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FORMAÇÃO DE FORMADORES
Este manual, juntamente com cursos e soluções de e-learning são resultados de um
projecto de Transferência de Inovação dentro do Programa Aprendizagem ao Longo da
Vida, Leonardo da Vinci. Foram desenvolvidos por professores de línguas e formadores e
especialistas profissionais de instituições europeias que trabalham em cooperação. O
consorcium consiste em quatro instituições: Best Cibernetics (Grécia), Civiform (Itália),
Centro Tecnológico do Calçado de Portugal (Portugal), Globalnet sp. o.o. z (Polónia). As
instituições mencionadas trabalharam vários cursos de línguas para uso profissional;
curso de Inglês para sector da restauração, curso de italiano para sector da restauração,
curso de Inglês para design gráfico, curso de italiano para design gráfico, curso de Inglês
para psicólogos; curso de Inglês para a indústria do calçado, curso de Português para a
indústria do calçado .
Sobre o projeto
O objetivo do projeto apresentado é o de inovar no que diz respeito à aprendizagem de
línguas para uso profissional e introduzir padronização na aprendizagem de línguas
profissional. Os produtos desenvolvidos no decorrer desse projeto são os cursos de
línguas e uma plataforma de e-learning. O projeto visa trabalhar um modelo eficaz para o
ensino de línguas profissional, junto com as ferramentas e técnicas para facilitar o
processo (uma ferramenta de e-learning). Estes cursos de formação profissional são
baseadas em Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas e estão
relacionados com a Competência Linguística Quadro de Referência para as Vocações.
Foi introduzida padronização na aprendizagem de línguas para uso profissional. Várias
profissões (cozinheiro, psicólogo, técnico de calçado, designer gráfico) e vários idiomas
foram tidos em conta. Também aquelas línguas menos conhecidas e menos
frequentemente utilizadas para apoiar e promover a diversidade linguística na União
Europeia. O projeto esforça-se para ensinar línguas europeias para uso profissional online e para facilitar e fortalecer o e-learning e blended learning. A base para a realização
do projeto é a cooperação entre professores e formadores de línguas envolvidas no
projeto e os especialistas da indústria em questão.
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Os testes de língua escritores e professores de línguas não estão familiarizados com o
jargão da indústria e eles precisam de constante exposição a que a linguagem e com a
documentação da profissão, bem como o contato frequente com os seus utilizadores. Os
cursos são projetados para alunos de nível A2 e abrangem as seguintes áreas: cozinha,
abastecimento, comida orgânica, psicologia, calçados, design gráfico (Inglês, Português,
Italiano, polaco e grego). Os cursos estão disponíveis numa plataforma de e-learning. A
estrutura que a plataforma foi projetada de modo lógico, interessante e de fácil acesso.
Trata-se de conteúdo e avaliação, com conteúdo de media (simulações, demonstrações,
áudio, gráficos) e roteiro de testes (navegação, links). O texto é dividido em unidades e
subunidades. O apoio ao professor também é possível, a fim de monitorar o progresso, o
conhecimento, bem como testes intercalares e finais. A plataforma de e-learning foi criado
com o objetivo de ser constantemente desenvolvido (conteúdo e desenvolvimento
estrutura), para que possa beneficiar da mais atualizada abordagens pedagógicas para o
e -learning. A estrutura da plataforma será de fácil acesso com um pressuposto de que o
público não tem experiência com aplicativo similar.
Objetivos do projeto
Os objetivos específicos são os seguintes:
- Desenvolver competências profissionais nos professores e formadores
- Tornar os alunos mais competitivos
- Permitir que os funcionários que gostariam de trabalhar em vários países da Europa
obtenham a certificação transparente e padronizada nas competências linguísticas para o
seu campo profissional específico
- Ajudar as organizações, tais como agências de emprego, centros de emprego e as
organizações patronais para avaliar a proficiência linguística dos trabalhadores
estrangeiros que procuram emprego
- Ensinar línguas a profissionais europeus on-line: Italiano, Inglês, Grego, Polaco,
Português
- Melhorar a acessibilidade à aprendizagem ao longo da vida para as vocações,
apresentando o status dos alunos profissional em países de parceria, as dificuldades que
encontram, e por apresentar soluções conjuntas
- Disponibilizar aos alunos ferramentas para melhorar os seus conhecimentos e
competências, a fim de evitar a sua exclusão social e ajudá-los a entrar e re-entrar no
mercado de trabalho
- Facilitar a cooperação entre as organizações dos parceiros através da organização de
reuniões de parceria, com o objetivo de estabelecer parcerias mais estreitas e
implementar o projeto

