Ghid de utilizare

Instruire în
domeniul
covoarelor la
îndemână!

Partenerii proiectului
Turkey
Gaziantep University
Url: http://www.gantep.edu.tr
Email: agir@gantep.edu.tr
Phone.: +90 (342) 317 17 00

Romania
Georghe Asachi Techical University
Url: http://www.tuiasi.ro
Email: mirela_blaga@yahoo.com
Phone:+40 (232) 27 86 83

United Kingdom
Media Innovations Ltd.
Url: http://www.media-innovations.co.uk
Email: stp@media-innovations.co.uk
Phone:+44 (0) 113 357 2122

Turkey
Royal Carpet
Url: http://www.royalhali.com
Email:info@royalhali.com
Phone: +90 (342) 211 26 37

Turkey
Gaziantep Chamber of Carpet Manufacturers
Url: http://www.halicilarodasi.com
Email:info@halicilarodasi.com
Phone: +90 (342) 337 84 81

Turkey
HMBKML Vocational School
Url: http://www.hmbakbak.meb.k12.tr
Email:info@hmbakbak.meb.k12.tr
Phone: +90 (342) 337 84 81
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Cerinţe software
requirements
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Cerinţe de Sistem
Software-ul va funcţiona în mod optim în condiţiile în care configuraţia hardware și sistemul
de operare sunt compatibile, au un standard adecvat și permit utilizarea Adobe Flash Player.
Configuraţia minimă necesară este următoarea:

 Calculator compatibil IBM PC cu procesor de 2.0Ghz sau superior (recomandat Pentium
2.4GHz), tastatură şi mouse

 Sistem de operare Microsoft XP cu minimum 256 MB RAM (recomandat 512MB)
 Placă video şi monitor capabil să afişeze cel puţin 64K culori (16-biti) cu o rezoluţie de
minimum 800 x 600 pixeli (preferabil 24-biti).

 Placă de sunet si difuzoare sau căşti.
 Browser Mozilla Firefox - se poate descărca de pe http://www.mozilla.org/enUS/firefox/new/

 Adobe Reader – se poate descărca de pe
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

 Flash Player - se poate descărca de pe http://www.adobe.com/downloads/
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Instrucţiuni de accesare a
modulului e-Learning
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Pasul 1. Intraţi pe http://ecarpetschool.elearning-textiles.co.uk/ecarpetschool/ şi
autentificaţi-vă folosind numele de utilizator şi parola.

Pasul 2. Deplasaţi cursorul pe meniul Module Content.
.
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Pasul 3. Faceti clic pe un modul pentru a-l accesa.

Pasul 4. Studiaţi modulul. Dacă aceasta este prima dată când studiaţi folosind un sistem eLearning, mai întâi parcurgeţi modulul Tutorial.

Pasul 5. Pentru termina sesiunea de studiu, fie vă deconectaţi fie închideți browser-ul de
internet.
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Instrucţiuni de utilizare
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Ilustrațiile prezentate în aceste instrucțiuni se referă la modulul Tehnologia de tricotare a ciorapilor,
dar la fel de bine se poate referi şi la alte module.
Pagina de începul a sistemului e-Learning conţine elemente de text selectabile și butoane pentru
accesarea conținutului.
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Pagina de început
Pentru a accesa un subiect din pagina de început efectuaţi dublu clic pe subiectul respectiv din lista
de subiecte.
Pentru a avea acces la un subiect faceţi clic pe butonul Meniu. Se va afişa meniul de subiecte.
Deplasaţi cursorul la subiectul pe care doriţi să-l deschideţi şi faceţi clic pe butonul din stânga al
mouse-ului. Se va deschide un sub-meniu care afişează lista cu conţinutul subiectului. Deplasaţi
cursorul pe conţinutul dorit şi faceţi clic pe butonul din stânga al mouse-ului. Se va deschide pagina
care afişează conţinutul selectat.
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Meniu
Navigarea
Folosiţi butoanele de navigare pentru a vă deplasa înainte şi înapoi prin materialul de învăţare. Este
necesară o ușoară mișcare a cursorului deasupra butonului pentru a-l activa.

