
 Moduł II - część praktyczna 

 Szkolenie techniczne z zakresu obsługi  pla�ormy 
 “Dobry Temat”  oraz przeprowadzania lekcji profilaktycznych 

 Witamy  w  drugim  module  szkolenia  z  zakresu  wdrażania  i  przeprowadzania  programu 
 profilaktycznego  “Dobry  Temat”.  Ten  moduł  to  praktyczna  część  szkolenia  i  dotyczy 
 technicznej obsługi pla�ormy edukacyjnej  projektdobrytemat.pl  . 

 Podczas  projektowania  pla�ormy,  staraliśmy  się,  aby  była  ona  prosta  i  intuicyjna. 
 Zapraszamy  do  zapoznania  się  z  treścią  szkolenia,  które  ułatwi  korzystanie  ze  strony 
 oraz  uporządkuje  wiedzę  na  temat  skutecznego  przeprowadzenia  programu  “Dobry 
 Temat”. 

 W  razie  pojawienia  się  pytań  -  zapraszamy  do  kontaktu  z  przedstawicielem  Fundacji 
 “Wypłyń  na  Głębię”,  który  koordynuje  wdrażanie  programu  w  Państwa  placówce  lub 
 wysłania maila z zapytaniem na adres podany w  zakładce  “Kontakt” na naszej stronie  . 

 Spis treści 

 Kliknij aby przejść do danej części, lub przewijaj dokument, aby zacząć od początku. 

 1.  Kolejność kroków wdrażania programu 
 2.  Rejestracja i logowanie 
 3.  Tokeny dostępowe dla uczniów 
 4.  Widok lekcji, jej elementy i udostępnianie materiałów 
 5.  Ułatwienia dostępu dla osób niepełnosprawnych 
 6.  Podsumowanie 

 Materiał stanowi integralną część programu profilaktycznego "Dobry Temat". 
 Dysponentem  praw  do  programu  jest  Fundacja  “Wypłyń  na  Głębię”  (KRS  0000761980).  Strona  1 
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 1. Kolejność kroków wdrażania programu 

 Prezentujemy  sugerowaną  i  optymalną  kolejność  kroków  wdrażania  programu  “Dobry 
 Temat”  w  placówce  edukacyjnej.  Opisana  kolejność  zapewnia  skuteczność  we 
 wprowadzaniu  programu  oraz  prawidłowy  przebieg  ewaluacji.  Poszczególne  elementy 
 procesu są opisane w niniejszym materiale szkoleniowym. 

 1.  Wyznaczenie  koordynatora  przeprowadzającego  program  w  placówce  oraz 
 opiekunów poszczególnych klas. 

 2.  Wybór klas, w których zostanie przeprowadzony program “Dobry Temat”. 
 3.  Wyznaczenie  takiej  samej  ilości  klas  jako  grupy  kontrolnej  nie  uczestniczącej  w 

 programie, ale będącej uczestnikami ewaluacji zewnętrznej. 
 4.  Podpisanie porozumienia dotyczącego przeprowadzenie programu. 
 5.  Zgłoszenie  formą  mailową,  przedstawicielowi  Fundacji  “Wypłyń  na  Głębię” 

 ilości  uczniów  uczestniczących  w  programie,  bez  uwzględniania  liczby  uczniów 
 z  grupy  kontrolnej  (jeśli  liczba  uwzględnia  również  grupę  kontrolną  -  prosimy  o 
 zawarcie takiej adnotacji w zgłoszeniu). 

 6.  Równoległe  zapoznanie  się  z  materiałami  szkoleniowymi  (moduły  teoretyczny 
 oraz praktyczny) przez pedagogów przeprowadzających program w placówce. 

 7.  Założenie konta na pla�ormie “Dobry Temat”. 
 8.  Skopiowanie  przypisanych  do  placówki  tokenów  z  podstrony  “Statystyki  i 

 tokeny”  oraz  przyporządkowanie  ich  do  uczniów  uczestniczących  i  grup 
 kontrolnych  oraz  wyznaczenie  tokenu  testowego  (sugerowany  sposób 
 archiwizacji prezentuje przykładowy arkusz ze strony 6 -  kliknij, aby pobrać  ). 