Este projeto foi co-financiado pela União Europeia no âmbito do
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- Melhorar pedagógica existente abordagens à aprendizagem ao longo da vida , a fim de
incluir os alunos mais profissional para este processo através do desenvolvimento de
materiais de ensino, métodos e técnicas
- Facilitar e apoiar a aprendizagem de línguas e a diversidade linguística no seio da EU
- Facilitar e fortalecer e-learning e blended learning
- Popularizar a educação e formação contínua.

Histório do Projeto
O projeto é baseado no projeto LCCTV cujo principal produto é o Manual contendo ( 1)
Metodologia LCCTV para projetar testes de idioma - emprego específico, (2) a
competência linguística Quadro de Referência para as Vocações ( LCFRV ), e (3 ) vários
apêndices ilustrando a implementação da Metodologia e do Quadro. Há várias traduções
dos manuais: búlgaro, alemão, espanhol, turco. Além disso, algum material de teste foi
produzido de acordo com a Metodologia LCCTV e Quadro dos campos profissionais da
Construção e atividades Marítimas. O segundo grande resultado do projeto é um livro de
curso de dois níveis, Inglês para Mariners, fornecendo material de aprendizagem
linguagem profissional específica do sector a nível básico e intermediário.
A Comissão Europeia considerou a aprendizagem de línguas e do ensino como uma
prioridade há mais de 30 anos. Cada cidadão europeu deve ser capaz de comunicar-se
em pelo menos duas línguas estrangeiras, além da sua língua materna. Este é o objetivo
da União Europeia e está a lutar por ele. O Quadro Europeu Comum de Referência para
as Línguas (CEF) é um documento que descreve de uma forma abrangente as
competências necessárias para a comunicação, o conhecimento relacionado e as
competências, e as situações e domínios de comunicação. A CEF define níveis de
proficiência na língua em diferentes aspectos e fornece uma descrição detalhada de cada
nível de linguagem e as habilidades que o acompanham. O principal objetivo da CEF é
alcançar uma maior unidade entre os membros da UE. A aprendizagem de línguas nos
Estados-Membros devem ser compatíveis com os pressupostos da CEF que fornecem
uma base para o reconhecimento mútuo das qualificações linguísticas , facilitando assim
a mobilidade educacional e ocupacional. A CEF está sendo cada vez mais utilizada nas
reformas dos currículos nacionais e por consórcios internacionais para a comparação dos
certificados de linguagem. A Resolução do Conselho da União Europeia (Nov 2001)
recomenda o uso deste instrumento do Conselho da Europa na criação de sistemas de
validação das competências linguísticas.
Este é um projecto multilateral inovador. O caráter inovador do projeto reside na forma de
apoio, ou seja, ele se refere a uma abordagem que não tenha sido previamente utilizado
na Polônia, Grécia, Itália e Portugal na área da aprendizagem de línguas profissional e
padronização da aprendizagem de línguas profissional. O projeto também é inovador na
medida em que combina esses treinamentos específicos com as tecnologias modernas
Este projeto foi co-financiado pela União Europeia no âmbito do
Programa Aprendizgem ao Longo da Vida.
ESta publicação reflecte a perspetiva apenas do autor, e a Comissão não
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TIC . Treinamentos locais até agora têm vindo a abordar os problemas de formação do
público em geral, e não de particulares vocações.
A base para a realização do projeto é a cooperação entre os professores de línguas
envolvidas no projeto com os especialistas da indústria. Testes de língua escritores e
professores de línguas não estão familiarizados com o jargão da indústria e eles precisam
de constante exposição a que a linguagem, a documentação dessa profissão e contato
freqüente com seus usuários. Como a familiaridade com a indústria cresce, um professor
de línguas e escritor torna-se um especialista no setor. Existem várias etapas de criação
de um teste de idioma:
- Identificação das competências profissionais e das competências necessárias para
trabalhar em vários níveis em uma indústria
- Conversão das competências profissionais nas competências linguísticas e
competências necessárias para desempenhar nos diferentes níveis
Compilação
de
vocabulário
característico
da
indústria
- Identificação de estruturas gramaticais que aparecem nas situações comunicativas em
cada nível na indústria
- A criação de tipos de testes que estão a ser utilizados e desenvolver as suas
especificações
- Construção de peças de teste e monitoramento dos testes
Os cursos de formação profissional e da plataforma e-learning será testado pelos
professores de línguas profissionais e estudantes , em escolas profissionais e escolas de
adultos em países parceiros . Os resultados serão comparados entre os países a fim de
tornar os cursos mais eficaz e adequado para os usuários -alvo .

