Załącznik nr 1 do regulaminu egzaminu zdalnego na doradcę obywatelskiego ZBPO
Osoba zdająca egzamin powinna:
1. Zalogować się w komunikatorze Zoom z wykorzystaniem przesłanego jej linku do egzaminu.
Włączyć kamerę i mikrofon.
2. Zalogować się na platformie Moodle w kursie egzamin na doradcę obywatelskiego

3. Podpisać (w formie głosowania) oświadczenie dotyczące samodzielnej pracy podczas zdawania
egzaminu na doradcę.

4. Poinformować komisję egzaminacyjną o oddaniu głosu (podpisaniu oświadczenia) przy pomocy
czatu w komunikatorze Zoom.
5. O wyznaczonej godzinie w kursie pojawi się możliwość dostępu do testu. W celu rozpoczęcia jego
rozwiązywania należy kliknąć w link Egzamin test A. Następnie zaznaczać odpowiedź, którą osoba
zdająca uważa za prawidłowa. W każdym pytaniu poprawna jest tylko jedna odpowiedź.

6. Aby przejść do następnego pytania, należy kliknąć przycisk następna strona

7. Uwaga! W trakcie egzaminu nie jest możliwy powrót do poprzednich pytań.
8.

Po zakończeniu wypełniania testu należy zatwierdzić odpowiedzi. Zatwierdzenie testu przed
upływem 15 min. spowoduje automatyczne wyświetlenie się jego wyniku.

9.

Czas pozostały na rozwiązanie testu widoczny jest w lewym bocznym panelu:

10. W przypadku, gdy osoba zdająca nie zatwierdzi testu przed upływem czasu, test z udzielonymi
w tym czasie odpowiedziami zatwierdzi się automatycznie, a o jego wyniku osoba zdająca
zostanie poinformowana przez komisję egzaminacyjną (wynik nie wyświetla się automatycznie).
11. Do komunikowania się podczas spotkania egzaminacyjnego z egzaminatorem osoba zdająca
używa czatu w komunikatorze Zoom. Treść czatu spotkania jest widoczna dla wszystkich osób
uczestniczących w egzaminie. Czat może być wykorzystany do potwierdzenia obecności
na egzaminie, zgłaszania problemów technicznych, zgłoszenia zakończenia wypełniania testu.
12. Po zakończeniu wypełniania testu osoba zdająca informuje o tym fakcie komisje egzaminacyjną
przy pomocy czatu dostępnego w komunikatorze Zoom.
13. Osoby, które zdają w danym terminie także ustną część egzaminu przechodzą do głównej strony
kursu „egzamin na doradcę obywatelskiego”. Pierwsza część egzaminu ustnego na doradcę
odbywa się z wykorzystaniem komunikatora Zoom w postaci odegrania scenki. Jeżeli osoba
zdająca uważa, że zebrała już wszystkie informacje, przechodzi na platformę Moodle otwiera
aktywność WIKI, opisaną jako Plan działania oraz imię i nazwisko zdającego. Plan działania
sporządza przy pomocy tego narzędzia platformy Moodle. Podczas przygotowywania planu
działania powinna mieć cały czas włączoną kamerę i dźwięk. Sporządzanie planu odbywać będzie
się pod nadzorem członka komisji egzaminacyjnej, w przeznaczonym do tego celu osobnym
pokoju w komunikatorze Zoom.

14. Po zakończeniu pisania planu działania osoba zdająca egzamin wylosowuje się z platformy
Moodle i zgłasza ten fakt komisji egzaminacyjnej przy pomocy czatu w komunikatorze Zoom.
Po zapoznaniu się z planem działania komisja egzaminacyjna ogłasza wynik części ustnej
egzaminu uwzględniając kryteria wskazane w regulaminie egzaminów przeprowadzanych w
formie stacjonarnej.
15. Osoba zdająca, która uzyskała pozytywny wynik z dwóch części egzaminu otrzymuje
zaświadczenie potwierdzające jej wiedzę i umiejętności.