 9.  Przesłanie uczniom (lub wręczenie wydrukowanych) przypisanych im tokenów. 
 10.  Przeprowadzenie  w  sali  informatycznej  początkowej  lekcji  ewaluacyjnej  (  link  ) 

 na uczestnikach oraz na grupie kontrolnej (w zbliżonym terminie). 
 11.  Przeprowadzenie  właściwych  jednostek  programowych  (  link  ),  w  kolejności 

 począwszy  od  lekcji  1:  “Wyznaczanie  celów”,  do  lekcji  10:  “Podsumowanie”, 
 równolegle  kontrolując  postęp  programu  oraz  stale  moderując  proces 
 wypełniania ankiet. 

 12.  Przeprowadzenie  końcowej  lekcji  ewaluacyjnej  (  link  )  na  uczestnikach  oraz 
 grupie  kontrolnej  (w  zbliżonym  terminie,  po  zakończeniu  programu  przez 
 grupę uczestników). 

 13.  Przesłanie  wypełnionego  raportu  z  przeprowadzenia  programu  do 
 przedstawiciela Fundacji “Wypłyń na Głębię”. 

 Materiał stanowi integralną część programu profilaktycznego "Dobry Temat". 
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 2. Rejestracja i logowanie 

 Pierwszym  krokiem  niezbędnym  do  tego,  aby  rozpocząć  realizację  programu  jest 
 rejestracja - czyli założenie konta w serwisie. 

 Aby to zrobić klikamy na przycisk “Rejestracja” u góry strony. 

 Pojawi się formularz rejestracyjny, w którym uzupełniamy dane: 

 ●  imię 
 ●  nazwisko 
 ●  adres e-mail 
 ●  hasło  (  UWAGA:  hasło  powinno  składać  się  z  co  najmniej  ośmiu  znaków,  dużej 

 litery i cyfry) 
 ●  miejscowość 
 ●  nazwę placówki edukacyjnej 
 ●  oraz funkcję w placówce 

 Po  kliknięciu  zielonego  przycisku  “Zarejestruj”  widzimy  komunikat  o  tym,  aby 
 potwierdzić i aktywować konto za pomocą maila wysłanego na naszą skrzynkę. 

 Materiał stanowi integralną część programu profilaktycznego "Dobry Temat". 
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 Przechodzimy  na  naszą  skrzynkę  mailową,  którą  podaliśmy  w  procesie  rejestracji  i 
 otwieramy  mail  o  tytule  “Aktywacja  konta  na  Dobry  Temat”  (  UWAGA  :  w 
 sporadycznych  przypadkach  mail  może  trafić  do  SPAM’u,  “Ofert”  lub  innego  niż 
 “Odebrane” folderu na skrzynce). 

 Potwierdzamy rejestrację zielonym przyciskiem w mailu. 

 Po potwierdzeniu konta, aby zalogować się w systemie, klikamy przycisk “Logowanie” 
 u góry strony (obok wcześniej używanego przycisku “Rejestracja”). W oknie, które się 
 pojawi, po jego lewej stronie wpisujemy mail oraz ustalone hasło i klikamy przycisk 
 “Zaloguj”. 

 W  międzyczasie  administrator  strony  www.projektdobrytemat.pl  przyzna  dla 
 Państwa  konta  uprawnienia  dostępowe  do  wszystkich  materiałów  programu 
 profilaktycznego. 

 Materiał stanowi integralną część programu profilaktycznego "Dobry Temat". 
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 3. Tokeny dostępowe dla uczniów 
 Czym są i do czego służą tokeny? 

 Aby  program  profilaktyczny  był  skuteczny,  niezbędne  jest  mierzenie  jego  efektów. 
 Odbywa się to za pomocą ankiet o następującym typie: 

 ●  ankiety  ewaluacyjne  wewnętrzne  (“w  trakcie”)  -  wypełniają  je  uczniowie 
 uczestniczący  w  programie;  są  to  ankiety  interaktywne*  wypełniane  podczas 
 trwania  filmów  (w  filmach  przewidziane  są  przerwy  na  odpowiedź)  oraz 
 ankiety  wypełniane  po  każdym  filmie  (w  których  uczniowie  dzielą  się 
 wrażeniami z właśnie obejrzanego materiału); 

