Szanowny uczestniku szkolenia na platformie e-learningowej, prosimy o zapoznanie się
z instrukcją obsługi konta użytkownika

Dostęp do platformy e-learningowej jest na stronie wsprits.moodle.org.pl i możliwy jest
wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników. Którzy zostali utworzeni przez Administratora
Platformy.
Osoby posiadające konto mogą logować się do systemu wprowadzając swój login i hasło
w odpowiednich formatkach znajdujących się na stronie głównej platformy szkoleniowej.
1. Po kliknięciu na przycisk (Zaloguj się) pojawi się okno logowania

2. Okno logowania do systemu

3. Po wprowadzeniu użytkownika i hasła system po pozytywnej weryfikacji
wprowadzonych danych zaloguje użytkownika.

4. Po zalogowaniu się do systemu w menu głównym znajdującym się z prawej strony na

samej górze wchodzimy w ustawienia gdzie możemy dokonać modyfikacji profilu
użytkownika, zmianę hasła oraz zmianę ustawień przesyłania powiadomień.

5. Poprzez opcję Modyfikuj profil użytkownik może zmienić między innymi: swoje
imię, nazwisko, e-mail, dane adresowe, dane kontaktowe, opis, czy zdjęcie.

6. Zmieniamy hasło

7. Dostęp do kursu e-learning danemu użytkownikowi kursów e-learning możliwy jest
poprzez blok Nawigacja znajdujący się w lewej części Pulpitu użytkownika oraz
poprzez menu - Moje kursy.
8. W celu przejścia do danego kursu należy kliknąć na jego nazwę.

9. Po kliknięciu w dany kurs wyświetlą się elementy tego kursu: Prezentacja i Quiz

10. Pobieramy prezentację i zapisujemy w dowolnym miejscu na komputerze.

11. Po zapoznaniu się z treścią prezentacji uczestnik szkolenia może przystąpić do Quizu,
klikając na link Quiz.

12. Podczas rozwiązywania Quizu, będą wyświetlane po kolei pytania z opcją wyboru, jedną
odpowiedzią prawidłową.

13. Po zakończeniu Quizu wyświetli się podsumowanie próby.

14. Potwierdzamy zakończenie podejścia, żeby sprawdzić podsumowanie.

15. W podsumowaniu wyświetlą się wszystkie prawidłowe i nie prawidłowe odpowiedzi.

16. Quiz można powtarzać wielokrotnie do uzyskania maksymalnej liczby punktów, klikamy
ponownie rozwiąż Quiz.

17. Poprawne rozwiązanie wszystkich pytań zalicza szkolenie w tym szkoleniu 12/12.

18. Sukces - szkolenie zaliczone i zakończone.

Pozdrawiam Administrator