Os Cursos
Os cursos apresentados são curso profissionais para adultos e jovens adultos que
querem se comunicar de forma rápida e eficaz na sua vida profissional. Eles combinam o
melhor em ambiente profissional, com metodologia atual , a fim de tornar a aprendizagem
mais eficaz, focada e mais fácil.
Os cursos são compatíveis com o Quadro Europeu Comum de Referência para as
Línguas e com conteúdos atraentes e competências no trabalho sistemático, são cursos
ideais para estudantes que querem avaliar o seu progresso regularmente.
Os cursos contêm uma mistura bem equilibrada de exercícios práticos, textos
motivativacionais e informativos, gramática, vocabulário e exercícios de linguagem
funcional, prática em leitura, revisão regular e seções de consolidação que permitem aos
alunos para verificar o seu progresso. O livro fornece cerca de 120 horas de material
Este projeto foi co-financiado pela União Europeia no âmbito do
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didático núcleo, que pode ser suportado por soluções de e-learning, com uma variedade
de escuta e prática de pronúncia.
Os cursos são baseados no Manual de Certificação LCCTV Ferramentas Competência
Linguística para as Vocações - uma metodologia para projetar testes de idioma -emprego
específico e Competência Linguística Quadro de Referência para as Vocações (LCFRV).
A cópia do LCCTV acompanha o presente manual. Os manuais acima mencionados
contém a descrição das competências linguísticas e competências para os níveis A, B e C
nas vocações.
Psicologia –Inglês
O curso é voltado para alunos com nível B1/B2 da linguagem, para os profissionais que
trabalham na área da psicologia. Ele contém vocabulário profissional , conjunto bem
equilibrado de ler, ouvir e escrever exercícios. É um curso de Inglês para os psicólogos
que toca as matérias gerais e básicas para cada especialista que trabalha dentro da
psicologia
.
O curso abrange as seguintes áreas : Diagnóstico e métodos , psicologia social,
desenvolvimento infantil e transtornos do desenvolvimento psicológico , comportamental e
distúrbios emocionais , transtornos de humor , transtornos mentais orgânicos ,
esquizofrenia , síndromes comportamentais associados a fatores fisiológicos e físicos ,
neurótico, o stress relacionado com e transtornos somatoformes , Trabalho e psicologia
do trabalho.
Curso de Inglês para sector da restauração,
Curso de italiano para sector da restauração,
O curso aborda os seguintes assuntos da cozinha, uniforme do cozinheiro , de higiene na
cozinha, o chef ea brigada de cozinha, estações de trabalho de cozinha, equipamento de
cozinha pesada, utensílios , alimentos , métodos de cozimento , alimentos orgânicos ,
comendo na Itália ( receitas típicas ) , carta de candidatura e CV
Curso de Inglês para o design gráfico,
Curso de Italiano para o design gráfico,
Apresentação do mundo gráfico, o designer gráfico , o operador gráfico, o operador de