 ●  ankiety  ewaluacyjne  zewnętrzne  (“przed  i  po”)  -  wypełniają  je  uczniowie 
 uczestniczący  w  programie  przed  jego  rozpoczęciem  oraz  po  jego  zakończeniu 
 a  także  uczniowie  nie  uczestniczący  w  programie  (tzw.  “grupa  kontrolna”) 
 przed  jego  rozpoczęciem  przez  grupę  uczestniczącą  oraz  po  zakończeniu  przez 
 grupę  uczestniczącą;  mają  na  celu  badanie  dobrostanu  psychicznego  uczniów 
 przed  przystąpieniem  do  programu  i  po  jego  zakończeniu  (czyli 
 przeprowadzeniu  wszystkich  zajęć)  oraz  porównanie  go  z  grupą  kontrolną 
 uczniów nieuczestniczących w programie 

 *  W  ankietach  interaktywnych  pytania  pojawiają  się  w  trakcie  trwania  filmu 
 profilaktycznego  (ankiety  te  mają  wymiar  bardziej  introspektywny,  refleksyjny  i 
 zabawowy,  dostarczają  dodatkowych  informacji  o  stanie  psychicznym  i  problemach 
 uczniów, zaś ich zanonimizowane wyniki przychodzą na skrzynkę mailową pedagoga). 

 Aby  uczeń  mógł  uczestniczyć  w  lekcjach  programu  “Dobry  Temat”  oraz  wypełnić 
 wszystkie  rodzaje  ankiet  niezbędne  jest  posiadanie  przez  niego  przez  cały  okres 
 trwania programu, odpowiedniego, przypisanego, jednego i tego samego tokenu. 

 Każdorazowo,  przed  wypełnieniem  ankiety  oraz  przed  zapoznaniem  się  z  materiałami 
 uczniowie wpisują na stronie swój token, który otwiera im dostęp do danej strony. 

 Token  to  anonimizowany  ciąg  cyfr  i  liter  w  formie  20-znakowego  klucza  dostępu. 
 System  łączy  dany  token  z  wynikami  ankiet  wypełnionych  przez  użytkownika 
 identyfikującego się tokenem. 

 UWAGA:  Liczba  tokenów  przypisanych  do  Państwa  placówki  odpowiada  sumie 
 uczniów  uczestniczących  w  programie  oraz  uczniów  w  grupie  kontrolnej  (oraz  zawiera 
 dodatkowy token testowy). 

 Materiał stanowi integralną część programu profilaktycznego "Dobry Temat". 
 Dysponentem  praw  do  programu  jest  Fundacja  “Wypłyń  na  Głębię”  (KRS  0000761980).  Strona  5 
 www.projektdobrytemat.pl  /  www.wyplyn.pl 

http://www.projektdobrytemat.pl/
http://www.wyplyn.pl/


 Przykładowy token dla ucznia wygląda w następujący sposób: 

 0k8K4AApWMQAgtjh8v4N 

 Jak uzyskać tokeny dla swoich uczniów? 

 Tokeny  przypisane  do  Państwa  placówki  generuje  administrator  serwisu 
 (przedstawiciel  Fundacji  “Wypłyń  na  Głębie”)  na  podstawie  zgłoszonego  przez 
 placówkę  zapotrzebowania.  Zapotrzebowanie  na  ilość  tokenów  zgłaszają  Państwo 
 poprzez  wskazanie  liczby  uczniów  uczestniczących  w  programie  za  pomocą  maila  do 
 przedstawiciela  Fundacji  “Wypłyń  na  Głębię”  (  dobrytemat@wyplyn.pl  ).  Dodatkowo, 
 w  początkowym  etapie  współpracy,  przedstawiciel  Fundacji  upewni  się  co  do  Państwa 
 zapotrzebowania  na  tokeny.  Wszelkie  tematy  związane  z  zapotrzebowaniem  na 
 tokeny mogą Państwo zgłaszać mailowo. 

 Po  wygenerowaniu  przez  administratora  tokenów  dla  Państwa  placówki  (czyli  dla 
 profilu  założonego  na  etapie  1.  Rejestracja  i  logowanie  )  pojawią  się  one  w  zakładce 
 “Statystyki i tokeny” widocznej po zalogowaniu się na dany profil. 

 Materiał stanowi integralną część programu profilaktycznego "Dobry Temat". 
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 Każdy  token  odpowiada  jednemu  uczniowi.  Pedagog  wdrażający  program  przypisuje 
 token  z  puli  dostępnych  tokenów  do  danego  ucznia  oraz  następnie  dystrybuuje  tokeny 
 wśród uczniów. 

