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ROZDZIAŁ VlI
Biblioteczna Platform a Zdalnej Edukacji

Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie

§21

1. P]atfbrma Z,dalnej Edukacji Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie dalej zwana platfbrrną
e-learningową to sl-stem inforniatyczny wspierający proces dydaktyczny w ramach
doskonalenia realizow-anego prze7. Bibliotekę słuzący,,do nauki w trvbie online. w t.ym

do przeprowadzanta szkoleń. kursów zdaln.vch. lekcji. przechowywania materiałólv
d_vdaktycznych.

2. W Regulaminie i na platformie e-learningowej stosuje się następujące określenia:

a) Administrator - osoba odpowiedzialna za poprawne działanie platformy
e-learrrirrgowei;
b) Biblioteka - Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie:
c) Gość - osoba posiadająca uprawnienia do przeglądania kursów. które nie
wymagają zapisów:
d) konto Uz,vtkownika - dane osobowe osoby korzystającej z platformy;
e) Prowadzący - Uzltko,łnik posiadający uprarł,nienia pozwalające na prowadzenie
kursu ltrb szkolerria rra platfbrmie e-leamingowej;
f) Uczestnik - Uzytkownik zapisany na wybrany kurs lub szkolenie;
g) Użytkownik - osoba posiadająca konto na platformie e-learningowej.

§25

1. Właścicielem platfornry e-learningowej jest Biblioteka Pedagogiczna u, Chełmie.

2. Platfbrma e-learningowa Biblioteki słuzy celom samokształceniowym i wvmianie
informacj i edukacyj nych,

3. Materiały zamlęszczane na platformie e-learningow-ej kierowane są przede r,vsz_vstkim

do nauczycieli, uczniów otaz innych zainteresowan,vch.

4. Rejestracja na platformie e-learningowej wymaga akceptacji warunków Regulaminu.

5. Zabrania się wykorzystywania plattbrmy e-learningowej w sposób odbiegający od jej
pTzęznaczenia, w szczególności w sposób naruszający polskie prawo ltrb dobre imię
innych Lizytkowników.



§26

1. Materiały d.vdaktyczne umieszczone na platlormie e-learningolvej są dostępne na
licencii Creativę Commons Uznanie Autorstr.ł,a-l.Ja Tl,cłi Sanryclr Warurrkach 3.0.

Polska ieśli nie został1, oznaczone inacze.j.

§27

Uzytkow,nika korzystającego z platforrny e-learningowej obowiązują zasad"v netykietv.

Materiały i r.łypowiedzt zamleszczone ptzezUżlłtkorł,nikór,ł, mogą być usltlł,ane przez
Prowadzącego lub Adnrinistratora. gd.v są ol]e niezgodne z postanowieniarni
Regulaminu. Dot_vczy to w- szczególności rł,ypowiedzi i nrateriałów rriezu.iązanych
z programem kursu.

Uzltkownicy są zobow,iązani do ,,v_vpełnienia swojego prolrlu prarł,dziw_vmi danymi
osobowymi: imię. nazwisko. adres e-mail. które są niezbędne do rejestracji na platlorme
e-learningor,l,ą i korz1,,stania z.iej zasobów. Do profilu moze zostać dołączorre zdjęcie
Uzltkownika.

Biblioteka rrie odpolviada za szkody. jakie t_Iźytkownik poniósł w, wyniku
nieplaw,i dłowe go f urrkci onowani a p l attb rm y, e- l eanri rrgorvej .

tJż,r,tkownik zgłasza wszelkie nieprawidłowości zwiazanę z korzl,staniem z platforrn1,

e-learningowej na adres:
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