ÚTMUTATÓ A MOODLE HOZZÁFÉRÉSÉHEZ
https://elearning.preagri.eu/

A PreAgri's Project (2020-1-EL01-KA202-078806) egy Erasmus+ projekt, amelynek
rövidítése az „Új készségek fejlesztése a precíziós mezőgazdaságban” rövidítése, és amely
arra törekszik, hogy az európai munkaerőt képezze a mezőgazdaság területén, hogy minél
több gazdálkodó részesülhessen új technológiát alkalmaznak a precíziós mezőgazdaságban,
és ezáltal fel vannak hatalmazva arra, hogy a legújabb berendezéseket, eszközöket és
eszközöket használják, hogy hatékonyabbak, versenyképesebbek és fenntarthatóbbak
legyenek, miközben szembe kell nézniük az Ipar 4.0 és az éghajlatváltozás kihívásaival.
Ez a projekt a Moodle-ban, egy tanulási tartalomkezelő rendszerben (LCMS) fog működni.
Az LCMS egy olyan platform, amely integrálja a tartalom létrehozását, szállítását,
közzétételét és elemzését egy többfelhasználós környezetben. Olyan, mint egy virtuális
campus.
A hozzáféréshez a következő linkre kell kattintani: https://elearning.preagri.eu/ , és egy ilyen
képernyőre kerül átirányításra:

Ha valamelyik tanfolyamot szeretné elérni, kattintson rá. Ha rendelkezik fiókkal, meg kell
adnia azonosítóját: felhasználónevét és jelszavát. Ellenkező esetben új fiókot hozhat létre az
„Új fiók létrehozása” gombra kattintva, és kitöltheti az összes mezőt: felhasználónév, jelszó,
e-mail cím…

Amikor hozzáfér a Moodle-hoz, látni fogja a különböző nyelvű kurzusokat. Az Önnek
megfelelő kurzusra kell kattintania.

A tanfolyam elvégzése után hozzáférhet az összes tartalomhoz és egységhez. A tartalom
függőlegesen elhelyezett egységekben van elrendezve. Ez az eloszlás pozitív a tanulás és az
autonómia szempontjából: tudhatod, hogy mi az előrehaladásod, és mi az utolsó dolgozott
tartalom.
Minden modulban (leckékben) különböző PowerPointokat és kvízeket talál, amelyek
segítenek a tanulásban. Minden modulban lesz egy kvíz, amelyet teljesíteni kell. Végül
minden kvízt sikeresen teljesített.
Másrészt láthat egy hirdetőtáblát (Hirdetések), amelyen beszélgethet, ötleteket oszthat meg
partnereivel.

A platform eszközeiről a bal
oldali menüben (a négy sor)
közvetlenül elérhetők a kurzus
szekciók (modulok és leckék).
A jobb oldali menüben (a
profiljára
kattintva)
megtalálhatja a platform egyéb
eszközeit,
például
profilbeállításait (e-mail cím,
jelszó, nyelv…), üzeneteit,
beállításait…

A képernyő tetején található menüben különböző gombokat találhat, ahol ellenőrizheti
bizonyos elemeket, például a tanfolyam résztvevőit (partnereit), az osztályzatait, a kurzus
kompetenciáit, melyik kurzusra iratkozott fel stb.

Most már tudja, hogyan léphet kapcsolatba a platformjával. Ha bármilyen kétsége vagy
kérdése van a Moodle használatával kapcsolatban, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a
következő címen: project@inerciadigital.com . A lehető leghamarabb megoldjuk kétségeit.
Ideje tanulni!