 Przykład:  Jeżeli  zgłosili  Państwo,  że  w  programie  będzie  uczestniczyć  90  uczniów  ze  szkoły 
 i będą to trzy klasy, to otrzymają Państwo od administratora strony 181 tokenów. 

 ●  90 tokenów dla grupy uczestniczącej 
 ●  90 dodatkowych tokenów dla grupy kontrolnej 
 ●  1 token testowy 

 UWAGA:  Należy  uważać,  aby  nie  przypisać  jednego  tokenu  do  dwóch  uczniów  oraz 
 archiwizować i kontrolować proces przyznawania tokenów. 

 W  celu  usprawnienia  procesu  segregowania  tokenów,  przypisywania  ich  do  uczniów  i 
 dokonywania  adnotacji  dotyczących  etapu  na  jakim  znajduje  się  program  w  Państwa 
 placówce,  polecamy  korzystanie  z  arkusza  danych.  Przykładowy  arkusz,  jaki  może  być 
 pomocny  znajduje  się  poniżej.  Aby  pobrać  arkusz,  po  otwarciu  okna  z  arkuszem  należy 
 kliknąć  “Plik”  ->  “Pobierz”  i  wybrać  preferowany  format.  Mogą  Państwo  dokonywać  w 
 nim niezbędnych zmian, które ułatwią archiwizację danych. 

 Kwes�a anonimizacji danych osobowych 

 Przypisywanie  danych  uczniów  (imienia  i  nazwiska)  do  tokenu  w  żaden  sposób  nie 
 wpływa  na  anonimowy  charakter  ankiet  i  udziału  w  programie.  Zachęcamy  do  częstego 
 komunikowania  tego  faktu  uczniom,  aby  młodzież  nie  czuła,  że  ich  prywatność  jest  w 
 jakikolwiek sposób zagrożona. 

 ●  tokeny są przypisywane do nazwisk tylko w ramach Państwa zasobów; 
 ●  administratorzy  strony  widzą  ankiety  uzupełnione  przez  anonimowych 

 użytkowników  o  danym  tokenie,  a  nie  przez  osoby  co  do  których  można  przypisać 
 imię  i  nazwisko  (administratorzy  nie  mają  dostępu  do  Państwa  plików,  w  których 
 przypisujecie tokeny do uczniów); 

 ●  wyniki  z  ankiet,  które  przychodzą  do  Państwa  na  skrzynkę  mailową  (o  tym  w 
 dalszej  części  szkolenia),  nie  są  w  żaden  sposób  przypisane  do  tokenu  -  a  tym 
 samym  nie  są  przypisane  do  danego  ucznia  -  są  jedynie  informacją  zwrotną 
 pozbawioną możliwości identyfikacji kto jest jej autorem. 

 Materiał stanowi integralną część programu profilaktycznego "Dobry Temat". 
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 4. Widok lekcji, jej elementy, prezentacja materiału uczniom 

 W  zakładce  “Lekcje”  na  pla�ormie  znajdują  się  lekcje  z  ankietami  ewaluacyjnymi  oraz 
 wszystkie  lekcje  (odcinki)  programu  profilaktycznego  “Dobry  Temat”.  Jako 
 opiekunowie  posiadający  konto  w  serwisie,  mają  Państwo  możliwość  dowolnego 
 zapoznawania  się  z  treściami  programu  w  każdej  chwili  -  od  ankiet,  przez  filmy  po 
 materiały  dydaktyczne.  Wystarczy  być  zalogowanym  na  profilu  i  przejść  do  widoku 
 poszczególnych  lekcji.  Zapoznawanie  się  z  treściami  na  profilu  nauczyciela  nie 
 wymaga  posiadania  tokenu  -  tokeny  są  zarezerwowane  dla  uczniów  do  podstron 
 udostępnianych uczniom (o tym w dalszej części szkolenia). 

 UWAGA:  Do  tego,  aby  opiekun  przeprowadzający  program  mógł  zapoznać  się  z 
 widokami stron, które są udostępniane uczniom przewidziany jest token testowy. 

