
VODNIK ZA DOSTOP DO MOODLE PLATFORME
https://elearning.projectteatime.eu/

Projekt Transmission of Experience through Digitally Trained Senior Mentors to Mentees
(TEaTIME) je raziskovalno usmerjen projekt, namenjen starejšim občanom, ki veljajo za
digitalno nizko kvalificirane, vendar so dobri pri svojem trenutnem delu in so pripravljeni
svoj poklic prenesti na mlajše generacije.

Starejši občani bodo imeli tri prilagojene module usposabljanja, in sicer; Mentorstvo,
Konflikt generacij in Digitalne kompetence, ki jim bodo omogočili, da se naučijo
komunicirati z mlajšo generacijo, enostavno uporabljati digitalne naprave in prenašati svoje
poklice na mlade mentorirance.

Ta projekt bo potekal v Moodlu, sistemu za upravljanje učnih vsebin (LCMS). LCMS je
platforma, ki združuje avtorstvo, dostavo, objavo in analizo vsebine v večuporabniškem
okolju. Je kot virtualni kampus.

Za dostop kliknite na naslednjo povezavo: https://elearning.projectteatime.eu/ in preusmerjeni
boste na zaslon, ki je prikazan na spodnji sliki:

https://elearning.projectteatime.eu/
https://elearning.3dprintinginvet.eu/
https://elearning.projectteatime.eu/


Najprej lahko spremenite jezik v zgornjem desnem kotu zaslona:

Če želite dostopati do katerega od tečajev, se morate najprej registrirati. Kliknete na
Prijava, ki je v zgornjem desnem kotu zaslona,  ko pa vstopite, klikneta na ustvarjanje
novega računa



Preusmerjeni boste na spodnjo
stran, kjer morate vnesti
podatke, označene z rdečim
klicajem. Za ta korak boste
potrebovali tudi e-pošto, na
katero bo poslana potrditvena
povezava za vaš račun, ko
vnesete vse zahtevane podatke
in kliknete »Ustvari moj novi
račun«. Ko kliknete povezavo,
poslano na vaš e-poštni naslov,
bo vaš račun aktiviran.
(Preverite mapo SPAM, morda
se lahko pošlje tja)

Ko imate dostop do Moodle, boste videli različne tečaje v različnih jezikih. Klikniti
morate tečaj, ki ustreza vam ali vašim željam.



Ko boste vstopili na željen tečaj, boste imeli dostop do vseh vsebin in enot. Vsebine so
organizirane v treh spustnih modulih, znotraj vsakega modula so različne enote, kjer je
razložen cilj vsake in tudi kviz na koncu modula.



Če kliknete na datoteko, lahko dostopate do vsebine enote:

Ravno tako lahko dostopate do kviza:



Zdaj veste, kako komunicirati s svojo platformo. Če imate kakršen koli dvom ali vprašanje o
uporabi Moodla, se obrnite na nas: projects@inerciadigital.com. Vaše dvome bomo razrešili v
najkrajšem možnem času

mailto:projects@inerciadigital.com