multimídia, segurança no departamento gráfico, comunicação visual, o texto , o layout, o
enquadramento das imagens, a cor, o processo de impressão e produtos , a introdução
de o processo de impressão, tipografia e flexografia, rotogravura, offset, serigrafia,
impressão digital, fluxo de processo, tamanhos de papel e determinações quantitativas,
gestão de qualidade de impressão, gestão da ordem.
Curso de Inglês para a indústria do calçado,
Curso de Português para a indústria do calçado.
Este projeto foi co-financiado pela União Europeia no âmbito do
Programa Aprendizgem ao Longo da Vida.
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Meu trabalho e eu, saudações , informações pessoais, fazer introduções; calçados
femininos ; calçados masculinos ; tipos de sapatos, componentes para calçados;
seqüência de procedimentos , o sapato passado; ferramentas, materiais e máquinas na
indústria de calçados , o processo de tomada de sapato; defeitos de calçados , saúde e
segurança no local de trabalho , definições; doenças profissionais; combate a incêndios;
avaliação de risco , equipamentos de proteção individual ; plano de emergência , estrutura
da empresa ; departamentos ; trabalho títulos ; instruções, sugestões e questões de
resolução de problemas, estrutura da empresa ; departamentos ; cargos ; reuniões;...
Soluções E-learning
Os cursos desenvolvidos são transformados em cursos de e-learning. A escola virtual é
criado com alunos, professores e diferentes profissões, para fazer esta plataforma elearning e cursos de línguas profissional mais disponíveis, aceitável, com um layout
interessante e design gráfico, a fim de manter a atenção dos professores e dos alunos
através de toda curso. Durante a criação de uma plataforma e-learning e do seu
conteúdo, os seguintes itens são levados em consideração:
- Estrutura lógica de materiais didáticos
- O texto divide-se em unidades e subunidades
- Ferramentas de apoio (dicionário, vocabulário, índice, pesquisa).
- Apoio ao professor, o acompanhamento do conhecimento
- testes intermédios e finais.
A estrutura de plataforma de e-learning consiste em conteúdo e avaliação, com conteúdo
de mídia (simulações, demonstrações, áudio, gráficos) e roteiro de testes (navegação,
links, o volume do usuário).
A plataforma de e-learning é criada com o objectivo de ser constantemente desenvolvido
(conteúdo e desenvolvimento estrutura), para que possa beneficiar da mais atualizada
abordagens pedagógicas para o e-learning. Ela é feita de uma forma que o usuário
potencial pode facilmente passar através dele, aprender habilidades de linguagem prática,
auto-teste e observar sua / seu progresso.
A estrutura da plataforma é facilmente acessível com uma suposição de que o público não
tem experiência anterior com um pedido semelhante. Haverá várias atualizações para
este aplicativo, as atualizações não requerem treinamento dos usuários.
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Sobre a solução de E-learning – LOSGLOBOS

