
STEFAN Útmutató

A STEFAN projekt útmutatójának célja, hogy egy átfogó és világos dokumentumot biztosítson, amely

segít a tanulóknak a B-learning platform használatában. Az útmutató tartalmazza a képzés

szerkezetére vonatkozó információkat, valamint egy felhasználói kézikönyvet mely segít, hogy hogyan

lehet regisztrálni a platforma, és hogyan kell használni azt.

A STEFAN képzés felépítése

Az oktatási anyagok hatékonyabbak, ha a tanulók látják a struktúrát, a tanulási utat, a módszert, a célt

és a célkitűzéseket. A vegyes tanulás azt jelenti, hogy az egyéni és az oktatóval közös foglalkozások

keverednek.

A képzés felépítése a következő:

● Első online megbeszélés a tutor és a résztvevő között - időtartam kb 1 óra

Cél: a tutor bemutatkozása, a STEFAN projekt és céljainak, struktúrájának ismertetése; a

résztvevő bemutatkozása

Próbatesztelés: az oktatók megkérik a résztvevőket, hogy ha a képzési anyagban zavaros, nem

egyértelmű, nem érthető vagy helytelen információt találnak, illetve ha a képzés során

bármilyen nehézséget tapasztalnak, jegyzeteljenek, és adjanak erről visszajelzést.

Egyénileg minden egyes résztvevővel

● Első önállóan végezhető online tanfolyam: a résztvevők végigmennek az első három modulon

Biztosított időkeret: 5 nap

Minden STEFAN modul három lépésből áll:

Első lépés: kompetencia felmérő teszt. A résztvevőknek válaszolniuk kell kérdésekre, és

miután befejezték, visszajelzést kapnak az eredményükről. A cél a résztvevők tudásának

mérése a projekt moduljaival kapcsolatban.

Második lépés: a modul maga. A résztvevőknek önállóan sajátítják el a modulok tananyagát.

Az 1-3. modulok időkerete maximum 5 nap.

Harmadik lépés: önellenőrző teszt. A résztvevők ellenőrizhetik, hogy mit tanultak a modulból.

Visszajelzést itt is azonnal kapnak az eredményükről és helyes válaszokról.

● Második online megbeszélés a tutor és a résztvevő között - időtartam kb 1 óra

Cél: az első három modul átbeszélése, esetlegesen felmerült problémák elemzése,

megoldása, a modulok és a platform értékelése

● Második önállóan végezhető online tanfolyam: a résztvevők végigmennek a 4-6 modulokon

Biztosított időkeret: 5 nap

● Harmadik online megbeszélés a tutor és a résztvevő között - időtartam kb 1 óra

Cél: 4-6 modulok átbeszélése, esetlegesen felmerült problémák elemzése, megoldása, a

modulok és a platform értékelése

Online értékelés: rövid online értékelő kérdőív kitöltése



Felhasználói kézikönyv a STEFAN platformhoz

A STEFAN kurzus az alábbi weboldalon érhető el:
https://eu4edu.eu/?paged=1&c_search=&orderby=&order=

Kattints a weboldal tetején a bal felső sarokban, található kék logóra. Ezután látni fogod a különböző
nyelveken elérhető tanfolyamot.

https://eu4edu.eu/?paged=1&c_search=&orderby=&order=


Válaszd ki a nyelvet, és kattints a kurzus címére vagy a sárga "további információk" gombra.

A tanfolyam megkezdéséhez regisztráció szükséges. Először kattints a sárga "Indítás most" gombra.

Ha már regisztráltál, akkor az e-mail címeddel és jelszavaddal be tudsz jelentkezni. Ha nem, kattints a

kék "regisztráció" feliratra, és hozz létre egy fiókot a kért adatok megadásával.



Miután beírtad e-mail címed, a felhasználóneved és beállítottad jelszavad, kattints a sárga

"Megrendelés leadása" gombra.

Kész vagy a regisztrációval. Kattints a weboldal tetején a bal sarokban a logóra és látni fogod a

különböző nyelveken elérhető kurzusokat. Válaszd ki a kívánt nyelvet, és kattints a tanfolyam címére

vagy a sárga "további információk" gombra.



Ha el akarod kezdeni a kurzust, kattints az "1. modul. Ideje gyakorolni" szövegre vagy a lila "10 kérdés"

gombra.

Az új oldalon kattints az “Indítás” gombra.



Megjelenik az első kérdés. A teszt során a lehetséges válaszok melletti körök azt jelentik, hogy csak

egy helyes válasz van, a négyzetek pedig azt, hogy több helyes válasz is lehetséges. A körre/négyzetre

kattintva választhatsz a válaszok között.

Az oldal alján látszanak az "Előző" és a "Következő" gombok. A "Következő" gombra kattintva a

következő kérdésre léphetsz, az "Előző" gombokkal pedig az előző kérdéshez térhetsz vissza.



A 10. kérdés megválaszolása után kattints az oldal alján található "Kvíz befejezése" gombra.

Itt lesz egy megerősítő kérdés, kattints az "igen" gombra.



Láthatóvá válik a teszted eredménye.

Az oldal alján ismét megjelenik a "Tovább" gomb, erre kattintva folytathatod a tananyagot. A teszt

után az első modult fogod látni.

Ha a következő diát szeretnéd látni, akkor a diák alján lévő ">" gombot kell megnyomni. Ha pedig

befejezted a tanfolyamot, akkor a "befejezés" gombra kattinthatsz.



A modul befejezése után egy önellenőrző teszt segítségével megnézheted, hogy mit tanultál.



Az képernyő bal oldalán láthatod a tanfolyam részeit, a teszteket és a modulokat. Ha a teljes listát

szeretnéd látni, kattints a "további elemek megjelenítése" gombra.



Ha ki akarsz lépni a tananyagból, kattints a " STEFAN-ökoturizmus képzés" gombra, és máris a

főoldalon találod magad.

A főoldalon van egy gomb a jobb oldalon "folytatás", erre kattintva folytathatod a képzést

A jobb felső sarokban van egy "profil" gomb. Erre kattintva láthatod a beiratkozott, aktív és befejezett

modulokat/kurzusokat.



Ha bármilyen probléma merülne fel a platform használatával kapcsolatban, ne habozz kapcsolatba

lépni az oktatóddal. Ő e-mailen keresztül  is tud segítséget nyújtani, akár képernyőfotók segítségével

is, vagy online megbeszélést is tarthattok a probléma megoldására.

Reméljük, hogy élvezni fogod a tanfolyamot, érdekesnek és hasznosnak találod a képzést.

Sok sikert!


