Wytyczne do uzywania platformy on-line

Daj szanse kompetencjom
Platforma przedstawiona w niniejszej instrukcji zostala opracowana w ramach projektu GCaC w celu stworzenia
monitorowania

rozwoju

w

fazie

testowania

w

czterech

kontekstach

transferu

(srodkowe

i

ego srodowiska pracy, wspierania i

poludniowe

Wlochy,

Polska,

Rumunia).

Platforma jest nie tylko okazja do zaprezentowania produktów i osiagnietych rezultatów, ale zostala takze stworzona w celu ulatwienia operatorom i
beneficjentom koncowym w zakresie nabywania wiedzy z m

Assessmentceter, zarówno w zakresie metod i narzedzi.

Decyzja o wykorzystaniu platformy Moodle podyktowane bylo potrzeby narzedzie naprawde interaktywne, z natychmiastowego wykorzystania i jest
konfigurowalny w stosunku do tresci i cechy jego uzytkowników. Modulowa konstrukcja pozwala na latwe tworzenie kursów i systematyczne ladowanie
nowych materialów, nawet przez niedoswiadczonych uzytkowników w tej dziedzinie szkolenia. Ponadto, dzieki narzedziom, takim jak czat i forum, mozliwe jest
zbudowanie spolecznosci, gdzie uczestnicy moga rozpoczac prace komunikujac sie, zarówno pomiedzy soba jak i ze swoimi nauczycielami.

Podrecznik ma na celu towarzyszyc nauczycielom i uzytkownikom w nauce podstawowych funkcji do zarzadzania i korzystania z platformy.

Platforma projektu dostepna jest na stronie:
www.gcac-platform.eu

Page

2

Kazdy uzytkownik moze to zrobic za pomoca swoich danych.

Strona glówna Platformy pokazana jest na rysunku 1:
W celu zalogowania sie uzytkownik moze skorzystac z dwóch wariantów zaznaczonych na czerwono:

Page

3

Rys. 1

Po kliknieciu przycisku logowania, pojawi sie nastepujacy obraz(Fig.2):
Rys .2

Prosze wpisac nazwe uzytkownika i haslo oraz kliknac na przycisk

który zaznaczono na czerwono.
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Kolejnym obrazem, jaki sie pojawi bedzie taki, jak na rysunku nr. 3. Tutaj istnieje mozliwosc wyboru preferowanego jezyka.

Rys. 3

Podczas gdy strona glówna jest zawsze w jezyku angiels
−

niemieckim

−

angielskim

−

wloskim

−

rumunskim

−

polskim

materialy moga byc wyswietlane w nastepujacych jezykach:

Strona glówna sklada sie z 3 równoleglych kolumn:
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Jak widac na rysunku nr 4, po zalogowaniu znajdziecie tam 5 sekcji oraz sekcje wprowadzajaca.
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Klikajac na odpowiedni jezyk dotrzecie do wybranej sekcji.

Rys. 4

Zawiera bloki, które odnosza
sie do najnowszych
wiadomosci, wydarzenia
planowane, kalendarz i
ostatnie dzialania.
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Ta czesc zawiera materialy
dydaktyczne i moduly dzialalnosci.
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Tutaj zawarte sa informacje na
temat zarzadzania, uczestników, listy
uzytkowników i administracji.

Zobaczmy jak wgrac foldery lub pojedyncze pliki. Przede wszystkim nalezy kliknacw “Administracja”, a nastepnie w menu “Pliki”:

Otworzy sie obraz przedstawiony na rys. 5:

Page

7

Rys. 5

Ikonki na dole pozwalaja na dodanie nowych dokumentów. Zalózmy, ze chcesz dodac folder. Nalezy kliknaa na “Utwórz folder” (zobacz czerwone zaznaczenie).
Ukaze sie obraz przedstawiony ponizej:

Nazwijmy nasz folder “Test” i klikamy na “Utwórz”
I w ten sposób folder “Test” jest utworzony na liscie naszych folderów (Rys. 6).
Rys. 6
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Po kliknieciu na ikonke naszego folderu, pokaze sie obraz, jak to przedstawiono ponizej:

Teraz mozemy dodac inny podfolder lub dodac pliki do istniejacego juz folderu uzywajac ikon zaznaczonych ponizej na czerwono (Rys.7)
Rys. 7

Ikona “Folder macierzysty” pozwala nam powrócic do ostatniego widoku strony. Jest to miejsce pewnego rodzaju „przechowalni”, która

wszystkie pliki

i foldery dodane przez uzytkowników. Oznacza to, ze nie sa one zaladowane bezposrednio do poszczególnych kursów, ale wszystkie sa zebrane w jednym
miejscu. W rezultacie sa one importowane w swoje nalezyte miejsce za pomoca odpowiedniej procedury, która zostanie wyjasniona pózniej.

