Ръководство за потребителя
Проект STRONG

История
Версия

Дата

Съставил

Подробности

Версия 1.0

17.08.2021

Любов Кирилова

За потребители

Съдържание
1.

ВЪВЕДЕНИЕ ...................................................................................................... 2

2.

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПЛАТФОРМАТА ................................................................... 2
Конфигурация .............................................................................................................. 2
Основни роли............................................................................................................... 3

3.

НАЧАЛО .......................................................................................................... 3
Достъпване на платформата ...................................................................................... 3
Смяна на парола .......................................................................................................... 7
Забравена парола ........................................................................................................ 8
Основен екран / меню ................................................................................................ 9
Профил на потребителя ............................................................................................ 10
Изход от платформата............................................................................................... 11

4.

ОСНОВНИ СЕКЦИИ И ФУНКЦИОНАЛНОСТИ НА ПЛАТФОРМАТА ..................................... 11
Обучение .................................................................................................................... 11
Тестoве ....................................................................................................................... 13
Формуляр за обратна връзка ................................................................................... 14
Теми ............................................................................................................................ 15
Четене на темите ....................................................................................................... 17
Ръководство ............................................................................................................... 17

1

1. Въведение
Добре дошли в онлайн самообучителната платформа на Проект STRONG
(Sustainable social policy ThROugh capacity streNGthening).
Целта на този документ е да Ви предостави основни насоки за дейностите,
функционалностите и работата със самообучителната палтформа.
Това ръководство включва детайлните стъпки, които ще следвате при изпълнение
на различни задачи и дейности.

2. Кратко описание на платформата
Конфигурация
Онлайн самообучителната платформа е достъпна чрез страницата на проекта
STRONG - https://www.strong-project.eu/ , от секцията в основното й меню
„Самообучителна платформа“. Тя може да се отваря чрез всеки уеб браузър на
компютър или мобилно устройство, свързано с интернет.
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Цялото съдържание на самообучителната платформа е на български език.

Основни роли
Участниците в платформата могат да имат различни роли, които им дават
различни права на дейност. Ролите в платформата и достъпът до тях са са
разпределени, както следва:
- Потребители - след първоначално достъпване до страницата, потребителите
имат достъп до основните функционалности на платформата - Обучение - четене
и писане; Теми - четене и писане; Ръководство - само за четене.
- Администратори - Администраторите имат достъп до административния панел,
където управляват потребителите и съдържанието. Администраторите имат
достъп за управление на определено съдържание. Този достъп им е даден от
упълномощено за това лици или от Глобалния администратор.
- Глобален администратор – управлява платформата, потребителите в нея, дава
достъп за администриране на съдържанието по модули и функционалности.

3. Начало
Достъпване на платформата
Платформата е достъпна на следния линк https://elearning.strong-project.eu/login
Всеки потребител следва да създаде свой профил с уникално име и парола, с
които може да достъпва платформата. Това става чрез използване на бутона
Регистрация:
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Необходимо е да се попълнят всички полета в полето „Създай профил“, както и
да се даде съгласие за Общите Условия и Уведомлението за поверителност.
Подробности за условията на тези документи можете да видите като натиснете
линка към тях.

При коректно попълване на данните за първоначална регистрация се получава
съобщение: „Изпратихме Ви линк за активиране, моля проверете Вашия email“
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Ако не можете да откриете линка за активиране в пощенската си кутия, проверете
и в SPAM папката.

В имейл съобщението ще откриете следния текст:

Линкът за активиране на всеки клиент е индивидуален, горепосоченото е дадено
само за пример.
След като последвате линка за активиране, Вашият профил ще бъде активен за
използване и вие ще достъпите следния екран:

5

При въвеждане на Вашия имейл и парола, ще достъпите основната страница на
самообучителната платформа:
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Смяна на парола

При натискане на посочената горе в дясно икона се отваря екран с Вашия
профил, откъдето се осъществява и смяната на парола:
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Забравена парола
Ако забравите паролата си, Вие можете да използвате функцията за забравена
парола, като кликнете върху връзката Забравена парола в екрана за вход.

