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Platforma do programu Szkoła Demokracji 

Instrukcja dla uczestników krok po kroku 

 

Co znajduje się w instrukcji? 

 

 Jak aktywować konto na platformie Szkoła Demokracji? Instrukcja krok 

po kroku……………………………………………………………………………………..Strona 2 

 

Jak korzystać z platformy Szkoły Demokracji? 

 Jak się zalogować?..........................................................................Strona 5 

 Jak dodać diagnozę i plan działania?..............................................Strona 5 

 Jak dodać relację?.........................................................................Strona 10 

 Jak dodać zdjęcia do relacji?.........................................................Strona 12 

 Oczekiwanie na sprawdzenie relacji i komentarz……………………….Strona 15 

 Mail po sprawdzeniu relacji z informacją…………………………………..Strona 15 

 Co jeśli relacja ma status „Do poprawki”?....................................Strona 15 

 Co jeśli relacja ma status „Niezaakceptowane”?..........................Strona 16 

 Wizytówka szkoły, wiadomości i komunikacja z mentorem….……Strona 17 

 Relacje ze szkół i  Aleja Gwiazd „Szkoły Demokracji”…………………Strona 19 
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Jak aktywować konto szkoły na platformie Szkoła 

Demokracji? Instrukcja krok po kroku. 

 

Krok 1. 

Trzeba wejść na stronę swoją skrzynkę mailową (nauczyciela), podaną przy rejestracji do programu. Po 

prawej stronie kliknąć przycisk „Rejestracja”. Otrzymałeś link aktywacyjny do konta Twojej szkoły 

(zespołu) na platformie Szkoła Demokracji. 

 

 

 

 

Krok 2.  

Po otworzeniu maila pojawi się instrukcja do aktywacji konta i obsługi platformy. Kliknij w link, by 

aktywować konto i ustawić hasło. 
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Krok 3.  

Po kliknięciu w pierwszy link z maila, zostaniesz przeniesiony do strony logowania na platformie Szkoła 

Demokracji, aby ustawić swoje hasło. Pamiętaj - jest to link jednorazowy, który służy ustawieniu hasła. 

Ustaw hasło i zaloguj się na platformę.  

Brawo! Twoje konto zostało zarejestrowane i aktywowane! Teraz możesz w pełni korzystać z 

platformy i zamieszczać wyzwania! Po ustawieniu hasła i kliknięciu przycisku „zaloguj”, wyświetli Ci się 

następujący widok:  
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Jesteś już zalogowany i tak wygląda Twoje konto. Jesteś w zakładce edytuj konto i tutaj możesz w 

przyszłości zmienić hasło, wpisując najpierw aktualne, a potem nowe dwa razy. Możesz tutaj również 

wgrać obraz Waszej szkoły lub Waszego zespołu (poprzez okienko „Wyślij obrazek”), do czego 

serdecznie zachęcamy (można to zrobić później)! Aby ostatecznie zatwierdzić wgrany obraz lub zmienić 

hasło, na dole strony musisz kliknąć „zapisz”. 

 

Za każdym następnym razem loguj się poprzez stronę: 

https://szkolademokracji2019.ceo.org.pl/logowanie 

używając swojego maila/nazwy użytkownika i ustawionego hasła. Jest jedno konto na szkołę, czyli 

cały zespół. Warto, by miały do niego dostęp wszystkie osoby lub chociaż te, które będą odpowiadały 

za dodawanie relacji i kontakt z mentorem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://szkolademokracji2019.ceo.org.pl/logowanie
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Na stronie głównej, kliknij „Logowanie”, a następnie wpisz maila (koordynatora – podany przy 

rejestracji) lub nazwę użytkownika i hasło. Po zalogowaniu zobaczysz stronę (wizytówkę) swojej szkoły.  

 

 

Krok 1. Czarny pasek na górze to panel użytkownika i jest dostępny po zalogowaniu. Aby dodać 

diagnozę i plan działania, kliknij w pole „Dodaj treść” i wybierz „Diagnoza i plan działania”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak korzystać z platformy Szkoły Demokracji? 

2. Jak dodać diagnozę i plan działania? 

1. Jak się zalogować? 
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Krok 2. TYTUŁ. Teraz możesz uzupełnić Diagnozę i plan działania. Dodaj tytuł dla „Diagnozy i planu 

działania. 

 

Krok 3. DIAGNOZA – OCENIA DZIAŁANIA SZKOLNEJ DEMOKRACJI. Poniżej podsumowania znajduje się 

pole do uzupełnienia diagnozy, czyli wstawienia uzupełnionego narzędzia do oceny działania szkolnej 

demokracji. Uczniowie i uczennice wypełniali je na warsztatach z trenerami drugiego dnia Inauguracji 

projektu w Warszawie. Otrzymaliście je również w mailu po Inauguracji. Wgrajcie tutaj wypełnione 

narzędzie do oceny działania szkolnej demokracji  - analizę działania szkoły. Możecie wgrać plik w 

formie pdf/doc/docx/png/gif/jpg/jpeg, zatem może być do etytowany plik, skan lub zdjęcie. Jak wgrać 

plik znajdziecie na stronie 12 w tej Instrukcji. Uwaga! Zwracajcie uwagę na wielkość i format pliku. 
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Krok 4. POGŁĘBIONE BADANIA. Jeśli pogłębiliście diagnozę o dodatkowe badania wśród uczniów i 

uczennic, również możecie je opisać poniżej i wgrać pliki związane z ich realizacją. Jest to pole 

nieobowiązkowe – dodatkowe.  