 W ramach programu rozróżniamy następujące lekcje: 

 ●  Zajęcia ewaluacyjne na początek programu 
 ●  Lekcja 1: Wyznaczanie celów 
 ●  Lekcja 2: Godność i szacunek 
 ●  Lekcja 3: Grupa rówieśnicza 
 ●  Lekcja 4: Komunikacja 
 ●  Lekcja 5: Emocje 
 ●  Lekcja 6: Akceptacja 
 ●  Lekcja 7: Problem-wyzwanie 
 ●  Lekcja 8: Przemoc 
 ●  Lekcja 9: Uzależnienia 
 ●  Lekcja 10: Podsumowanie 
 ●  Zajęcia ewaluacyjne na koniec programu 

 Po  wejściu  w  daną  lekcję  widzimy  widok  ogólny  lekcji  wraz  ze  skrótowym  opisem. 
 Aby zapoznać się z materiałami, klikamy przycisk  “Rozpocznij lekcję”. 

 UWAGA:  Przypominamy,  aby  przed  rozpoczęciem  lekcji  1  “Wyznaczanie  celów” 
 przeprowadzić  ewaluację  na  dwóch  grupach  -  uczestnikach  programu  oraz  grupie 
 kontrolnej  nie  uczestniczącej  w  programie  (która  powinna  stanowić  taką  samą 
 liczbowo jak grupa uczestników programu). 

 Materiał stanowi integralną część programu profilaktycznego "Dobry Temat". 
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 Każda  z  lekcji,  po  przejściu  do  dalszego  kroku,  dzieli  się  na  zakładki.  W  zakładkach 
 umieszczane są poszczególne elementy i informacje o lekcjach. 

 Widoki lekcji ewaluacyjnych 

 Widok  lekcji  ewaluacyjnych  (zarówno  początkowej  jak  i  końcowej)  zawiera 
 następujące zakładki: 

 1.  Zakładka do udostępniania ankiet uczestnikom programu 
 2.  Zakładka do udostępniania ankiet grupie kontrolnej 

 Materiał stanowi integralną część programu profilaktycznego "Dobry Temat". 
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 Każda z zakładek posiada: 

 ●  informacje o danej ankiecie ewaluacyjnej 
 ●  zalecenia  dotyczące  przeprowadzania  ewaluacji  oraz  suges�e  komunikacji  z 

 uczniami 
 ●  przycisk do generowania linku dla uczniów 

 Jak korzystać z przycisków do udostępniania? 

 Przycisk  do  udostępniania  znajdujący  się  na  środku  strony  generuje  unikalny  link, 
 przypisany  do  danego  konta  opiekuna,  gotowy  do  udostępnienia  uczniom.  Aby 
 wygenerować link, klikamy w przycisk. 

 Ukaże  nam  się  okienko,  w  którym  powstanie  wygenerowany  link.  Kopiujemy  go 
 przyciskiem  “Kopiuj”  oraz  wklejamy  uczniom  (ctrl  +  v)  w  ramach  narzędzi 
 komunikacyjnych dostępnych podczas lekcji. 

 UWAGA:  Do  tego,  aby  nauczyciel  mógł  zapoznać  się  z  widokami  stron,  które  są 
 udostępniane  uczniom,  przewidziany  jest  token  testowy,  który  dostają  Państwo  wraz 
 z pozostałymi tokenami (  patrz strona 6  ). 

 Materiał stanowi integralną część programu profilaktycznego "Dobry Temat". 
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 Istotne uwagi dotyczące udostępniania materiałów 

 1)  Należy  uważać,  aby  wysyłać  do  poszczególnych  grup  uczniów  odpowiednie  linki  . 
 Przykładowo:  wysłanie  do  grupy  kontrolnej  (nieuczestniczącej  w  programie)  ankiet 
 ewaluacji  początkowej  przewidzianych  dla  grupy  uczestniczącej  spowoduje 
 niemiarodajne wyniki badań i obniży skuteczność programu. 

 2)  Wszystkie  materiały  wysyłamy  uczniom  wyłącznie  poprzez  linki  kopiowane  z 
 przycisków  do  udostępniania.  Nie  wysyłamy  uczniom  podstron  z  linkami  z  adresu 
 przeglądarki  z  widoku  nauczyciela  ani  bezpośrednich  linków  do  filmów.  Wysłanie 
 materiałów  w  inny  sposób  niż  za  pośrednictwem  linku  z  przycisku  do  udostępniania 
 spowoduje  braki  oraz  brak  możliwości  zapoznania  się  przez  ucznia  ze  wszystkimi 
 materiałami profilaktycznymi w odpowiedniej formie. 