4.1 O Sistema
Losglobos é uma aplicação internet projetado para melhorar a qualidade do ensino e
facilitar o trabalho dos professores. Losglobos é simultaneamente disponíveis para um
número de utilizadores, independentemente da hora do dia. A condição essencial para a
utilização do sistema é o acesso a uma conexão de Internet ativa. O usuário tem seu / sua
própria conta, o que ela / ele pode assinar em usar um nome de usuário e uma senha.
Existem quatro tipos de contas definidos no sistema:
•administrador principal,
•administrador da escola,
•professor,
•aluno.
Além disso, há uma conta para um usuário não registrado, o chamado convidado. Cada
tipo de conta tem um papel diferente e uma série de opções para facilitar a utilização
máxima do sistema. Losglobos é amigável.

Utilizadores do
Losglobos

Convidado

Estudante /
formando

Professor /
formador

Administrador
de
escola/centro

Administrador
Principal

Utilizadores do Losglobos

inscrever no sistema
É um processo de autenticação de uma pessoa com um nome de usuário e uma senha. O
sistema reconhece se uma pessoa é um usuário registrado e se o nome do usuário ea
senha digitados estão corretos. Se o processo termina com sucesso , o usuário tem
acesso à conta e as opções que lhe são atribuídas.

Este projeto foi co-financiado pela União Europeia no âmbito do
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lembrando a senha
É uma opção para lembrar a senha no sistema. A fim de ser lembrado a senha de um
usuário deve digitar o nome de usuário e endereço de e -mail que é atribuído a uma
determinada conta no sistema. Quando os detalhes corresponder , uma nova senha é
enviada para o endereço de e -mail do usuário.
registrar no sistema
Criação de novas contas de alunos é feito através de um formulário disponível no site.
Esta opção é colocado sob o painel de sign-in , na seção "Registrar um novo aluno " . Ao
se cadastrar, primeiro nome , sobrenome e endereço de e -mail são obrigatórios. Um
usuário deve também escolher uma escola , um grupo e digite um código de segurança a
partir do " texto da caixa " caixa. A pessoa inscrita recebe um e-mail com o nome de
usuário e senha , bem como informação de que a conta está inativa. É o administrador da
escola , que pode ativar um novo aluno depois que os dados foram verificados . Além
disso, um professor pode ter a possibilidade de ativar contas de alunos , mas ele / ela
deve ter uma autorização prévia do administrador da escola.
Contas dos professores são criados pelo administrador da escola. O principal
administrador configura uma escola através da criação de uma conta de administrador
escolar.
No desenvolvimento
1) Ao registrar um estudante , um usuário estabelecer uma senha para que ele / ela
pode evitar ter -se enviado por e -mail.
2) Ao preencher o formulário de registro , durante a validação de dados , o sistema irá
destacar as áreas incorretamente preenchidos , de modo que os usuários podem
identificar rapidamente os campos a serem corrigidos.
Estudantes - descrição
Os estudantes desempenham um dos papéis mais importação de formigas no sistema,
porque eles são os usuários finais dos materiais de e-learning. A principal tarefa dos
alunos é dominar o conhecimento apresentado e fazer os exercícios atribuídos. Além
disso, o sistema inclui um módulo de exercícios de linguagem que pode ser usado para
apoiar o modelo tradicional de ensino de línguas.
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Programa Aprendizgem ao Longo da Vida.
ESta publicação reflecte a perspetiva apenas do autor, e a Comissão não
pode ser responsabilizada pelo uso que possa ser feita da informação
aqui contida.

Programa Aprendizagem ao Longo da Vida Leonardo da Vinci – Trabsferência de Inovação
„Language e-learning tool for vocations – share the standards”

Estudante /
formando

Zona do estudante
/ formando

E-mail interno

Exercícios
a serem feitos

Enviar mensagens

Cursos

Ver / apagar mensagens
da caixa do correio

Jogos de linguagem

Ver / apagar
mensagens enviadas

Settings

Detalhes pessoais
Alterar endereço e-mail

Alterar password

Gerir notificações
de novos exercícios e
novas mensagens

Opções disponíveis aos estudantes.
A lista completa de funções disponíveis para o aluno:
Configurações
• alterar o endereço de e-mail,
• alteração de senha
• gerenciar as notificações de novos exercícios e novas mensagens no sistema.
Email In-system
• envio de mensagens,
• caixa de entrada,
• mensagens enviadas.
Esta aplicação permite ao utilizador enviar mensagens dentro do sistema. O aluno pode
enviar uma mensagem para os outros alunos de sua / seu grupo, a todos os professores
inscritos em seu / sua escola, assim como para o administrador da escola. O aluno decide
se ele / ela quer uma notificação de uma nova mensagem em seu / sua caixa de entrada
para ser enviado para sua / seu endereço de e-mail privado. Caso o aluno queira receber
notificações, ele / ela deve entrar em sua / seu endereço de e-mail na seção
Este projeto foi co-financiado pela União Europeia no âmbito do
Programa Aprendizgem ao Longo da Vida.
ESta publicação reflecte a perspetiva apenas do autor, e a Comissão não
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"Configurações-> dados pessoais". No caso de o aluno não deseja receber notificações,
ele / ela simples verificações un a opção de notificação eo sistema deve parar de enviar a
notificação para o endereço de e-mail privado.

