KnowledgePulse® за Windows
Водич за брз почеток
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Редовното учење е полесно …
Дознајте како KnowledgePulse® ви помага да учите поуспешно!
KnowledgePulse® ви поставува куси прашања извлечени од вашата содржина за учење. Колку често, зависи од вас!
Никогаш нема да бидете прекинати во вашата работа бидејќи прашањата се појавуваат само кога се враќате на
вашиот компјутер по период на мирување ( на пр. по паузата за појадок или после телефонски повик).
Можете да прилагодите колку картички за учење ќе се појават по ред, како и кога тие автоматски ќе се појават. Пример:
по 10 минути неактивност, ако не го користите вашиот компјутер, следното прашање за учење ќе се појави на вашиот
монитор. Тогаш можете да одлучите дали ќе го направите или не следниот чекор за учење. Можете самите во било кое
време да го активирате KnowledgePulse® (види KnowledgePulse® на оваа страница).
Веднаш ќе добиете повратна информација за тоа дали вашиот одговор е точен или не. Ако не е, веднаш ќе ви се
покаже точниот одговор. Обидете се да го запомните! KnowledgePulse® ги повторува картичките за учење се додека не
ги одговорите точно неколку пати. Бројот на повторувања го одредува вашиот инструктор или обучувач за секоја
лекција.

Стартување на KnowledgePulse®
Кога вашиот компјутер е во мирување извесно време, KnowledgePulse® ќе исфрли мал прозорец со прашањето од
вашата следна картичка за учење. Исто така ќе ве информира за нови курсеви што ви се доделени.

Можете да го прифатите прашањето со кликање на иконата √, или
да го отфрлите на иконата Х.
Самите можете да го активирате KnowledgePulse® во
било кое време со кликање на на сината икона
KnowledgePulse® на лентата со задачи.

Список на курсот
Тековно активираниот курс се појавува
на врвот на страницата под насловот
„Учи сега“.
За да се префрлите на друг курс,
кликнете го името на курсот што сакате
да го учите.

Претплата на нови курсеви:
За претплата на нови курсеви, кликнете “Претплата
на нови курсеви“ во главното мени или на страницата
Мои курсеви.
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Главно мени
Со кликање на иконата запчаник ќе се појави мени
со следните дополнителни опции:

Упатства: Кликањето на ова
копче ќе прикаже куса верзија на
овој прирачник..

Подесување: Погледнете во
„Подесување“ на оваа страница
за дополнителни информации.

Системски информации (по
избор): Кликнете тука за
технички детали во врска со
вашиот клиент и/или сервер за
KnowledgePulse®.

Напредок во учењето: Тука можете
детално да го видите вашиот
напредок во учењето на активниот
курс.

Мои курсеви: Тука можете да
се префрлате на курсевите што
ви се дадени или што ви се
достапни. З а д е т а л и ,
видете го „Списокот на
курсеви“ на стр. 2.
Претплата на нови курсеви:
Тука можете да додадете нови
курсеви од оние што ви се
назначени. За детали, видете во
„Претплата на нови курсеви“ на
стр. 2.
Затворање на прозорецот:
Со кликање на иконата Х ќе се затвори
прозорецот KnowledgePulse®.
Апликацијата KnowledgePulse® ќе
продолжи да тече во позадината.
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Подесување
Самите одредете го интензитетот на учењето! За
прилагодување на вашите подесувања, кликнете ја
иконата со запчаник и изберете “Подесувања“ за да ви
се отвори страницата Подесувања.

Картички во серија (По правило: 3 картички за учење):
Тука можете да го подесите бројот на картичките за
учење што ќе се појавуваат последователно секогаш
кога е активиран KnowledgePulse®. Ако сакате во
еден налет да одговорите што е можно повеќе
прашања, можете да го промените подесувањето на
“неограничено“ (последната опција).
Се прикажува после (По правило: 3 минути)
Тука можете да го подесите интервалот после кој
автоматски ќе се активира KnowledgePulse®. Во овој
пример, KnowledgePulse® автоматски се прикажува
на вашиот монитор кога не ја користите тастатурата
или глушецот 3 минути.

Напредок во учењето
За брзо прикажување на процентот на завршените картички
за учење во активната лекција, држете ја стрелката
на глушецот врз цртата за напредок.
Кликнете на линијата за напредок за да ја повикате страницата
Напредок во лекцијата, која ви дава детална статистика
за вашиот напредок во учењето на активната лекција.