 

 

Krok 5. WNIOSKI Z DIAGNOZY. Na spotkaniu zespołu projektowego – Waszej grupy ze szkoły, 

zastanówcie się nad wnioskami z przeprowadzonej diagnozy. Tutaj możecie opisać wnioski, jakie 

wyciągnęliście. 
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Krok 6. PLAN DZIAŁANIA – WYBÓR WYZWAŃ. Na podstawie wniosków z analizy, zastanówcie się, jakie 

wyzwania do realizacji wybieracie. Na platformie w każdym obszarze wybierzcie wyzwanie z 

rozwijanej listy i krótko opiszcie, co w każdym z nich planujecie zrobić, jak to przeprowadzić oraz kiedy 

chcecie to zrealizować.  
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Krok 7. Na końcu ZAPISZCIE! I gotowe!  

 

 

Po dodaniu diagnozy i planu działania, będą one widoczne w zakładce „Moje relacje”. 

Mentor będzie mógł odnieść się i przekazać Wam swoje uwagi – co poprawić za pomocą 

komentarzy pod diagnozą lub poprzez maila. Gdybyście chcieli poprawić swoją relację, należy 

kliknąć edytuj, po prawej stronie. Mentor może również zaakceptować Waszą diagnozę od 

razu i tym dać „zielone światło” do działania. 
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W lewym górnym rogu kliknij w zakładkę „Moje relacje”. 

 

 

 

Następnie pokaże ci się taki widok:  

 

Są to poszczególne obszary, w ramach których możesz dodawać wyzwania z Twojej szkoły. 

Aby dodać relację, kliknij edytuj przy wybranym obszarze, w którym chcesz dodać wyzwanie. 

Następnie wypełnij formularz relacji.  

3. Jak dodać relację 
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Następnie odpowiedzcie na zadane pytania i wgrajcie zdjęcia/pliki dokumentujące Wasze wyzwanie. 

Pamiętajcie! Skorzystajcie z pytań i wskazówek – w poradniku określiliśmy do każdego wyzwania 

pytania, na jakie musicie odpowiedzieć. Wszystko to zawarte jest w Przewodniku po programie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie, które będzie widoczne platformie 

Zajawka to kilka ogólnych zdań o Waszym działaniu – streszczenie 

dotyczące Wasze wyzwania, które będzie widoczne w opisie na stronie.  

 

Z rozwijanej listy wybierzcie nazwę wyzwania, które realizujecie. 
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Kliknij przeglądaj. 

 

 

Pojawi się okienko… 

 

…gdzie należy wybrać „Wyślij plik”. 

4. Jak dodać zdjęcia/pliki do relacji? 
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Następnie po kliknięciu „wybierz plik”, odnajdź plik na swoim komputerze i wybierz go. Następnie 

kliknij „wyślij plik” na dole (w mniejszym okienku, nr 2). Plik pojawi się na dole (jak w obrazku poniżej). 

Aby go ostatecznie dodać, trzeba w niego kliknąć. 
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Jeśli wgraliśmy plik poprawnie, będzie się wyświetlał w relacji w następujący sposób: 

UWAGA! Jeśli masz trudność w dodaniu pliku, sprawdź, czy plik spełnia podane wymagania 

(odpowiednia wielkość pliku i format, wskazane w obrazku powyżej). Podobnie dodaje się inne pliki 

typu pdf, docx.  

Do swojej relacji możecie dodawać zdjęcia, pliki (dokumenty), na przykład regulamin szkoły, ankietę, a 

także jest pole w którym możecie dodać link (np. do strony szkoły). 

Po wypełnieniu wszystkich pól w formularzu, uzupełnieniu relacji, kliknij „Zapisz”. Brawo! Dodałeś 

relację! 

Teraz możesz monitorować jej status i czekać na odpowiedź od nas.  
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WAŻNE! To nie koniec! Teraz o statusach. 

5. OCZEKIWANIE NA SPRAWDZENIE I KOMENTARZ 

Następnie jest czas dla nas, abyśmy mogli przeczytać relację i sprawdzić ją. Możliwe są trzy rodzaje 

naszej odpowiedzi: 

- Zaakceptowane – brawo! Wyzwanie zostało zaakceptowane! Możecie podjąć kolejny krok do tytułu 

Szkoły Demokracji. Przeczytajcie komentarz, by dowiedzieć się, co nam się szczególnie spodobało w 

Waszej relacji. 

- Do poprawki – oznacza to, że czegoś nam brakuje w Waszej relacji i musicie ją uzupełnić, coś może 

być dla nas niejasne, brakuje linku lub dokumentu albo napisaliście za mało, czy nie ma w niej istotnych 

części. Przeczytajcie komentarz, aby się dowiedzieć, co nam się spodobało, a co wymaga poprawy z 

Waszej strony i uzupełnijcie relację o te elementy, a następnie dajcie nam znać, że poprawiliście. 