Professor / formador - descrição
Professor /
formador

Zona do professor /
formador

Lista de estudantes

Lista degrupos

Relatórios de
Estudantes/formandos

Materiais

Lista de exercícios

E-mail interno

Enviar mensagens

Componentes
Ver / editar /
Apagar

Ver / apagar/ mensagens
da caixa do correio

Adicionar / editar
Apagar exercícios

Ver / apagar
mensagens enviadas

Relatórios de grupos

Definições

Detalhes pessoais
alterar endereço de e-mail

Alterar password

Notificação de
novos exercícios a
serem feitos

Estatísticas

Sumário

Funções disponíveis ao professor / formador
As seguintes opções estão disponíveis para a conta de "professor":
Configurações
O professor pode editar suas / seus detalhes.
Este projeto foi co-financiado pela União Europeia no âmbito do
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• alterar o endereço de e-mail,
• mudar de senha.
Além disso, esta seção contém as opções que especificam os parâmetros para exercícios
de re – atribuição.
Email In-system
• envio de mensagens,
• caixa de entrada,
• e-mail enviado.
O professor pode notificar estudantes de novos exercícios que aparecem no sistema
através do envio de uma mensagem para o seu endereço de e-mail privado. Somente os
estudantes que entraram no seu endereço de e -mail na seção "Configurações → dados
pessoais " e ativado a opção de receber notificações de novos exercícios serão
notificados sobre a nova porção de material de linguagem para ser processado.
Materiais
• exercícios
• atribuições
• adicionar o exercício
Exercícios
Esta seção contém exercícios para aprender Inglês em diferentes níveis de proficiência.
Os mecanismos de classificação e pesquisa facilitar consideravelmente encontrar
exercícios apropriados. Cada exercício tem:
• um título,
• uma descrição do seu conteúdo,
• nível de idioma especificado (A1 , A2, A2 + , B1, B2 , B2 + , C1, C2),
• uma categoria ( leitura, gramática, compreensão auditiva , vocabulário , outros)
• tipo de exercício (correspondência , tradução / transformação, carta de enchimento,
preenchimento de lacunas , de múltipla escolha )
Além disso , o sistema tem uma opção informando se um exercício já tenha sido enviado
para um grupo ou não . Esta informação aparece em dois lugares , tornando o trabalho do
professor consideravelmente mais fácil.
Funções do professor na seção de exercícios:
• visualizar os exercícios disponíveis,
• envio de exercícios para um grupo ou para alunos selecionados,
• a adição de exercícios para his / her próprios componentes,
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Adicionando novos exercícios
O sistema permite que cada professor para adicionar novos exercícios para o banco de
dados existente. Podem ser adicionados e compilados em exercícios os seguintes tipos
de frases:
• par correspondente,
• tradução / transformação,
• carta de enchimento,
• preenchimento de lacunas,
• escolha múltipla.
Outro tipo de exercício está em desenvolvimento - colocando palavras e / ou frases na
ordem correta.
O professor pode editar e apagar seus / suas próprias frases e exercícios.
zona do professor
alunos
O professor tem acesso a uma lista completa de seus / suas alunos e seus dados
pessoais básicos (nome , sobrenome, endereço de e -mail , o grupo, seu status no
sistema) . Nesta seção, o professor pode:
• alterar senhas seus / suas alunos,
• alterar o status da conta do aluno (bloqueado / ativado ) apenas se o administrador da
escola autoriza a ele / ela para fazê-lo.
Grupos
Grupos ver com o número de alunos.
2 parâmetros serão adicionadas a esta seção : a data em que um grupo pode começar a
assinar no sistema ea data do término do curso.
relatórios de estudante
O professor tem uma visão completa dos exercícios feitos por seus / suas alunos.
Durante a visualização de um relatório o professor pode corrigir as respostas erradas que
não foram aceitos pelo sistema.
Relatórios do Grupo
O professor pode visualizar os relatórios dos exercícios apresentados . A lista de
resultados do grupo inclui:
• título do exercício,
• nível do exercício,
• o prazo para a apresentação do exercício,
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• a lista de alunos,
• a data de apresentação do exercício pelo aluno.
O papel do professor:
• geração de relatórios em formato PDF,
• mudança de prazo,
• usando a opção de exercícios automáticos re- enviar para os alunos que não fizeram ou
não um exercício (Ver: . Opções disponíveis em configurações, ponto 3)
estatística
Estatísticas disponíveis no sistema dar uma contagem estimada do tempo gasto pelos
estudantes na plataforma. Existem registos de últimas 24 horas, 7 dias, 4 semanas e o
tempo total na plataforma.
resumo
A seção fornece uma visão coletiva sobre os resultados de estudantes de grupos
particulares.
Os resultados são divididos de acordo com as categorias:
• gramática
• vocabulário
• escuta
• leitura
• outro
• resultado médio.
Administrador da escola / centro - descrição
O papel do administrador é muito importante, porque ele coordena o trabalho de toda a
escola. As tarefas mais importantes do administrador incluem adicionar, excluir e editar
grupos, estudantes e professores.
Funkcje dostępne dla użytkownika – administrator szkoły. Opracowanie własne.
Administrador
da escola
Oto poszczególne opcje dostępne dla użytkownika - administrator szkoły.
Ustawienia
A minha escolar/centro
Definições
Estatísticas
Mail interno
 zmiana adresu mail,
 zmiana hasła,
 zarządzanie
powiadomieniami
o nowych wiadomościach w systemie.
Ver exercícios feitos
Adicionar / remover
/ editar estudantes

