Manual de utilizare pentru platforma de e-training WAND

Scopul parteneriatului a fost acela de a implementa un proiect având ca produs final kit-ul
WAND. Acesta este un kit de învățare format dintr-o platformă de învățare online, care
conține un ghid și un set de 20 de videoclipuri de învățare. Acesta urmează să fie folosit
pentru introducerea părinților în educația copiilor marginalizați în școală.
Kitul a fost realizat în Moodle, un sistem de management al conținutului de învățare (LCMS).
LCMS este o platformă care integrează crearea, livrarea, publicarea și analiza conținutului
într-un mediu cu mai mulți utilizatori. Este ca un campus virtual.

1. Mergeți la https://elearning.wandproject.eu/

2. Puteți schimba limba
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3. Dacă nu aveți încă un cont, faceți clic pe "Creați un cont nou".

4. Veți fi redirecționat către pagina de mai jos, unde trebuie să introduceți detaliile
marcate cu semnul roșu de exclamare. Când completați informațiile, trebuie să faceți
clic pe "Creați-mi noul cont".
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După ce creați contul, trebuie să accesați e-mailul și să verificați un e-mail cu un link
cu confirmarea dvs. Dacă nu găsiți e-mailul, accesați folderul spam pentru a-l verifica.
După ce ați făcut clic pe linkul trimis la e-mail, contul va fi activat.
5. Dacă aveți deja un cont, introduceți numele de utilizator și parola.

6. Odată ce intrați pe platforma de e-learning, puteți vedea toate cursurile în diferite
limbi. Alegeți limba și faceți clic pe "acces"
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7. Odată intrat în curs, veți avea acces la tot conținutul și unitățile. Conținutul este pe
subiecte aranjate în verticală. Această distribuție este pozitivă pentru învățare și
autonomie.

8. În interiorul fiecărui modul există conținuturi teoretice, videoclipuri și câteva
activități practice.
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9. Puteți modifica unele setări sau vă puteți deconecta

Acum știți cum să interacționați cu platforma. Dacă aveți îndoieli sau întrebări cu privire la
utilizarea Moodle's, vă rugăm să ne contactați la: projects@inerciadigital.com. Vă vom
rezolva îndoielile cât mai curând posibil.
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