УПЪТВАНЕ
за ползване на учебната среда
Символи и тяхното значение:
- видео-файл
- аудио-файл
- PDF-файл
- Word-файл
- Задача с прикачване на готов файл
- линк в Интернет
- упражнение с тутор
- упражнение без тутор
- WIKI
- лексикон или речник със специализирани термини
- чат по дадената тема
- форум за дадена тема или учебна единица

Заглавия:
Herz - und Blutkreislaufsystem - тема на учебната единица
Präsenzphase - работа в учебна зала заедно с другите студенти
Online-Phase - упражнения за работа онлайн или самостоятелно у дома
ANHANG -

Тук можете да намерите допълнителни линкове, онлайнречници, чат или форум по дадената тема

Das Herz und das Blutkreislaufsystem - Заглавие на подтема

ДЕЙНОСТИ
Възпроизвеждане на видео-файл:
Кликнете върху символа

, върху екрана ще се появи следният прозорец
в който следва да изберете
съответния плейър. Може да
изберете както Windows
Media Player (WMP), Media
Player Classic или друга
подобна програма.
След това кликнете върху OK
или Добре, за да стартирате
видеото.

Възпроизвеждане на аудио-файл:
Кликнете върху символа

, върху екрана ще се появи следният прозорец
в който следва да изберете
съответния плейър. Може да
изберете както Windows Media
Player (WMP), Media Player
Classic или друга подобна
програма.
След това кликнете върху OK
или Добре, за да стартирате
плейъра.

PDF- и Word-файловете (
и
) се отварят веднага с натискане на левия бутон на
мишката. След това могат да бъдат записани на твърдия диск и да се работи с тях.

Задача с прикачване на готов файл
Кликнете върху символа , на екрана ще се появи задачата и възможността за прикачване
на файл. След като изпълните задачата, респ. изготвите Вашия текст в Word-формат,
PowerPoint и т.н. кликнете върху бутона Datei hochladen, за да прикачите файла и да го
направите видим за тутора.

След това се
появява следният
прозорец -->

Кликнете върху
Datei wählen

В новия
прозорец
изберете найнапред Datei
hochladen, а
след това
Разглеждане →

В прозореца се виждат всички директории и файлове от Вашия компютър. След като
изберете желания файл, кликнете върху бутона Datei hochladen (вдясно) за да го качите.
След това кликнете върху Änderungen speichern. По този начин процесът по прикачване е
завършен.

Упражнение с тутор /преподавател
Кликнете върху символа
, като след това на екрана се появява задачата и евентуално
зададеното време (ако има такова).

Сега кликнете върху бутона Test jetzt durchführen за да стартирате упражнението.

Изберете верния отговор в зависимост от вида на упражнението като същевременно
следите отброяваното време в прозорчето в горния ляв ъгъл. След всяка задача кликвайте
върху бутона Abschicken, за да се регистрира отговора Ви от компютъра. Когато
приключите натиснете бутона Weiter в долния край на страницата и след това Abgabe в
появилия се прозорец със статистика на точките. Ако отговорите с Ja на следващия
въпрос, т.е. че няма да се връщате повече към упражнението, получавате пълен отчет за
работата си.

Накрая кликнете върху бутона Überprüfung beenden, за да изпратите теста на
преподавателя, който вече може да провери и даде крайна оценка на резултатите Ви.

Упражнение без тутор/преподавател
Кликнете върху символа

, на екрана се появява веднага самото упражнение.

Изпълнете съответните задачи - за попълване, вярно/грешно и т.н. - и накрая кликнете
върху бутона CHECK, за да визите резултата си. Тези упражнения са предназначени за
самостоятелно учене.
Останалите опции - чат, форум, речници или линкове - се стартират по стандартен начин и
се следват указанията.

