Uaktualniony regulamin historycznych warsztatów e-learningowych
„Historia ma przyszłość”
1. Organizatorem warsztatów jest Instytut Historii Wydziału Historii i Dziedzictwa
Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.
2. Warsztaty odbywają się zdalnie, z wykorzystaniem usługi Platforma szkoleń zdalnych
eKursy, opartej na platformie e-nauczania Moodle, a oferowanej UPJPII w ramach
projektu PLGrid Core przez ACK CYFRONET AGH.
3. Uczestnikiem warsztatów może być każdy uczeń szkoły ponadgimnazjalnej, który
w terminie do dn. 07.01.2017 r. prześle na adres e-mailowy: warsztaty.ih@upjp2.edu.pl
zgłoszenie, zawierające: imię i nazwisko, e-mail (jeśli jest inny aniżeli ten, z którego
dokonano zapisu), klasę, szkołę oraz imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna. Przy czym
w przypadku zgłoszenia zbiorowego konieczne jest podanie indywidualnego e-maila
każdego z uczniów, dane te są bowiem niezbędne dla wygenerowania poszczególnych kont
e-learningowych.
3a. W związku z licznymi zapytaniami decyzją Koordynatorów projektu czas zapisów na
warsztaty został wydłużony do dn. 31.01.2018 r.
4. Przesłanie zgłoszenia jest tożsame z wyrażeniem zgody na przetwarzanie na potrzeby
warsztatów zawartych w nim danych osobowych oraz akceptacją niniejszego regulaminu.
5. Uczniowi, który przesłał zgłoszenie, zostanie utworzone indywidualne konto e-learningowe
na wyżej wzmiankowanej platformie edukacyjnej, do obsługi którego otrzyma on do
dn. 15.01.2018 r. unikatowy loginy i hasło.
5a. Uczestnicy, którzy zgłoszą się na warsztaty w terminie od dn. 15.01.2018 r.
do dn. 31.01.2018 r. dane swojego konta e-learningowego i automatyczny dostęp
do materiałów zamieszczonych na platformie otrzymają do pięciu dni po zapisie
6. Uczestnicy warsztatów mogą wziąć udział w konkursie z nagrodami, polegającym na
rozwiązaniu zadań załączonych do trzech wybranych przez siebie modułów spośród ośmiu
zamieszczonych w kursie e-elarningowym. Przy czym rozwiązania zadań należy dokonać
w czasie od momentu uzyskania danych konta e-learningowego do dn. 10.03.2018 r.
7. Za rozwiązanie zadań z każdego tematu uczeń otrzymuje od 0 do 20 punktów.
8. Po zakończeniu warsztatów do dn. 16.03.2018 r. sporządzona zostanie lista rankingowa,
na podstawie której przyznawane będą nagrody.
9. Wyżej wzmiankowana lista rankingowa zawierać będzie sumę punktów uzyskanych przez
poszczególnych uczestników w wyniku wykonania zadań z trzech wybranych przez nich
modułów. Gdyby metodą tą nie udało się wyłonić osób, które zajęły trzy pierwsze miejsca,
powołana zostanie specjalna komisja konkursowa do ponownej oceny prac uczestników,
którzy zgromadzili w sumie najwięcej punktów. Komisja ta przyjmie jako kryterium oceny
oryginalności prac i samodzielności myślenia oraz poprawności rozumowania
i argumentowania.

10. Nagrodą za zajęcie trzech pierwszych miejsc jest indeks Wydziału Historii i Dziedzictwa
Kulturowego UPJPII w Krakowie na studia licencjackie na dowolnie wybranym kierunku
prowadzonym przez Instytut Historii oraz wartościowe nagrody rzeczowe w postaci
sprzętu elektronicznego.
12. Nagrodą dla uczestników konkursu, którzy zajmą miejsca 4-5 na liście rankingowej
są nagrody rzeczowe w postaci pomocy edukacyjnych.
13. Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające udział w warsztatach.
14. Nauczyciele-opiekunowie otrzymają stosowne zaświadczenia.
15. Szkoła, której uczniowie zdobędą łącznie największą liczbę punktów, otrzyma
egzemplarze książek przeznaczone dla biblioteki szkolnej, w ilości oraz w trybie
ustalonym z dyrekcją szkoły.
16. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród i zaświadczeń odbędzie się podczas
finału warsztatów dn. 17.03.2018 r. w siedzibie UPJPII (ul. Franciszkańska 1).