Контекст
Кликнете „Контекст“ за да се прикажат дополнителни
информации за актуелната картичка за учење. Оваа
функција е активна само ако се достапни соодветните
информации.
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Мени со алатки
Екранот со картички содржи мени со алатки кои
овозможуваат брз пристап до следните
карактеристики:

Повратни информации:
Кликањето на оваа икона ви
овозможува да додадете
коментар на актуелната
картичка за учење. Помогнете
му на администраторот на
курсот да го подобри
материјалот за учење.

Креирање на нова картичка:
Тука можете да приложите
нова картичка за учење на
актуелната лекција. За детали
погледнете во „Креирање на
нови
картички“
на
оваа
страница.

Индекс: Прегледајте ги
картичките за учење на
актуелниот курс. За
дополнителни информации
погледнете во „Прегледување
на индексот“ на страница 5.

Пребарување:
Најдете
посебна картичка за учење
кога ви е потребно тоа. Видете
во “Пребарување“ на страница
5.

Креирање на нови картички
KnowledgePulse® ви дозволува да додадете
дополнителни картички за учење на вашите курсеви.
Откако ќе го изберете типот на картичката што сакате
да ја креирате, внесете ги потребните информации:

Име на картичката
Прашање
Одговор(и)
За избор на картички со една или повеќе опции,
можете да креирате меѓу две и пет можни
одговори. Исто така дефинирајте кои од нив
се точни – картичките со повеќе опции можат
да имаат од нула до пет точни одговори, картичките
со една опција мораат да имаат само еден точен
одговор.

Забелешка: Можете да одлучите дали сакате да ја
споделите ново креираната картичка со другите
корисници на истиот курс откако претходно сте добиле
одобрување од администраторот на курсот. Инаку,
картичката ќе биде видлива само за вас.

Додадете контекст
информација или
опција со повеќе
одговори.

Додадете слики на
вашата картичка за
учење.

Сменете го типот на
новата картичка за
учење.
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Прегледување на индексот
Индексот ви овозможува пребарување на сите
картички за учење на вашиот актуелен курс покрај
актуелната картичка за учење. Користете ја кутијата
за текст на врвот на екранот за пречистување на
индексот.
Со кликање на некој елемент на индексот ќе се
појави преглед на соодветната картичка за учење.
Можете да ја одговорите картичката во прегледна
форма но тоа нема да влијае на процесот на вашето
учење.

Пребарување
Тука можете да барате специфичен текст во
актуелниот курс или во сите ваши курсеви. Внесете
го прашањето во кутијата за текст на врвот,
изберете која содржина да ја пребарувате и
кликнете на копчето за пребарување.
KnowledgePulse® потоа ќе ви ги нареди сите
картички за учење/резултати што го содржат
бараниот текст. Тековната картичка за учење е
исклучена од пребарувањето. Со кликање на
списокот се отвора преглед на соодветната картичка
за учење. За повеќе информации погледнете во
„Пребарување на индексот“.

Излегување од KnowledgePulse®
Ако сакате да излезете од KnowledgePulse®, направете
десен клик на иконата на лентата со задачи на
KnowledgePulse® и изберете „Излез“ (погледнете на
кадарот на екранот). Можете да го рестартирате
KnowledgePulse® со избирање на KnowledgePulse® во
Почетното мени. Во друг случај, KnowledgePulse® ќе се
активира автоматски следниот следниот пат кога ќе го
вклучите компјутерот.
За деинсталирање на KnowledgePulse®, изберете Start
– Settings – Control Panel – Add/Remove Programs.
Изберете “KnowledgePulse” од следната листа и
кликнете “Add/Remove”.

Имате ли прашања? Со задоволство ќе ви помогнеме!
Дополнителни информации за KnowledgePulse®
можат да се најдат на нашиот вебсајт:
http://www.knowledgepulse.com/en
http://mio.gov.mk/?q=node/3403
The following page also contains a list of Frequently Asked
Questions: http://www.knowledgepulse.com/en/support/

Доколку имате дополнителни прашања за
KnowledgePulse® или сте забележале необични
грешки, испратете e-mail:
ml_helpdesk@mioa.gov.mk
Тимот на KnowledgePulse®
KnowledgeFox GmbH
Thurngasse 8/20
1090 Vienna, Austria

