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Igreja do Nazareno
Registro de Aprendizagem Contínua
COMO O REGISTRO FUNCIONA (https://learning.nazarene.org)
PASSO UM. O usuário é convidado para selecionar seu idioma preferido.
Depois da seleção inicial, o site lembra o idioma do usuário.
• O usuário pode selecionar qualquer um dos idiomas disponíveis em
qualquer momento de qualquer local no site usando o menu suspenso (à direita)
que aparece na porção inferior de cada página da rede.
• Depois de um período de sem uso, o site retorna para a página de
seleção de idioma, mas toda a informação de login e outros dados ficam
conservados no idioma que foi selecionado pelo usuário. Com um clique, o
usuário pode selecionar o idioma desejado e depois pode proceder com o login.

PASSO DOIS. Cada usuário deve criar uma conta na página de Inscrição. Há
explicações e definições breves, mas úteis, que informam e auxiliam o
usuário.
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Esta é a página de Inscrição:

Quando o usuário seleciona sua região, então somente os distritos
daquela região ficam disponíveis quando o usuário seleciona o
“Distrito” no menu suspenso.

O usuário indica sua credencial (ordenado, licenciado ou
nenhuma). A liderança distrital ou regional pode verificar a
credencial de qualquer usuário ao fazer uma verificação cruzada
do que o usuário entrou aqui com a lista oficial de ministros
distritais licenciados ou ordenados. “Nenhuma” pode ser uma
categoria usada pelo pessoal do escritório distrital ou regional que
precisa acessar o Registro, mas que não tem credencial
ministerial.

PASSO TRÊS. Depois de fazer o login , o registro de atividade de
aprendizagem contínua do usuário aparece. Se o usuário for novo no
Registro, o usuário será convidado para “Adicionar Registro”.
Selecionar “Adicionar Registro” dá ao
usuário a oportunidade de entrar os
detalhes básicos de um evento de
aprendizagem no qual ele ou ela
participou.

Um texto de ajuda explanatório aparece na página de
“Adicionar Registro” para guiar o usuário no
entendimento dos tipos de eventos de aprendizagem
que qualificam para horas de aprendizagem contínua e
como relatar essas horas.
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Na página ADICIONAR REGISTRO, o
usuário entra a seguinte informação:
• nome do evento (por exemplo, “Liderando
Adoração” ou “Cuidando de Famílias Enlutadas”)
• dates the event begins and ends (a dropdown menu helps makes date selection easy)
• descrição do evento (essa pode ter as
próprias palavras do usuário ou uma descrição
fornecida pelo organizador do evento))
• nome da organização
oferecendo/apresentando o evento
• número de horas de aprendizagem
contínua que o usuário está relatando para sua
participação no evento
• tipo de evento selecionado pelo usuário
do menu suspenso (conferência, seminário/classe,
seminário virtual, preparação instrucional, grupo
de estudo de livro, áudio/vídeo online, outro)
• foco de aprendizagem do evento –
conteúdo, contexto, competência ou caráter (o
usuário pode escolher mais de um)

PASSO QUATRO. Depois de entrar pelo menos o
registro de um evento, aparece uma lista de todos
os eventos de aprendizagem contínua que o
usuário adicionou ao Registro. O usuário pode
baixar e imprimir um relatório em qualquer
momento para qualquer período de datas.
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PASSO CINCO. O usuário pode encontrar respostas para as perguntas
sobre a aprendizagem contínua e sobre como usar o Registro
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PASSO SEIS. O usuário pode atualizar
sua informação (incluindo e-mail e
senha) em qualquer momento.
Este exemplo mostra como a escolha de distritos
aparece em um iPhone quando atualiza a conta do
usuário.
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