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Учете чекор по чекор...
Погледнете како KnowledgePulse®
може да ви го олесни учењето!
Вашите прашања за учење се појавуваат во прозорецот
што се отвора. Секое прашање може да биде прифатено
или откажано и подоцна одговорено. Веднаш потоа ќе
добиете повратна информација во врска со тоа дали
вашиот одговор е точен или не, а доколку не е, ќе ви
в биде
даден точниот одговор. Обидете се да го запомните
точниот одговор! KnowledgePulse® ги повторува
картичките за учење се додека не ги одговорите точно
неколку пати (бројот на повторување го одредува
инструкторот на вашиот курс или обучувачот за секоја
лекција).
Можете да го прилагодите бројот на п
прикажаните
картички за учење како и интервалот после кој тие
автоматски ќе се појават. На пример: после 3 минути на
неактивност, на пр. ако не работите
те ништо на компјутерот,
следното прашање за учење ќе се појави
ојави на вашиот
монитор. Тогаш можете да одлучите дали ќе го преземете
овој чекор на учење или не. Секогаш можете самите да го
активирате KnowledgePulse® во било кое време
(погледнете „Започнување на
KnowledgePulse®“ на стр. 3).

Прва употреба/Поврзување
Вашиот ИТ сектор ќе го инсталира KnowledgePulse® на
вашиот компјутер во наредните неколку дена. Потоа кога
повторно ќе го подигнете вашиот систем, KnowledgePulse®
ќе ве потсети да ги внесете вашите кориснички податоци.
корисничко име
Внесете ги вашите кориснички податоци (корисничко
и лозинка) кога ќе добиете знак за тоа. Серверот
автоматски е претходно конфигуриран, освен ако не е
наведено поинаку. Штом ќе кликнете „зачувај“,
подготвени сте да започнете со учењето.
Доколку ја заборавите вашата лозинка, кликнете на
линкот „Ја заборавивте лозинката?“
?“ за да добиете
инструкции како да ја ресетирате вашата лозинка.
Инструкциите ќе ви бидат испратени на e--mail адресата
што сте ја навеле во вашиот кориснички налог.
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Започнување на KnowledgePulse®
Секогаш кога ќе го стартувате Windows, KnowledgePulse®
автоматски се активира во позадината. Тоа можете да го
верификувате со проверка на сината икона на
KnowledgePulse® на лентата со задачи на десниот долен
агол на вашиот монитор (види кадар на екранот).
Кога вашиот компјутер е во мирување извесно време,
KnowledgePulse® ќе ви понуди можност за учење со
појавување на мало прозорче кое го содржи прашањето
на вашата следна картичка за учење во долниот десен
агол на мониторот (види кадар на екранот).
Можете да го прифатите прашањето со кликање на
контролната икона, или да го откажете со кликање на Х
иконата. Во секое време можете самите да го активирате
KnowledgePulse® со кликање на сината икона
KnowledgePulse® на лентата со задачи.

Подесувања
Одредете го сами интензитетот на учењето! За прилагодување
на вашите параметри, кликнете на иконата во форма на
запчаник и изберете „подесување“ за да се појави страницата
со параметри. Тука ги имате следните опции:
1. Картички во низа (По правило: 3 картички за учење)
Тука можете да го одредите бројот на картички за учење што
ќе се прикажуваат последователно секогаш кога е активиран
KnowledgePulse®. Доколку сакате да одговорите што е можно
повеќе прашања во еден наврат, можете да го смените овој
параметар на „неограничено“.
2.

