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Witamy 
O projekcie 
Projekt "ID GAMES" opiera się na przekonaniu, że każdy człowiek powinien mieć szansę być 
akceptowany, doceniany i mieć równe szanse na rozwój swoich umiejętności i osobowości. 
Włączenie społeczne osób niepełnosprawnych to kluczowe cele projektu "ID GAMES", który 
proponuje nową metodologię partycypacyjnych laboratoriów życia dla włączenia osób z 
niepełnosprawnością intelektualną poprzez współtworzenie gier w społecznościach 
lokalnych. 

Ponadto ID GAMES wzmacnia praktyczne, poznawcze i społeczne umiejętności osób z 
niepełnosprawnością intelektualną poprzez 6 poważnych gier, które zostały stworzone z ich 
udziałem od pomysłu do dopracowania. Wreszcie, kurs zwiększa umiejętności i kompetencje 
trenerów osób z niepełnosprawnością intelektualną, odpowiednich specjalistów, opiekunów 
i organizacji zajmujących się tymi osobami. 

O e-kursie ID GAMES 
Ten e-kurs jest zwieńczeniem wysiłków projektu ID GAMES. Jest on skierowany do trenerów, 
opiekunów i osób ze społeczności lokalnej, które są zainteresowane włączeniem i 
wzmocnieniem pozycji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Kurs przeprowadzi 
uczestników przez wszystkie etapy zrozumienia potrzeb osób z niepełnosprawnością 
intelektualną, nauczy ich jak wdrożyć innowacyjną metodologię współtworzenia gier 
partycypacyjnych w żywych laboratoriach, a także jak wykorzystać 6 poważnych gier ID 
GAMES do wzmocnienia umiejętności osób z niepełnosprawnością intelektualną. 

Kurs składa się z 4 modułów i jest dostępny w 5 językach (angielski, grecki, portugalski, 
rumuński, polski). Uczestnictwo w kursie jest bezpłatne, więc zachęcamy do zapisania się i 
wzięcia udziału we wszystkich lub wybranych modułach, które Cię interesują! Po ukończeniu 
wszystkich modułów E-kursu i ocenieniu swoich wyników w nauce za pomocą małych quizów 
otrzymasz certyfikat uczestnictwa! 

Przewodnik 
Poniższy przewodnik pomoże Ci w korzystaniu z platformy. Życzymy miłej zabawy!   



 

 

Rejestracja 
Aby zarejestrować się na naszej platformie proszę kliknąć na menu lub na przycisk w prawym 
górnym rogu. 

 

Kolejnym krokiem jest wypełnienie formularza. Wszystkie pola z tym znakiem       są 
obowiązkowe! 

 

 

Zachowaj ostrożność w części dotyczącej hasła. Hasło musi mieć co najmniej 4 znaków. Na 
przykład: Idgames1# 

Gdy będziesz gotowy, naciśnij przycisk Create my new account. 



 

 

To jest ostatni ekran. 

 
Na Twoje konto e-mail przyjdzie wiadomość z linkiem weryfikacyjnym. Nie zapomnij 
sprawdzić folderu spamu! 

  
Musisz nacisnąć link, aby aktywować swoje konto na platformie. 

Po naciśnięciu linku zostaniesz przekierowany na platformę i zobaczysz potwierdzenie. Twoja 
rejestracja została potwierdzona  

 

Teraz możesz zalogować się do platformy!  



 

 

Login 
Możesz się zalogować naciskając przycisk logowania w prawym górnym rogu. 

 

Następnie zobaczysz pasek do wysunięcia, w którym będziesz mógł wpisać nazwę 
użytkownika i hasło, które podałeś przy rejestracji. 

 

W przypadku wprowadzenia błędnych danych uwierzytelniających zobaczysz następujący 
ekran: 

 



 

 

Spróbuj ponownie lub możesz kliknąć Zapomniałem nazwy użytkownika lub hasła, aby je 
zresetować. 

Strona główna 
Po udanym zalogowaniu zobaczysz stronę główną Platformy. 

 



 

 

 

Tutaj możesz wybrać język, w którym chcesz uczestniczyć w e-kursie ID Games, klikając na 
wybraną flagę. 

 

Po tej sekcji znajdziesz cztery moduły e-kursu. 

 

Cały czas w platformie u góry znajduje się menu, z którego można przejść do przycisku 
głównego, obejrzanych modułów, strony projektu i tego poradnika. 

  



 

 

Strona modułów 
Zobaczmy, jak uzyskać dostęp do każdego modułu.

 

 

Po naciśnięciu tytułu na przykład 1.1. Moduł Prezentacja otwiera się i można obejrzeć jego 
zawartość. 

Po prawej stronie masz dostęp do wszystkich modułów i pulpitu nawigacyjnego. 

 



 

 

Deska rozdzielcza 
Tutaj znajduje się mini panel kontrolny platformy. Masz dostęp do wszystkich modułów, 
które oglądasz.

 

 

 

  



 

 

Profil 
Jeśli naciśniesz czerwony przycisk ze swoim imieniem w prawym górnym rogu, możesz wejść 
do tego menu:

 

Tutaj możesz przejść do: 

- Dashboard 

- Profil 

- Wiadomości 

- Preferencje 

- Wyloguj się (opuść platformę) 

Profil 

 

Tutaj możesz zmienić szczegóły swojego profilu, uzyskać dostęp do statystyk i różnych 
ustawień. 

  



 

 

Wiadomości 
W tej sekcji możesz komunikować się z innymi użytkownikami platformy. Musisz znać nazwy 
użytkownika innych użytkowników.

 

 

Preferencje 
Ta sekcja jest przeznaczona dla bardziej umiarkowanych użytkowników. 
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