
PRZEWODNIK DOSTĘPU DO MOODLE’A

https://elearning.projectteatime.eu/

Projekt Transmission of Experience through Digitally Trained Senior Mentors to Mentees
(TEaTIME) jest projektem opartym na badaniach naukowych, skierowanym do seniorów,
którzy są uważani za cyfrowo nisko wykwalifikowanych, ale dobrych w swojej obecnej
pracy i chętnych do przekazania swojego zawodu młodszym pokoleniom.

Seniorzy będą mieli do dyspozycji trzy dostosowane moduły szkoleniowe tj; Mentoring,
Konflikt pokoleń oraz Kompetencje cyfrowe, które pozwolą im nauczyć się komunikacji z
młodym pokoleniem, łatwego korzystania z urządzeń cyfrowych oraz przekazywania swoich
zawodów młodym podopiecznym.

Projekt ten będzie pracował w Moodle, systemie zarządzania treścią nauczania (LCMS).
LCMS jest platformą, która integruje tworzenie, dostarczanie, publikowanie i analizę treści w
środowisku wielu użytkowników. Jest to coś w rodzaju wirtualnego kampusu.

Aby uzyskać dostęp, należy kliknąć w kolejny link: https://elearning.projectteatime.eu/ , a
zostaniesz przekierowany na ekran taki jak ten:

https://elearning.projectteatime.eu/
https://elearning.projectteatime.eu/


Na początek możesz zmienić język w prawym górnym rogu ekranu:

Jeśli chcesz mieć dostęp do któregokolwiek z kursów musisz się najpierw
zarejestrować. Musisz kliknąć na Zaloguj się, które znajduje się w prawym górnym
rogu ekranu, a następnie po wejściu musisz kliknąć na Utwórz nowe konto



Zostaniesz przekierowany na poniższą stronę,
gdzie musisz wprowadzić dane oznaczone
czerwonym wykrzyknikiem. Do tego kroku
potrzebny będzie również e-mail, na który
zostanie wysłany link potwierdzający założenie
konta po wprowadzeniu wszystkich
wymaganych danych i kliknięciu Utwórz Moje
Nowe Konto. Po kliknięciu w link wysłany na
Twój email, Twoje konto zostanie aktywowane.
(Sprawdź swój folder SPAM, może tam może
być wysłany)

Po uzyskaniu dostępu do Moodle, zobaczysz różne kursy w różnych językach. Musisz
kliknąć na kurs, który odpowiada Twoim preferencjom.



Po otworzeniu odpowiedniego kursu będziesz mieć dostęp do wszystkich treści i
jednostek. Zawartość jest zorganizowana w trzech rozwijanych modułach, w każdym
module są różne pozycje wraz z wyjaśnieniem, a także quiz na końcu modułu.



Jeśli klikniesz na plik, uzyskasz dostęp do zawartości danej pozycji:

Możesz też wziąć udział w quizie:



Teraz już wiesz, jak wchodzić w interakcje z platformą. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości
lub pytania dotyczące użytkowania Moodle, skontaktuj się z nami przez :
projects@inerciadigital.com . Rozwiążemy Twoje wątpliwości tak szybko jak to możliwe

mailto:projects@inerciadigital.com