Прикажани по (Минути на неактивност) (По
правило: 3 минути)
Тука можете да прилагодите интервал после кој
KnowledgePulse® автоматски ќе се активира на вашиот
монитор кога не ја користите тастатурата или глувчето 3
минути.
Потврдете ги вашите промени со кликање на „зачувај“ за да ги
активирате прилагодените параметри.
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Останати функции на KnowledgePulse®
1. Контекст:
Со кликање на „контекст“ ќе се појави дополнителна
информација која се однесува на тековната картичка за
учење. Оваа функција е активна само ако соодветната
информација е достапна.
2. Икона запчаник:
Кликањето на оваа икона ќе прикаже друго мени со следните
опции:
а) Врска: тука можете да ги промените параметрите на вашето
поврзување.
Видете
во
параграфот
„Прва
употреба/поврзување“ на стр. 1 за дополнителни
информации.
б) Подесувања: Видете во параграфот „Подесувања“ на стр. 3
за дополнителни информации.
в) Мои курсеви: Тука можете да се префрлувате на курсевите
што ви се дадени. Видете „Мои курсеви“ на стр. 5 за повеќе
детали.
г) Коментари: Копчето „Коментари“ по правило ја отвора
вашата e-mail апликација и ви овозможува да испратите
порака до ml_helpdesk@mioa.gov.mk.

3. Помош
Кликање на иконата ? ќе прикаже помошно мени со следните
опции:
а) Инструкции: кликањето на ова копче ќе прикаже кус увод
во MicroLearning® кај KnowledgePulse®.
б) Помош: кликањето на „Помош“ ќе ја отвори веб страницата
за поддршка на KnowledgePulse® на вашиот стандарден веб
прегледувач.
в) Систем: кликањето на „систем“ ќе ја отвори веб страната на
KnowledgePulse® во вашиот стандарден веб прегледувач.
г) RSA FG (по избор): Во зависно од вашиот KnowledgePulse®
клиент, менито Помош може да содржи и линк до некој
преглед на вашиот KnowledgePulse® и/или на сервер на
KnowledgePulse®.

4. Затворање на прозорецот:
Кликањето на иконата Х ќе го затвори прозорецот на
KnowledgePulse®. Апликацијата KnowledgePulse® ќе продолжи
да работи во позадината.
5. Напредок во учењето:
Лентата за напредок ви овозможува динамично да го следите
напредокот во вашето учење. За брзо прикажување на
процентот на поминатите картички за учење во активната
лекција, држете го курсорот на вашето глувче врз лентата за
напредок.
Кликањето на лентата за напредок во рамките на една
картичка за учење ја повикува страницата за Напредок во
учењето, која ви дава детална статистика за вашиот напредок
во учењето во активната лекција.
Кликањето на лентата за напредок на страницата за Напредок
во учењето ќе ве врати на тековната лекција.
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6. Мои курсеви:
Оваа страница ви овозможува префрлување меѓу курсевите
или додавање на нови курсеви (доколку се достапни).
Доколку еден курс содржи проширен опис, можете да го
прочитате со кликање на иконата за информации.
Црна точка го покажува моментално активниот курс. За
додавање на нов курс, поместете се надолу до дното на
списокот на курсот и кликнете на „Додај друг курс“. (Оваа
функција е достапна само доколку сте претплатени на повеќе
курсеви).

Излегување од KnowledgePulse®
Доколку сакате да излезете од KnowledgePulse®, одете со
десен клик на иконата KnowledgePulse® на лентата со
задачи и изберете „Излез од KnowledgePulse®“ (види кадар
на екранот). Повторно можете да го активирате
KnowledgePulse® со кликање на „ KnowledgePulse®“ на старт
менито. Инаку, KnowledgePulse® ќе се активира автоматски
следниот пат кога ќе го вклучите вашиот компјутер.
За отстранување на апликацијата KnowledgePulse®,
изберете
Старт-ПоставувањеКонтролна
плочаДодај/отстрани програми. Изберете „KnowledgePulse®“ од
следниот список и кликнете на „Додај/отстрани“.

Имате ли прашања? Ќе ни биде мило да Ви
помогнеме!
Дополнителни информации за KnowledgePulse® за Windows
можете да најдете на нашите веб страници:
http://www.knowledgepulse.com/en
Следната страница содржи и список
поставувани прашања:
http://www.knowledgepulse.com/en/support/

на

најчесто

Доколку имате понатамошни прашања во однос на
KnowledgePulse® или се среќавате со невообичаени
грешки, испратете ни e-mail: ml_helpdesk@mioa.gov.mk
или support@knowledgepulse.com

The KnowledgePulse Team
Research Studio MicroLearning & Information
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