- Niezaakceptowane – oznacza to, że niestety nie możemy zaakceptować Waszego działania jako 

realizacji wyzwania, gdyż odbiega od założeń obszaru, nie zostały spełnione wymagania stawiane w 

wyzwaniu i rozminęliście się kompletnie z istotnymi założeniami wyzwania i nie jest to kwestia 

uzupełnienia, a nieprawidłowo wykonanego działania, w którym zabrakło ważnej części lub coś 

przebiegło niepoprawnie. Wówczas niestety musicie wybrać inne wyzwanie z obszaru lub zostać przy 

tym samym, ale zrealizować je od początku. 

 

6.  Mail po sprawdzeniu relacji z informacją 

Gdy sprawdzimy już Waszą relację, dostaniecie informację na maila o nazwie „Szkoła Demokracji – 

zmiana statusu wyzwania” i zmieni się status przy Waszej relacji. 

 

7. Co jeśli relacja ma status „Do poprawki”?  

 

Jeśli Wasza relacja ma status „Do poprawki” (obrazek poniżej)… 
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…przeczytajcie komentarz do relacji, gdzie będzie napisane, co wymaga poprawy lub uzupełnienia w 

Waszej relacji, a następnie poprawcie relację za pomocą przycisku „edytuj” (jak przy dodawaniu 

relacji). Po zapisaniu poprawek na dole strony, status Waszej relacji zmieni się na „Poprawione”. 

Wówczas oczekujcie na ponowne sprawdzenie przez nas Waszej relacji po uzupełnieniu/poprawkach. 

 

Jeśli wszystko będzie dobrze, wówczas po sprawdzeniu zostanie ono zaakceptowane. Przyjdzie do 

Was wiadomość na maila o zmianie statusu wyzwania oraz zmieni się status obok wyzwania. 

Przeczytajcie komentarz i realizujcie następne wyzwanie!  

 

9. Co jeśli relacja ma status „Niezaakceptowane”?  

 

Jeśli Wasza relacja zyska status „Niezaakceptowane”, wówczas automatycznie utworzy się nowy 

formularz dla nowej relacji w tym obszarze. 

 

Niezaakceptowane – oznacza to, że niestety nie możemy zaakceptować Waszego działania jako 

realizacji wyzwania, gdyż odbiega od założeń obszaru, nie zostały spełnione wymagania stawiane w 

wyzwaniu i rozminęliście się kompletnie z istotnymi założeniami wyzwania i nie jest to kwestia 

uzupełnienia, a nieprawidłowo wykonanego działania, w którym zabrakło ważnej części lub coś 

przebiegło niepoprawnie. Wówczas niestety musicie wybrać inne wyzwanie z obszaru lub zostać przy 

tym samym, ale zrealizować je od początku. 

Dlatego wybierzcie nowe działanie z tego obszaru lub zrealizujcie takie samo od początku, jednak 

unikając błędów. 
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10. Wizytówka szkoły, wiadomości i komunikacja z mentorem 

Poniżej wizytówka Waszej szkoły – tam znajdują się podstawowe informacje o Was i Waszym 

mentorze (jest link do jego profilu). 

 

Na platformie jest również możliwość wymiany wiadomości z mentorem i możecie się z nim 

komunikować w taki sposób. Zachęcamy do testowania tej formy kontaktu, chociaż jest ona dość 

prosta. Jeśli to narzędzie nie spełni Waszych potrzeb i oczekiwań, to nadal ważne są komentarze 

(informacje zwrotne) od mentorów pod relacjami oraz zachęcamy do komunikacji mailowej z 

mentorem i takiej formy konsultacji. 
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Po wybraniu „Napisz nową wiadomość” pojawia się okienko do pisania wiadomości. W polu to trzeba 

wpisać imię i nazwisko mentora (dużymi literami i z polskimi znakami). Następnie tytuł i treść oraz 

można dołączyć pliki. Również mentor może do nas napisać wiadomość i znajdziemy ją w tej 

zakładce. 

Jest to dodatkowa propozycja drogi komunikacji i jeśli jest wygodniej, można to robić drogą mailową. 
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11. Relacje ze szkół i Aleja Gwiazd „Szkoły Demokracji” 

 

Wszystkie Wasze relacje po zaakceptowaniu trafiają na stronę główną do rubryki „Relacje ze szkół”, 

gdzie możecie je oglądać. Tutaj także możecie podglądać, co się dzieje w innych szkołach!  Pod każdą 

relacją znajdziecie komentarz, co nam się podoba w danej relacji. 

Aby docenić relacje wyróżniające się, czyli świetnie przeprowadzone działania według nas, które mogą 

być przykładem dla innych, stworzyliśmy Aleję Gwiazd „Szkoły Demokracji”. Jeśli jakaś relacja będzie 

opisywała szczególnie dobrze przeprowadzone wyzwanie, pojawi się w tej rubryce na stronie.  

Polecamy czytać relacje z innych szkół, komentować je, inspirować się nimi.  