Ver exercícios enviados
para um grupo

Ver estatísticas
de registos

Enviar mensagens

Detalhes pessoais
alterar endereço e-mail

Adicionar
/ remover
Ver / apagar
Alterar
Este
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/ editar Programa
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Poczta wewnątrzsystemowa
 wysyłanie wiadomości,
 skrzynka odbiorcza,
 skrzynka nadawcza.9999
Moja Szkoła
 dodawanie/usuwanie/edycja uczniów
 dodawanie/usuwanie/edycja nauczycieli
Adicionar / remover / editar os alunos
O administrador pode adicionar alunos aos grupos existentes dentro do seu / sua escola.
Ao adicionar um novo aluno , administrador insere :
• primeiro nome,
• sobrenome,
• nome de usuário,
• senha,
• endereço de e- mail - opcionalmente,
• escolhe um grupo ao qual o estudante é atribuído.
O administrador também pode enviar um aluno de uma senha para seu / sua caixa de
correio usando uma outra forma em que uma senha é gerada automaticamente.
Campos preenchidos ao registrar:
• primeiro nome,
• sobrenome,
• nome de usuário,
• endereço de e -mail,
• comprimento da senha - menu drop -down,
• um grupo ao qual o estudante é atribuído - menu drop -down.
O administrador pode:
• dados pessoais mudança do aluno (nome , sobrenome, endereço de e -mail , password )
• mover um aluno para outro grupo,
• remover um aluno da escola
• bloco / ativar o acesso do aluno ao sistema.