Трябва трябва да попълните своя имейл адрес, за да заявите нова парола:

Ще Ви бъде изпратено съобщение по електронната поща, което ще съдържа
връзка (линк), към страницата за обновяване на паролата.
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Основен екран / меню
При вход в самообучителната платформа на регистриран потребител с имейл и
парола, всеки път ще се отваря основният екран, който съдържа:
Меню с връзка
към основните
секции и
платформата

Съобщения

Професионани
теми за
обсъждане
между
потребителите
на платформата

Профил на
потребителя

Самообучителна
програма
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Профил на потребителя
Потребителят може да достъпи профила си, като кликне върху иконата в горния
десен ъгъл на екрана и избере раздела "Профил":

Вашият профил съдържа следната информация: Име и фамилия, опция за
видимост на профила и на имейла ви от другите потребители в платформата.

Подобна информация за другите потребители на самообутиелната платформа
можете да намерите, ако от главния (първоначален екран на платформата)
изберете секция „Потребители“

Отваря се екрана от секция „Потребители“, в която може да потърсите
потребител като напишете името му в търсачката, да видите информация за него
и да му изпратите съобщение.
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Изход от платформата
Потребителят може да излезе от профила си в платформата, като натисне бутона
„Изход“:

4. Основни секции и функционалности на платформата

Обучение
Една от основните цели на проект Strong е да предостави възможност за онлайн
обучение на потребителите.
В секция Обучение можете да достъпите до самообучителния курс, създаден в
рамките на проект Strong.
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При натискане на бутона „Виж“ – ще можете да видите съдържанието на
самоообучителната платформа, но за да започнете самообучителния процес,
трябва да натиснете бутона „Старт“. Същата логика важи и при стартирането на
всеки отделен модул от самообучителната платформа:

Всеки модул от самообучителния курс може да бъде стартиран по всяко време,
без значение от реда на започване. Всеки модул включва 2 материала за
обучение, едно обучително видео, тест и анкета. Критериите за успешно
преминаване на теста са наличие на 50% предоставени верни отговори.
Материали
Всеки потребител може да разглежда или да запазва всеки един от материалите
към всеки модул.
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При натискане на бутон „Отвори“ ще се смъкне съответният документ на вашия
компютър, като ще може да го откриете и в папката Downloads на компютъра си:

Тестoве
Тестовете съдържат закрити въпроси. Потребителят успешно преминава теста,
ако правилните отговори са над 50%. Ако потребителят не премине теста или не е
доволен от резултата си, е възможно повторно преминаване.

13

Важно! Когато преминава повторно теста, потребителят ще може да
види на кои върпоси е дал верни отговори, както и кои е сгрешил.

Формуляр за обратна връзка
В края на всеки самообучителен модул ще бъде събирана обратна връзка от
потребителите относно съдържанието на обучението и степента на усвояване на
материала. Формулярът за обратна връзка съдържа закрити въпроси. Това е
последна стъпка преди финалното приключване на всеки модул. Ако въпрос
остане без отговор, той се отбелязва в червено. Потребителят трябва да отговори
на всички въпроси, за да завърши всеки модул и самообучителния курс.
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В дясната част на всяка част от всички самообучителни модули, ще можете да
проследявате своя прогре, както на ниво модул, така и на ниво целия
самообучителен курс.:

Теми

15

Секцията „Теми“ е видима в основния екран на главнното меню, ако вие сте част
от група потребители, създадена от Администратор, за даване на мнение по
определена тема.

Всички потребители, които са включени в обсъждането на дадена тема ще могат
да я харесат или да оставят своя коментар. Също такак всеки коментар може да
бъде харесван или коментиран.
Бутонът „Докладвай“ се използва за съобщаване на администартора, че има нещо
нередно в темата.
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При натискане на бутон „Докладвай“ се изисква обяснение, защо дадената тема
или коментар се докладва:

Четене на темите
Темите, които се показват като списък и могат да бъдат филтрирани по категории
или според съответните параметри: Последни, Най-популярни или Найкоментирани.

Ръководство
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Секцията „Ръководство“ служи като навигатор за използването на различните
функционалности в самообучителната платформа.

Пожелаваме Ви успех в използването на
самообучителната платформа на проекта Strong!
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