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BLOK I: 

INFORMACJE TECHNICZNE O KURSIE 

 

 Kurs składa się z 8 BLOKÓW. 

 W kursie znajdziesz 5 choreografii gotowych do przeprowadzenia. 

 Bloki powinnaś przechodzić jeden po drugim i w odpowiedniej 

kolejności – tak jak zostało to przewidziane w kursie 

 Dla Twojej wygody materiały w kursie są prezentowane w różnej 

formie – nagrań wideo, nagrań audio i materiałów do druku. 

Wszystkie materiały (poza filmami) możesz pobrać na komputer 

lub telefon komórkowy.  

 Zachęcam Cię do wydrukowania materiałów i ręcznego robienia 

notatek – Twój mózg inaczej wtedy przetworzy przyjętą treść, 

lepiej ją zapamiętasz  i łatwiej zastosujesz. Sprawdź nas! 

 Kurs najlepiej współpracuje z przeglądarkami Firefox i Chrome. 

Nie chodzi w tym wypadku o moje preferencje; po prostu Internet 

Explorer nie jest najlepszy w te „klocki”.  

 Dostęp do platformy z kursem uzyskujesz zawsze w taki sam 

sposób: Twój login to adres e-mail, którym posłużyłaś się podczas 

zakupu kursu, Twoje hasło zostało wysłane do Ciebie w pierwszej 

wiadomości po zakupie.  

 Jeśli go nie pamiętasz, pod poniższym linkiem możesz je 

zresetować:  

……………………………………………………………………………… 
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 Wyloguj się po zakończeniu pracy w danym module. Nie ma do 

tego wskazań technicznych, ale wypracujesz dobry nawyk 

związanym z bezpieczeństwem Twoich danych w sieci. 

 Jak wygląda egzamin i uzyskanie certyfikatu? 

Aby uzyskać certyfikat należy przystąpić do egzaminu i zdać go. 

Egzamin będzie się składał z 3 części: 

Część 1  Weryfikacja  ukończenia kursu. 

Część 2  Próbka Twojej pracy. Wysyłasz nam ją do wglądu -

pokazujesz jak pracujesz i prowadzisz zajęcia taneczne 

z dziećmi. 

Część 3  Twój egzamin pisemny. Wysyłamy Ci test pisemny do 

wypełnienia. 

 

POMOC TECHNICZNA I LOGISTYCZNA: 

 Jeśli masz problemy z hasłem, logowaniem, odtwarzaniem 

materiałów itp. pisz do nas na adres: 

akademia@majkijezowskiej.com. 

 Pracujemy od 8.00 do 16.00 i w takich godzinach odpowiadamy 

na maile. Jeśli napiszesz do nas np. o 22.00, niestety nie będziesz 

mogła liczyć na pomoc od razu. Odpowiemy na drugi dzień  
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