Adicionar / remover / editar professores
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O administrador pode adicionar novos professores para a escola. Ao adicionar novos
professores o administrador insere:
• primeiro nome,
• sobrenome,
• nome de usuário,
• senha,
• endereço de e- mail - opcionalmente,
Administrador pode:
• detalhes do professor mudança (nome , sobrenome, endereço de e -mail , senha),
• atribuir um novo grupo para um professor,
• remover um grupo atribuído a um professor,
• bloco / ativar o acesso de um professor para o sistema,
• remover um professor.
Adicionar / remover / editar grupos
O administrador pode adicionar novos grupos para sua escola. Ao adicionar novos grupos
o administrador insere:
• nome do grupo,
Em breve serão adicionados dois campos:
• data do início do curso,
• data do final do curso.
O administrador pode:
• detalhes do professor mudança (nome , sobrenome, endereço de e -mail , senha),
• atribuir um novo grupo para um professor,
• remover um grupo atribuído a um professor,
• bloco / ativar o acesso de um professor para o sistema,
• remover um professor.
resumo
A seção fornece uma visão coletiva sobre os resultados de estudantes de grupos
particulares.
Os resultados são divididos de acordo com as categorias:
• gramática
• vocabulário
• escuta
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• leitura
• outro
• resultado médio
O administrador está autorizado a ver a tabela de resumo de exercícios , os resultados
dos exercícios ea visão detalhada de cada exercício.
estatística
Exercícios
Esta opção faz com que seja possível visualizar todos os exercícios feitos no sistema
dentro da escola para a qual o administrador está atribuído. A tabela contém o primeiro
nome e sobrenome, nome do grupo de estudante, o resultado do exercício ea data da sua
apresentação.
Professores
Esta opção faz com que seja possível visualizar os grupos e forneceram informações
sobre:
• o professor,
• o número total de exercícios enviados para grupos específicos,
• o número de exercícios ativos que podem ser feitas pelos alunos.
Assinar
Esta opção faz com que seja possível ver as estatísticas na assinatura dos alunos no
sistema. A tabela contém o primeiro nome e sobrenome, nome do grupo de estudante, ea
contagem da assinatura para o sistema.
Administrador principal – descrição

Administrador
principal

Registar um novo
centro/escola

Ver
Escolas/centros registados

Opções disponíveis ao administrador.
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Administrador principal está autorizado a criar novas escolas e visualizar os já existentes.
Cada escola é uma unidade separada com seus próprios professores , grupos e
estudantes.
Na próxima fase de desenvolvimento do sistema de WSN50 + a seção " cursos " será
prorrogado. Novas funções serão introduzidas para o professor, que é responsável por
fazer os cursos disponíveis no sistema , especificando os seguintes parâmetros:
• disponibilidade de exercícios - o parâmetro para determinar se os exercícios devem
estar disponíveis imediatamente, ou uma vez por aluno está familiarizado com a parte
teórica,
• o número de módulos ativados,
• % do limiar da contagem de passagem para passar para outro módulo.
• data de início do curso ser ativo,
• data até à qual o curso será ativa.
Além disso, após a conclusão de todo o curso o aluno receberá um certificado
confirmando esse fato. O certificado será gerado automaticamente após uma contagem
apropriada foi alcançado.
Novos trabalhos sobre as funções de implementação Novos cursos deverão ser
realizados .
Informações sobre o sistema
Sistema Losglobos foi escrito no modelo cliente-servidor em linguagem PHP versão 5. O
servidor de banco de dados utilizado pelo sistema é MySql , versão 5.1.
Sistema Losglobos foi escrito com ferramentas de programação populares.
Foi utilizado um modelo de tripla camada , o que significa que separa três camadas
básicas do sistema : banco de dados, lógica e apresentação. Utilizando um tal modelo
facilita a actualização do sistema e faz com que seja possível criar novas funcionalidades
, sem a interferência nos módulos existentes . O modelo utilizado torna também possível
alterar a camada de apresentação , sem a interferência para outras camadas .
Criar cópias de backup do banco de dados é feito com a ferramenta phpMyAdmin , que é
instalado no servidor. Ao exportar dados , deve-se lembrar de escolher os "dados " a
opção , o que torna possível fazer uma cópia de segurança , juntamente com o seu
conteúdo. A reprodução de dados das cópias de backup disponíveis também pode ser
feito com o uso do aplicativo phpMyAdmin.
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O sistema pode ser facilmente transferir vermelho para outro servidor usando a linguagem
php.
.
No caso de transferência do sistema , a estrutura inteira do catálogo deve ser copiada e a
base de dados devem ser transferidos. A estrutura de banco de dados podem ser
exportados para, por meio da ferramenta phpMyAdmin. No caso de o sistema de
transferência para um outro servidor, os utilizadores da base de dados devem ser
configuradas e concedido as autorizações apropriadas, bem como configurar a ligação
com a base de dados.
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