 Logowanie przez ucznia tokenem po udostępnieniu mu materiałów 

 Po wejściu w link przez uczniów ukaże im się następujący widok: 

 Jest  to  bramka  tokenowa  -  dopiero  po  wklejeniu  tokenu  otrzymanego  od  nauczyciela  i 
 kliknięciu  “Zaloguj”  uczniowie  będą  mogli  przy  swoich  stanowiskach  komputerowych 
 przejść do materiałów zawartych w linku. 

 UWAGA:  Jeśli  nauczyciel  chce  zapoznać  się  z  treściami  którejś  z  podstron 
 udostępnianych  uczniom  (do  czego  zachęcamy)  to  nie  powinien  korzystać  z  tokenów 
 uczniowskich,  a  z  tokenu  testowego.  Przypominamy,  że  pula  tokenów  wysyłanych 
 placówce  zawiera  liczbę  tokenów  dla  uczestników,  liczbę  tokenów  dla  grupy 
 kontrolnej oraz jeden dodatkowy token testowy. 
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 Widoki lekcji programowych 

 Powyżej  zapoznawaliśmy  się  z  widokiem  lekcji  ewaluacyjnych  “przed  i  po”,  zaś 
 następnie  omówimy  widoki  lekcji  programowych.  Widoki  wszystkich  lekcji 
 programowych (od 1 do 10) są uniwersalne i zawierają zawsze następujące zakładki: 

 1.  Zakładka wprowadzająca do lekcji i zawierająca materiały dodatkowe 
 2.  Zakładka z filmem oraz przyciskiem udostępniania 
 3.  Zakładka z podsumowaniem 

 ad. 1  Zakładka wprowadzająca do lekcji i zawierająca  materiały dodatkowe 

 Zawiera  opis  odcinka  oraz  trzy  odnośniki  do  pobrania  materiałów  dydaktycznych  w 
 formacie PDF 

 ●  Konspekt  lekcji  -  zawiera  ogólne  i  szczegółowe  informacje  o  danej  lekcji;  są  to 
 informacje  wyłącznie  dla  opiekuna.  Pobranie  konspektu  i  zapoznanie  się  z  nim 
 może być przydatne w procesie przeprowadzania lekcji. 

 ●  Anonimowe  ankiety  -  arkusz  z  ankietami  interaktywnymi  zawierającymi 
 pytania,  które  zadaje  prowadzący  w  trakcie  trwania  filmu.  Treść  tych  pytań  nie 
 musi  być  udostępniania  uczniom  przez  pedagoga  -  pod  każdym  filmem 
 wyświetlanym  uczniom  są  one  zaprogramowane  i  gotowe,  jako  interaktywne 
 ankiety z odpowiednią treścią. 

 ●  Zadanie  domowe  -  zawiera  elementy  do  pracy  samodzielnej  ucznia.  Ten  plik 
 jest również załączony pod filmem na podstronie udostępnianej uczniom. 

 Materiał stanowi integralną część programu profilaktycznego "Dobry Temat". 
 Dysponentem  praw  do  programu  jest  Fundacja  “Wypłyń  na  Głębię”  (KRS  0000761980).  Strona  12 
 www.projektdobrytemat.pl  /  www.wyplyn.pl 

http://www.projektdobrytemat.pl/
http://www.wyplyn.pl/


 ad. 2  Zakładka z filmem oraz przyciskiem udostępniania 

 Zawiera  film  z  możliwością  obejrzenia  go  przez  pedagoga,  opis  filmu,  uwagi  ogólne 
 oraz  znajdujący  się  pod  filmem  przycisk  do  udostępniania  materiałów  uczniom 
 (“Udostępnij uczniom link do filmu i materiałów”). 

 Kliknięcie  przycisku  generuje  link  przypisany  do  danego  filmu,  materiałów  i  danego 
 konta  nauczycielskiego.  Sposób  udostępniania  materiałów  uczniom  (działanie 
 przycisku)  zostało  opisane  w  podrozdziale  “Jak  korzystać  z  przycisków  do 
 udostępniania?” na stronie 9  . 

 Po  kliknięciu  przez  uczniów  w  udostępniony  link,  ukaże  im  się  bramka  tokenowa,  w 
 której  wpisują  swój  token  i  przechodzą  do  właściwego  widoku  lekcji  (patrz 
 podrozdział “Widoki lekcji udostępnianej uczniom” na następnej stronie). 