Jak przeslac pliki do wybranej sekcji?
Nalezy wlaczyc opcje “Wlacz edycje” i w zadanej sekcji kliknac menu “Dodaj zasoby” (patrz czerwona strzalka):

Na ekranie widzimy obraz prezentowany na Rys.8, na nastepnej stronie.
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Po otwarciu menu wybieramy opcje "Wyswietl katalogu", aby utworzyc nowy folder.
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Dodajemy nazwe katalogu (obowiazkowe), krótki opis w razie potrzeby (opcjonalne) w polu ponizej nazwy i importujemy z naszej „przechowalni”.
Aby to zrobic musimy otworzyc menu "Wyswietl katalog" oznaczone na czerwono. Po jego otwarciu, znajdziecie tam liste wszystkich dokumentów
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Rys. 8

w „przechowalni”.
Po przesunieciu w dól znajdziemy folder, który zostal wczesniej przeslany, czyli nasz „Test" (rys. 9).
Rys. 9
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Wybieramy go i zatwierdzamy klikajac na:

Jesli chcemy dodac pojedynczy plik, wybralibysmy „link do pliku lub strony internetowej” z menu.
6

Obraz, jaki sie ukaze, przedstawiony zostal na rys. 10
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Fig.10

Jak zwykle, przy nazwaniu naszego pliku, warto wstawic krótki opis w razie potrzeby, a potem w obszarze "Link do pliku lub witryny sieci Web” wybieramy
"Wybierz lub przeslij plik"(patrz przycisk zaznaczony na czerwono na rysunku. 10)
W tym momencie nasza znana “przechowalnia” otwiera swoje okno. Zalózmy, ze chcemy dodac obraz "gcac.jpg". Wybieramy go, zaznaczajac pole wyboru obok
pliku, a nastepnie klikamy "Wybierz" (zobacz oznakowane na czerwono)
Rys. 11

Gdy to nastapi, przed zapisaniem i powrotem do kursu dobrze jest zawsze pamietac, aby wybrac z menu "Okno" funkcje "Nowe okno", jak pokazano ponizej. To
pozwala przegladac samodzielne pliki na stronie, które moga zostac zamkniete, nie przerywajac nawigacji na platformie. Procedura jest taka sama, niezaleznie
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od rozszerzenia pliku.

Zobaczmy, jak przedstawiaja sie wypelnione sekcje.
Czesc wprowadzajaca zawiera krótki tekst opisujacy projekt Daj szanse kompetencjom (Rys. 12).
Rys.12
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Poza w tej sekcji znajdziemy 2 narzedzia:

Po wybraniu "Wiadomosci i ogloszenia" mozliwe jest dodawanie komentarzy, w taki sposób, ze wszyscy uzytkownicy forum moga zobaczyc.
Zobaczmy, jak to zrobic: po kliknieciu przycisku uzyskamy obraz strony, jak to zostalo pokazane na Rys.13
Rys.13

Po kliknieciu ikony
Temat

powinien

(zaznaczonej na czerwono) uzyskamy dostep do strony j
byc

zawsze

wskazany,

jak

równiez

konieczne

jest

o na rys. 14. (nastepna strona)
napisanie

wiadomosci

w

specjalnym

oknie.

W przypadku ladowania nowych danych wiadomosc moze zawierac krótki opis zaladowanego dokumentu lub miejsce, które moze byc uzyte do zadawania
pytan lub watpliwosci, które moga dotyczyc takze innych uzytkowników.

Jak widac (rys. 14) powyzej okna wiadomosci, znajduje sie pasek narzedzi (zaznaczony na niebiesko). Jest on podobny do tego w Microsoft Word. Z pomoca

Maksymalny

rozmiar

zalaczników

(zaznaczona na czerwono) i dotrzec do wybranego pliku.
to

8

MB.
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W celu wstawienia zalaczników do wiadomosci nalezy kliknac ikonke
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edytora tekstu mozliwe jest ustawienie konkretnych znaków do tekstu lub jego czesci, wstawianie obrazów.
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Rys.14

Wreszcie, kiedy tekst zostal napisany, a zalaczniki zaladowane, wiadomosc moze byc przeslana na forum z pomoca odpowiedniej ikony.

Jesli chat room jest aktywny, otwiera sie nastepujace okno.
Rys. 15

Kiedy wchodzi sie na chat, pojawia sie nastepujacy obraz. Jest tu mozliwosc komunikowania sie w czasie realnym z innymi uzytkownikami bedacymi online
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poprzez pisanie do nich w przeznaczonym do tego miejscu (zaznaczone na czerwono) i zatwierdzaniu napisanego tekstu klawiszem „Enter” na klawiaturze.

Idac dalej uzytkownik moze samodzielnie dostac sie do srodowiska pracy, które sklada sie z 5 sekcji, jak to pokazano ponizej.
Tytul, opis, dokumenty (podzielone na katalogi)
Zobaczmy na przyklad sekcje druga – kurs w jezyku wloskim (jest ona najbogatsza w dokumenty), jak widac na rys. 16.
Rys. 16

Jak widac, materialy podzielone sa na zwykle katalogi. Otwierajac je, mozna uzyskac dostep do pojedynczych plików, a tym samym zapisac, wydrukowac lub po
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prostu miec do nich wglad.

Page

19

Pro v inc ia di Pe rug ia

Italia

Wo je wó dz ki Urz a d Prac y w Ols z tynie

Polska

Ag e ntia Na tio na la pe ntru Oc upare a
Fo rte i de Munc a

Life e .V.
Deutschland

Ite r
Italia

S hare -it

If Ita lia Fo rm a

Italia

Italia

Page

This project has been funded with support from the European
Commission.
This publication reflects the views only of the author, and the
Commission cannot be held responsible for any use which may
be made of the information contained therein.

20

România

