BHP CONSULTING AGNIESZKA BRYKAŁA

PLATFORMA ELEARNINGOWA
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Wykaz dostępnych szkoleń.
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Nazwa szkolenia
Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i innych osób
kierujących pracownikami.
Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na
stanowiskach inżynieryjno – technicznych.
Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na
stanowiskach administracyjno-biurowych.
Szkolenie okresowe BHP dla kadry nauczycielskiej.
Szkolenie okresowe BHP dla raz osób wykonujących zadania tej
służby.
Szkolenie tematyczne z zakresu metodyki prowadzenia
instruktażu stanowiskowego.
Szkolenie tematyczne z zakresu ręcznych prac transportowych.

Wersja (PL – w języku polskim,
EN – w języku angielskim)
PL, EN
PL, EN
PL, EN
PL
PL
PL
PL

Istnieje możliwość stworzenia szkolenia tematycznego dedykowanego pod konkretną firmę, grupę zawodową,
tematykę. W tym celu prosimy o kontakt z Organizatorem szkolenia.

II.
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2.

Rejestracja i logowanie użytkownika

Po otrzymaniu adresu email uczestnika szkolenia, administrator przypisuje go na platformie do wyznaczonej
grupy szkoleniowej.
Uczestnik otrzymuje wiadomość rejestracyjną o następującej treści:

3.
4.

Loginem jest email użytkownika, natomiast hasło należy ustalić w trybie indywidualnym, klikając w
link aktywacyjny.
Po ustaleniu hasła użytkownik może przejść do platformy lub zalogować się ze strony:

szkoleniebhp.com

5.

Po zalogowaniu się do swojego konta na platformie, konieczne jest zapoznanie się z regulaminem
platformy oraz klauzulą dot. przetwarzania danych osobowych. Ten etap wymaga akceptacji.

6.

Następnie użytkownik musi uzupełnić podstawowe dane tj. imię i nazwisko oraz datę urodzenia (użytkownik
jest zobowiązany do podania danych prawdziwych, gdyż są one niezbędne do wystawienia stosownego
zaświadczenia po zakończeniu szkolenia). Dane należy uzupełnić w zakładce: Mój Profil – Moje Dane :

7.

Po zapisaniu wprowadzonych zmian można przejść do zakładki Moje Szkolenia, gdzie znajduje się szkolenie
dedykowane dla danego Użytkownika. Poprzez kliknięcie przycisku Uruchom można rozpocząć realizację
szkolenia.

III.

Etapy realizowanego szkolenia

1.

Szkolenie składa się z Wprowadzenia i VII bądź VIII modułów tematycznych, które uczestnik
przechodzi na zasadzie zależności. Po każdym module zamieszczone są quizy - 3 pytania
wielokrotnego wyboru, na które należy odpowiedzieć. Rozpoczynając szkolenie uczestnik ma dostęp
do Wprowadzenia i I modułu. Nie ma możliwości pominięcia kolejnych etapów i przejścia do testu

2.

egzaminacyjnego.
Warunkiem dostępu do kolejnych etapów szkolenia jest uzyskanie min. 60% poprawnych odpowiedzi
z quizów zamieszczonych po zrealizowaniu danego modułu.

3.

6.

Uczestnik po przejściu wszystkich modułów i quizów oraz upływie minimalnego czasu trwania
szkolenia, otrzymuje dostęp do testu egzaminacyjnego (w przypadku pracowników administracyjno –
biurowych, nauczycieli 8h, pracowników inżynieryjno – technicznych i kadry kierowniczej – 16h,
pracowników służby BHP i innych osób wykonujących zadania tej służby 32h). Test zawiera 30 pytań
jednokrotnego wyboru. Dostęp do jego realizacji jest nieograniczony. Nie zaleca się jednak
przerywania testu egzaminacyjnego, będąc w trakcie jego realizacji.
Warunkiem pozytywnego ukończenia szkolenia i uzyskania zaświadczenia jest udzielenie min. 60%
poprawnych odpowiedzi zawartych w teście egzaminacyjnym.
Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia okresowego z zakresu BHP w wersji papierowej, opatrzone
oryginalnymi pieczęciami i podpisami przekazany zostanie w ustalonej formie .
Konto uczestnika jest aktywne przez okres 30 dni, od daty rejestracji.

IV.

Warunki techniczne

4.
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V.

Dostęp do komputera oraz łącza internetowego (nie zaleca się realizacji szkoleń na urządzeniach
mobilnych typu smartfon, tablet itp.).
System operacyjny: Windows XP SP3, Mac OS X v10.6 lub, Ubuntu 10.4 (lub nowsze wersje).
Przeglądarka internetowa: Mozilla FireFox w wersji od 52, Google Chrome (zalecana przez
Administratora), Opera 11,
Parametry przeglądarki:
W celu płynności realizowanego szkolenia należy wyłączyć dodatki typu Adblock itd.,
- Włączona obsługa skryptów języka JavaScript· Włączona obsługa kaskadowych arkuszy stylów (CSS),
- Włączona obsługa plików cookie,
- Wyłączone blokowanie wyskakujących okien dla witryny serwera LMS,
- Włączona obsługa TLSv1.2.
Minimalne wymagania sprzętowe: Procesor zgodny z x86 o traktowaniu 2.33GHz lub szybszy, dla
notebooków Intel Atom o traktowaniu 1.8GHz lub szybszy, dla MacOS Intel Core Duo 1.83GHz lub
szybszy, 4 GB pamięci RAM lub więcej, Słuchawki lub głośniki, karta dźwiękowa.

Wsparcie merytoryczne
Na każdym etapie realizacji szkolenia uczestnicy szkolenia w formie e-learningu mają możliwość
konsultacji merytorycznej z naszymi wykładowcami (w godzinach 7.00 – 15.00):
Tel. : +24 263-45-69
Email: e-learning@pogotowiebhp.com.pl

VI.

Pomoc techniczna
W przypadku jakichkolwiek problemów z dostępem do Portalu, lub z udziałem w szkoleniu,
Użytkownik może zwrócić się o pomoc do BHP Consulting pod numerem telefonu 24 263-45-69 lub
adresem e-mail: e-learning@pogotowiebhp.com.pl, lub bezpośrednio do Administratorów Platformy
w godzinach (7:00 – 15:00):

Monika Bromczewska
Tel. : +48 504 383 825
Email: MBromczewska@pogotowiebhp.com.pl
Magdalena Stawicka
Tel. : +48 603 454 105
Email: MStawicka@pogotowiebhp.com.pl