 UWAGA:  Film  na  stronie  w  widoku  lekcji  programowej  (w  widoku  nauczycielskim) 
 może  posłużyć  do  wspólnego  seansu  na  projektorze.  Uczniowie  mogą  wtedy 
 wspólnie  oglądać  materiał  filmowy,  zaś  ankiety  wypełniać  samodzielnie,  przy 
 swoich stanowiskach w sali informatycznej w momentach, wskazanych w filmie. 

 ad. 3  Zakładka z podsumowaniem 

 Zawiera podsumowanie, przypomnienie o ewaluacji oraz podziękowanie za udział. 
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 Widok lekcji udostępnianej uczniom 
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 Podstrona z materiałami dla uczniów w ramach danej lekcji ma następującą strukturę: 

 1.  Okno  do  odtwarzania  filmu  -  umożliwia  obejrzenie  głównego  składnika  lekcji 
 profilaktycznych  czyli  filmu.  Okno  z  filmem  ma  opcję  rozpoczęcia  i  zatrzymania 
 filmu,  pasek  czasu  oraz  opcje  zwiększania  i  zmniejszania  jakości  obrazu  (w 
 zależności  od  szybkości  łącza  internetowego)  oraz  przycisk  rozciągnięcia  obrazu 
 na  cały  ekran.  Umożliwia  samodzielne  oglądanie  filmu  przez  ucznia  -  np.  w 
 domu, podczas nauczania zdalnego. 

 2.  Przycisk  z  ułatwieniami  dostępu  dla  osób  niepełnosprawnych  -  więcej  o 
 ułatwieniach dla osób niepełnosprawnych  w rozdziale  4  . 

 3.  Kontener  z  załącznikami  do  filmu  -  zawiera  elementy,  o  których  mówi 
 prowadzący  w  danym  filmie,  odnośniki  do  zadań  lub  numery  telefonów 
 zaufania. 

 4.  Sekcja  z  ankietą  interaktywną  (wypełnianą  w  trakcie  trwania  filmu)  -  okno  z 
 edytorem  tekstu  do  wypełniania  przez  uczniów  anonimowej  ankiety  podczas 
 trwania filmu (oraz przycisk “Wyślij”) 

 5.  Sekcja  z  ankietą  “po”  (wypełnianą  po  zakończeniu  filmu)  -  okno  z  edytorem 
 tekstu  do  wypełniania  przez  uczniów  anonimowej  ankiety  po  zakończeniu 
 filmu (oraz przycisk “Wyślij”) 

 Zachęcamy,  aby  wstępnie  opisać  uczniom  sposób  logowania  tokenem  oraz  sekcje  w 
 podstronie  z  materiałami.  Korzystając  z  tej  okazji  można  poprosić  uczniów  o  rzetelne  i 
 szczere  wypełnianie  ankiet,  przypomnieć  o  tym,  że  są  w  pełni  anonimowe  oraz  uczulić 
 na przechowywanie tokenu oraz nieujawnianie go nikomu innemu. 

 UWAGA.  Gorąco  prosimy  o  ciągłe,  bieżące  upewnianie  się,  że 
 uczniowie  wypełniają  ankiety  i  robią  to  z  należytą  starannością. 
 Z  doświadczenia  wynika,  że  czasem  niektórzy  uczniowie 
 pomijają  ankiety  lub  wypełniają  je  na  “chybił-trafił”.  Szczególnie 
 ma  to  miejsce  w  końcowych  fazach  realizacji  programu,  gdy 
 czują  się  już  “zbyt”  swobodnie  -  zwłaszcza  w  fazie  wypełniania 
 końcowych  ankiet  ewaluacyjnych,  które  są  najbardziej  kluczowe 
 dla bafania efektów programu. 
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 Możliwość wglądu w odpowiedzi ankiet interaktywnych 

 Przydatną  funkcją  dla  nauczycieli  jest  fakt,  że  odpowiedzi  z  ankiet  interaktywnych 
 wypełnionych  przez  uczniów  w  trakcie  trwania  filmu  są  również  wysyłane  na  maila 
 nauczyciela  przypisanego  do  konta,  z  którego  udostępniono  link  do  materiałów  . 
 Nie  ma  jednak  możliwości  identyfikacji  ucznia,  ponieważ  odpowiedzi  przychodzące  na 
 maila nie są oznaczone tokenem ucznia, ani żadnymi innymi danymi. 

