Добре дошли в портала за електронно обучение !!!

Достъп до платформата
Вашето обучение - изцяло или частично е дистанционно и ще се извърши през
този Портал. За да можете да го ползвате, следва да получите достъп. За
целта при заявено от вас желание ще получите потребителско име (Username)
и парола (Password), необходими за успешна регистрация в Портала.
Влезте в платформата за дистанционно обучение чрез браузера, който
ползвате за Интернет (Internet Explorer, Mozilla, Google Chrome и др.).
Забележка: Ако имате проблем с влизането в платформата, е възможно да
използвате по-стара версия на браузера. Моля, сменете браузера или сложете
по-нова версия. Ако продължавате да имате проблеми, моля свържете се с нас.
След зареждането на Портала излиза заглавната страница. Регистрирайте се в
Портала като въведете своите потребителско име (Username) и парола
(Password). За целта натиснете Log in – намира се в десния горен ъгъл на
платформата.
ВНИМАНИЕ:
Въвеждайте Потребителското име и Паролата ТОЧНО ТАКА, както сте ги
получили – със съответните малки и големи букви, цифри и символи.
Системата прави разлика между малки и големи букви и тя няма да ви допусне
ако ползвате само малки, само големи или букви, с големина, несъответстваща
на получената от нас.
Потребителското име и Паролата се въвеждат САМО на латиница!
Успешна регистрация
Ако сте въвели правилно Потребителското име и Паролата, ще се изпише горе
вляво Вашето име. Вече сте регистриран/а в Портала и можете да започнете да
ползвате учебните материали.
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Неуспешна регистрация
Не се притеснявайте, нищо страшно не е станало. Причините за това могат
да са:
§

неправилно сте въвели Потребителското име.

Възможно причини: правописна грешка, изписване на името с букви с големина,
несъответстваща на зададеното от нас, пропуснали сте да въведете
Потребителското име.
§

неправилно сте въвели Паролата.

Възможни причини: същите като при Потребителското име - ползвали сте
кирилица, комбинация от причините, изброени по-горе. В този случай, отново
въведете внимателно потребителското име и парола. В случай, че спазите
изискванията, описани по-горе няма да имате проблеми с успешната си
регистрация.
Излизането от Платформата се осъществява чрез „Изход“ – горе в дясно.
Кликнете. При това положение вие сте излезли от Портала. За да продължите
обучението си, следва отново да се регистрирате, по познатия ви вече начин.
ВНИМАНИЕ!!!
Поради необходимостта за отчитане на престой в платформата (информация,
искана от Агенцията по заетостта за всеки курсист) излизайте винаги от
платформата с ИЗХОД!
Структура на курсовете
Всеки курс има определeн брой учебни материали, отговарящи на учебната
програма. Всеки курс съдържа определен брой теми – теоретични лекции,
презентации, упражнения, домашни, видео материали, казуси и тестове.
Можете да разгледате заглавията на курсовете без регистрация. Материалите
за конкретен курс можете да ползвате САМО след като сте регистриран като
участник в този курс. След успешно приключване на избрания от Вас курс,
получавате сертификат. При успешно приключване на курсовете за
професионална квалификация – удостоверение.
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Как се вижда съдържанието на курсовете
1. Кликнете върху избраният от вас категория курс (напр. Лидерство).
2. Ще се появи списък със съдържанието на избрания от вас курс.
Всяка дисциплина има набор от материали, описание на курса, новинарски
форум и чат. След кликване върху съответния материал, той се отваря. На
екрана ще се покаже съдържанието на избрания учебен материал. Може да
четете директно от екрана или да запишете файла. Файловете в повечето
случаи са в pdf формат. За отварянето на тези файлове ползвайте Аcrobat
Reader. Ако не разполагате с този софтуер, може да го изтеглите от
http://get.adobe.com/reader/otherversions/
Изберете съответния Reader като посочите Операционната система, с която
работите (първото поле), съответния език (напр. английски или български) второто поле и в третото изберете версия на Acrobat Reader.
Използване на прозорци за навигация
Можете да промените настройките на Вашия профил от прозореца Настройки.
Когато сте влезли в дадена дисциплина, в дясно от полетата с темите, има
прозорци, от които можете да получите различна информация – новини,
съобщения, оценки и др.
Платформата предоставя и възможност за попълване и редакция на вашия
профил – горе вдясно. Може да качите снимка, вашите интереси и др.
Календарът помага по-бързо и лесно да се ориентирате за предстоящи
курсове, тестове и крайни срокове за изпращане на задания.
За връзка с нас:
Тел.: + 359 2 4010 619
Адрес: гр. София, 1040 пл. Македония 1, ет.15, стая 9

Желаем Ви успех!
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