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Instrukcja obsługi
Platforma e-learningowa

Logowanie
Aby uzyskać dostęp do zasobów umieszczonych na platformie e-learningowej, należy w przeglądarce internetowej
wpisać adres https://oic.itslearning.com.
Na stronie głównej serwisu, w lewym górnym rogu znajduje się zakładka „Zaloguj mnie”. Należy wypełnić wymagane
pola.

Problemy z logowaniem
W przypadku komunikatu informującego o niewłaściwej nazwie użytkownika lub haśle, prosimy :





Upewnieniu się, że wpisane dane są poprawne
Sprawdzenie czy włączony jest klawisz CapsLock
Ustalenie czy działa klawiatura numeryczna
Kontakt z Fundacja „OIC Poland”
- e-mail: pozyczka@oic.lublin.pl
- tel. 81/710-46-34

Struktura i dostęp do zasobów
Po kliknięciu na „Zaloguj się”, jednorazowo przy pierwszym logowaniu się na platformę, proszę kliknąć „Zapisz”

Zostaną Państwo przeniesieni na stronę główną serwisu, gdzie znajdują się zasoby dydaktyczne platformy
e- learningowej. Należy kliknąć na Kurs „Pożyczka na start”

Następnie z lewej strony zostanie rozwinięta zakładka Zawartość kursu
Aby przeglądać materiały szkoleniowe należy klikać w kolejne foldery znajdujące się pod kursem „Pożyczka na
start”.

Po przejściu do danego modułu zostaje wyświetlona jego zawartość, tj. w zakładce: Zakładanie i prowadzenie
działalności gospodarczej znajduje się 5 zagadnień składających się na tematykę szkolenia. Aby rozwinąć
zagadnienie np. Podstawy prowadzenia działalności gospodarczej należy kliknąć w Tytuł.

Wówczas otrzymamy dostęp do zawartości dydaktycznej zagadnienia. Składają się na to materiały szkoleniowe
oraz test wiedzy.

Na materiały szkoleniowe składa się: prezentacja oraz krótkie filmiki na które należy kliknąć aby wyświetlić ich
zawartość.

Klikając na zakładkę „TEST WIEDZY nr 1…” otrzymamy dostęp do pytań. Test należy zaliczyć minimalnie w 50%.
Liczba prób przystępowania do test jest nieograniczona. Można swobodnie poruszać się po pytaniach i wracać do
poprzednich.

Po zaliczeniu TESTU WIEDZY nr 1 z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej należy przejść do
kolejnego modułu, klikając w kolejne gałęzie drzewiastej struktury zasobów.

Procedura zaliczania poszczególnych modułów jest analogiczna.

Do Państwa dyspozycji uruchomione zostało także „Forum”, które służy do dzielenia się z innymi Uczestnikami kursu
swoimi doświadczeniami i praktycznymi wskazówkami oraz do zadawania pytań do ekspertów.
Eksperci będą starali się odpowiadać na Państwa pytania wyczerpująco i w jak najkrótszym czasie. W sprawach
związanych z samym procesem aplikowania i sprawami administracyjnymi prosimy o bezpośredni kontakt z biurem
projektu.
Aby zadać pytanie lub dodać uwagę należy kliknąć w opcje „Rozpocznij nowy wątek”

