R2V Platforma za e-učenje, navodila za uporabo
Dobrodošli spletni strani platforme za učenje Rooms to VET!
V nadaljevanju boste našli nekaj osnovnih navodil, ki olajšajo navigacijo po platformi
za učenje in usposabljanje VET (R2V). Navigacija je kar se da napredna in
uporabniku prijazna ter narejena na podlagi Content Management System
"Joomla!".

Osnove navigacije
Vi ste na domači strani
1. Kliknite ikono “vprašaj” desno zgoraj za dostop do spletne strani projekta, ki
vsebuje informacije o projektu in rezultatih. Izberite jezik v meniju z jeziki desno
zgoraj. Vsebina platforme je na voljo v 5 jezikih (angleščina, hrvaščina,
grščina, slovenščina in španščina).
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2. Kliknite “Uporabniški priročnik” za dostop do smernic za krmarjenje po
platformi. Če ste učitelj, kliknite “Priročnik za učitelje”, če želite dostopati do
dodatnih, koristnih informacij o vsebini usposabljanja.
3. Kliknite na gum Kliknite sem za vstop v platform na dnu strani.

4. Kliknite ikono “domov”, da se vrnete na domačo stran platforme e-učenja.
Kliknite ikono f (facebook), ki jo želite preusmeriti na stran facebook projekta.
Kliknite na ikono “globusa”, da spremenite jezikovno različico. Jezik lahko
kadarkoli spremenite, na ravni modula in enote ter ostanete na isti strani. Če
spremenite jezik na ravni podenote (glejte spodaj), se boste morali najprej
vrniti na domačo stran.
5. Na seznamu na levi strani izberite modul (moduli 1-6, navpični meni). Pri izbiri
modula se izbrane enote modula pojavijo v spustnem meniju.
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6. Pri izbiri modula se na zaslonu prikaže pregled glavnih učnih rezultatov
izbranega modula.

7. Izberite enoto iz navpičnega menija na levi (pod izbranim modulom).
8. Na zaslonu se prikaže pregled pomembnosti in uporabnosti izbrane enote.
Poleg tega boste pri vsaki enoti vedno našli štiri notranje podenote (učenje,
uporaba, pregled, ocena) z dodatnimi informacijami in aktivnostmi.
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9. Kliknite na gumb učenje v horizontalnem meniju na vrhu, da izboljšate svoje
znanje in okrepite svoje spretnosti o temi, s katero se izbrana enota ukvarja. V
tem oddelku so na voljo teoretična znanja in praktični nasveti v obliki "učnih
tablet", ki jih pogosto spremljajo vgrajeni avdiovizualni materiali in povezave z
zunanjimi viri (splet) za nadaljnje branje.
10. Kliknite gumb uporaba v horizontalnem meniju na vrhu, da poglobite
razumevanje teme, s katero se enota ukvarja s situacijskimi scenariji in/ali
vprašanji, ki spodbujajo razmišljanje.
11. V meniju na vrhu kliknite gumb pregled, da si ogledate ključne točke izbrane
enote.
12. Kliknite na gumb ocena na vrhu v horizontalnem meniju, da ocenite znanje in
pridobljene spretnostij, ko ste preučili določeno enoto. Tukaj boste morali
odgovoriti na:
•

zaprta
vprašanja
(npr.,
več
možnih
odgovorov,
izbira
pravilnega/napačnega odgovora ali povezovanje odgovorov itd.): po
odgovoru na vsa vprašanja kliknite na gumb pošlji odgovore na koncu, da

dobite rezultate. Rezultati prikazujejo pravilne odgovore in vaše odgovore,
tako da se lahko pri tem tudi učite.
•

odprti tip vprašanj: zaradi svoje narave v glavnem zahtevajo nadaljni
razmislek, pri tem pa pravilni ali nepravilni odgovori niso navedeni.

13. Kliknite navpično povezavo v navpičnem meniju na levi, da si ogledate
ključne točke učnega gradiva v vseh enotah v modulu, navadno v obliki
grafične ilustracije.
14. Kliknite na celotno aktivnost uporabe, da ocenite celotno znanje in spretnosti,
pridobljene po učenju vseh enot v modulu, z uporabnostjo v realnem življenju
in multidisciplinarnimi vprašanji.
15. Na voljo je tudi “nahajate se tu vodoravni menu” na vrhu za lažjo navigacijo.
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Hvala, ker uporabljate Rooms to VET platformo za učenje
In usposabljanje na področju storitev v zasebnih tuističnih nastanitvah!