Butoane de navigare şi Fereastra History
În fereastra History este afişată o listă cu ultimele 10 pagini vizitate. Pentru a o accesa, deplasaţi
cursorul deasupra butonului History şi efectuaţi clic pe butonul din stânga al mouse-ului. Va trebui
să folosiţi caracteristica History pentru a reveni la pagina inițială dintr-o legătură hipertext.
Structura paginii
Toate paginile sunt structurate în același mod, cu textul afişat în partea stângă a paginii iar
elementele grafice, foto și video în partea dreaptă.
Textul este împărțit în text obișnuit, puncte principale și puncte principale expandabile.
Textul obișnuit furnizează informații generale. Punctele principale furnizează informații esențiale.
Punctele principale expandabile furnizează informații esențiale cu explicații sau descrieri
suplimentare. Punctele principale expandabile sunt identificate prin pictograma de expansiune de
pagină.
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Pentru a deschide un punct expandabil, poziţionaţi cursorul deasupra textului şi faceţi clic pe
butonul din stânga al mouse-ului.
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Punct principal expandat
Pe măsură ce se trece de la o pagină la alta sau se deschid puncte principale expandabile, noi
grafice, fotografii sau clipuri video se pot deschide în mod automat. Acestea sunt mentionate ca
active.
Pentru a închide orice fereastră, deplasaţi cursorul deasupra semnului (x) aflat în colţul din dreapta
sus al ferestrei principale şi faceţi clic pe butonul din stânga al mouse-ului.

Glosar
Conţinutul glosarului poate fi vizualizat prin deschiderea glosarului folosind butonul Glosar. Pentru
aceasta deplasaţi cursorul deasupra butonului Glosar şi faceţi clic pe butonul din stânga al mouseului.
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Succesiunea de studiu
Sistemul permite atât studiul secvenţial cât şi răsfoirea materialului sau studiul referinţelor.
Dacă învățați subiectele în ordinea succesiunii lor veţi începe de la primul subiect și veţi lucra prin
conținutul din partea de sus. Pe măsură ce se trece de la o pagina la alta, la marginea paginilor de
conținut vizitate va apărea o bifă.
În cazul în care utilizați materialul ca resursă de documentare, atunci puteţi să folosiţi meniul pentru
a naviga în căutarea subiectelor și conținutului care vă interesează.
Ieşire
Pentru a ieși din sistemul de învățare, fie va delogaţi de pe site fie selectați un alt modul de studiu
din meniul de conținut. O bifa () este plasată în faţa fiecărui subiect din meniu pentru a desemna
paginile pe care le-ați vizitat în timpul unei sesiuni.
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Contact
Gaziantep University
Url: http://www.gantep.edu.tr
Contact person: Yahya AĞIR
Email:agir[at]gantep.edu.tr
Phone: +90 (342) 317 17 00
Georghe Asachi Techical University
Url: http://www.tuiasi.ro
Contact person:Prof. Dr. Mirela Blaga
Email: mirela_blaga[at]yahoo.com
Phone:+40 (232) 27 86 83
Media Innovations Ltd.
Url: http://www.media-innovations.co.uk
Contact person: Stephan Taylor-Parker
Email: stp[at]media-innovations.co.uk
Phone:+44 (0) 113 357 2122
Royal Carpet
Url: http://www.royalhali.com
Contact person: Tayfun CEVHER
Email:info[at]royalhali.com
Phone: +90 (342) 211 26 37
Gaziantep Chamber of Carpet Manufacturers
Url: http://www.halicilarodasi.com
Contact person: Pervin SAYAR
Email:info[at]halicilarodasi.com
Phone: +90 (342) 337 84 81
HMBKML Vocational School
Url: http://www.hmbakbak.meb.k12.tr
Contact person: Emine AÇIKGÖZ
Email: info[at].hmbakbak.meb.k12.tr
Phone: +90 (342) 337 84 81
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