 Zachęcamy  do  zapoznawania  się  z  odpowiedziami  podopiecznych  -  z  pewnością 
 dostarczy  to  placówce  wielu  przydatnych  i  wiarygodnych  informacji  dotyczących 
 uczniów, ich problemów, odczuć i spostrzeżeń. 

 5. Ułatwienia dostępu dla osób niepełnosprawnych 

 W  trakcie  korzystania  z  pla�ormy  “Dobry  Temat”  cały  czas  po  prawej  stronie  ekranu 
 towarzyszy  nam  niebieski,  okrągły  przycisk.  Jest  to  widget  otwierające  opcje  ułatwień 
 dostępu dla osób niepełnosprawnych (niewidomych i niedowidzących). 

 Dzięki  temu  rozwiązaniu  nasza  pla�orma  spełnia  kryteria  międzynarodowych 
 wytycznych  dotyczących  ułatwień  dostępu  dla  osób  niepełnosprawnych  zawartych  w 
 rekomendacjach  Web Content Accessibility Guidelines  (WCAG) 2.0  . 

 Użytkownik  za  pomocą  tego  widgetu  może  dokonać  szeregu  zmian  wizualnych  na 
 stronie  bez  konieczności  instalowania  dodatkowego  oprogramowania  oraz  kontaktu  z 
 administratorem.  Aby  uruchomić  widget  należy  kliknąć  w  jego  ikonę  po  prawej 
 stronie. 

 Materiał stanowi integralną część programu profilaktycznego "Dobry Temat". 
 Dysponentem  praw  do  programu  jest  Fundacja  “Wypłyń  na  Głębię”  (KRS  0000761980).  Strona  16 
 www.projektdobrytemat.pl  /  www.wyplyn.pl 

http://www.projektdobrytemat.pl/
https://www.w3.org/TR/WCAG20/
http://www.projektdobrytemat.pl/
http://www.wyplyn.pl/


 Ukaże  się  menu  dostępnych  opcji,  które  dotyczą:  kontrastu  i  odwrócenia  kolorów, 
 podświetlenia  linków,  wielkości  tekstu,  odstępów  między  literami,  animacji, 
 usprawnień  dla  dyslektyków,  powiększania  kursora  i  modyfikacji  kursora 
 umożliwiających  śledzenie  czytanego  fragmentu  oraz  wysokości  odstępów  pomiędzy 
 linijkami tekstu. 

 UWAGA:  Menu  ułatwień  dostępu  można  też  w  każdej  chwili  wywołać  za  pomocą 
 kombinacji klawiszy Ctrl + U. 
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 14. 

 6. Podsumowanie 

 Dziękujemy za udział w szkoleniu. 

 Jeśli  tylko  zaistnieją  jakieś  pytania,  wątpliwości  lub  problemy  -  zachęcamy  do 
 kontaktu z przedstawicielami Fundacji “Wypłyń na Głębię”. 

 Dziękujemy  również  -  a  może  przede  wszystkim  -  za  Państwa  obecność  oraz  codzienną 
 pracę  na  rzecz  polskiej  młodzieży.  Niezmiernie  cieszymy  się,  że  chcą  Państwo 
 uczestniczyć w naszym programie profilaktycznym i wdrażać go w swojej placówce. 

 Jesteśmy  wdzięczni  za  powierzone  zaufanie  -  mamy  nadzieję,  że  program  spełni 
 oczekiwania  Państwa  oraz  podopiecznych.  Jako  twórcy  programu  i  osoby  działające 
 na  co  dzień  na  rzecz  polskiej  młodzieży,  cieszymy  się,  widząc,  że  istnieją  nauczyciele, 
 którym  leży  na  sercu  dobro  młodych  ludzi,  chcący  wdrażać  nowe  narzędzia 
 poprawiające  jakość  życia  podopiecznych.  Tacy  nauczyciele,  wychowawcy,  pedagodzy, 
 katecheci i dyrektorzy są na wagę złota - szczególnie w trudnym, kryzysowym okresie. 

 Życzymy  powodzenia  oraz  skuteczności  we  wdrażaniu  programu  “Dobry  Temat”. 
 Mamy  nadzieję,  że  nasze  treści  pomogą  Państwu  w  pracy  a  Waszym  podopiecznym  w 
 codziennym życiu, a także w ich przyszłości. 
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