego o przyczynie powstania
zaległości, a także jak najszybciej wykonać zaległe zadania.
7. Rolą prowadzącego jest wspieranie uczestników kursu podczas realizowania zadań
i motywowanie ich do pełnej aktywności. Uczestnicy mogą i powinni poszukiwać
pomocy także w grupie.
8. W przypadku napotkania trudności lub pojawienia się pytań dotyczących poszczególnych
modułów oraz innych zagadnień, uczestnik powinien zamieścić na Forum pomocy
odpowiedni post lub kontaktować się z trenerem podczas konsultacji online (jeśli taka
aktywność jest dostępna). Może także wykorzystać opcję wysyłania wiadomości za
pośrednictwem platformy Moodle lub poczty elektronicznej na adres trenera.
9. Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim
i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4
lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie,
przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody
autora jest zabronione.
10. Na kursie obowiązują zasady ogólnie przyjętej netykiety.
11. Kurs jest bezpłatny.

