Manuál k používaniu e-learningového portálu
Škôl, ktoré menia svet
1. Prístup na portál
1.1.

Vytvorenie nového účtu

1. Zadajte do vášho
www.moje.skms.sk

webového

prehliadača

internetovú

adresu

portálu:

2. Po zobrazení úvodnej stránky kliknite na tlačidlo “Zaregistrovať sa”.

3. Na stránke sa vám zobrazí formulár pre vytvorenie nového konta. Vyplňte jednotlivé
políčka (povinné údaje sú označené červeným výkričníkom). V spodnej časti
formulára je potrebné vyjadriť súhlas s podmienkami portálu týkajúcimi sa ochrany
osobných údajov. Celú GDPR smernicu, ktorou sa portál Škôl, ktoré menia svet riadi,
si môžete prečítať po kliknutí na oranžový odkaz. Po vyplnení formulára kliknite na
tlačidlo “Vytvoriť moje nové konto”.

4. Na vami zadanú emailovú adresu bude odoslaný automaticky generovaný mail pre
potvrdenie novovytvoreného konta. Pre dokončenie registrácie kliknite na odkaz
uvedený v tomto maile.
5. Po potvrdení vášho konta môžete začať naplno využívať e-learningový portál Škôl,
ktoré menia svet.
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1.2.

Prihlásenie sa s existujúcim účtom

1. Zadajte do vášho
www.moje.skms.sk

webového

prehliadača

internetovú

adresu

portálu:

2. Po zobrazení úvodnej stránky kliknite na tlačidlo “Prihlásiť sa” a zadajte vaše
používateľské meno a heslo.

3. Po kliknutí na tlačidlo “Prihlásiť sa” môžete začať naplno využívať e-learningový
portál Škôl, ktoré menia svet.
1.3.

Odhlásenie sa z portálu

1. Pre odhlásenie sa kliknite na sivú šípku vedľa vášho mena v pravom hornom rohu a
zvoľte možnosť “Odhlásiť sa”.

2.

Používateľský profil a nástenka

1. Každému používateľovi portálu Škôl, ktoré menia svet je automaticky vytvorený
profil. K svojmu profilu sa dostanete po kliknutí na sivú šípku vedľa vášho mena v
pravom hornom rohu a zvolení možnosti “Profil”.
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2. Zmeny vo svojom profile môžete urobiť po kliknutí na tlačidlo “Upraviť profil”.

3. K svojej nástenke môžete pristupovať buď po kliknutí na sivú šípku vedľa vášho
mena v pravom hornom rohu a zvolení možnosti “Nástenka” alebo prostredníctvom
vrchného menu.

4. Na vašej nástenke nájdete niekoľko sekcií umiestnených v blokoch. Ide o
nasledovné:
Nedávno navštívené kurzy zobrazenie
posledných
kurzov,
do
ktorých
používateľ pristupoval pre
rýchlejšiu
orientáciu
a
opätovný prístup k nim.
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Navigácia - slúži ako klasické menu pre výber
jednotlivých podstránok na portáli. Po rozkliknutí
kategórie (napr. Metodická podpora) sa zobrazia
všetky dostupné kurzy, ktoré daná kategória
obsahuje.

Kalendár - kalendár v mesačnom formáte, v ktorom
sa zobrazuje aktuálny dátum a dôležité udalosti.

Nadchádzajúce udalosti - informácie o plánovaných
udalostiach a podujatiach. Blok korešponduje s
kalendárom.

Moje najnovšie odznaky - používatelia za
absolvovanie kurzov (t.j. odovzdanie zadaní alebo
splnenie úloh, ktoré kurz obsahuje) automaticky
získavajú odznaky. Získané odznaky sú zobrazené v
tejto sekcii.
Prihlásení používatelia - zoznam prihlásených
používateľov, ktorých je zároveň možné v rámci
portálu kontaktovať.
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3.

Vzdelávací obsah

1. Vzdelávací obsah na portáli je rozdelený do piatich kategórií, ku ktorým je možné
pristupovať prostredníctvom navigácie umiestnenej v ľavej časti stránky i horného
menu. Po rozkliknutí príslušnej kategórie sa zobrazia všetky kurzy, ktoré kategória
obsahuje.
2. Ikonou odomknutého zámku sú označené kurzy, ktoré sú po bezplatnej registrácii
(viď bod 1) voľne dostupné.

3. Niektoré kurzy obsahujú exkluzívne materiály dostupné len pre účastníkov a
absolventov 2-ročného programu alebo jednorazových tréningov Škôl, ktoré menia
svet. V prípade, že do tejto skupiny používateľov nepatríte, portál vás na to po
kliknutí na daný kurz upozorní.
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4. V časti “Prečo vzdelávanie online?” sa môžete dočítať viac o tom, aké metódy a
princípy portál Škôl, ktoré menia svet využíva a aké sú jeho benefity. Radi uvítame
všetky vaše návrhy na zlepšenie a spätnú väzbu. Svoje podnety nám môžete poslať
po kliknutí na odkaz v spodnej časti podstránky.

5. V časti “O nás” sa dozviete viac o autoroch portálu a o jeho vzniku.
4.

Orientácia na portáli

1. Vzdelávací obsah môžete jednoducho prehľadávať použitím lupy v pravej časti
obrazovky. Vyhľadávanie funguje na základe kľúčových slov.

2. V prípade, že sa potrebujete vrátiť na úvodnú stránku portálu, ktorá sa zobrazuje
pred prihlásením, kliknite na “Domovská stránka” v ľavom menu.

5.

Chatovacia platforma

1. Používateľom portálu je v rámci jednotlivých kurzov umožnené chatovať s ostatnými
používateľmi zapísanými v kurze. Ich zoznam nájdete po kliknutí na “Účastníci” v
ľavom bočnom menu.
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2. Po kliknutí na meno používateľa máte dve možnosti - kontaktovať ho priamo
(možnosť “Správa) alebo si ho pridať do virtuálneho adresára (možnosť “Pridať do
kontaktov”). Pridanie do vašich kontaktov musí používateľ schváliť.

3. K správam môžete následne pristupovať dvomi spôsobmi - buď po kliknutí na sivú
šípku vedľa vášho mena v pravom hornom rohu a zvolení možnosti “Správy” alebo
kliknutím na ikonu správy vedľa vášho mena. V druhom prípade sa rozbalí
chatovacie okno na pravej strane obrazovky.

Často kladené otázky
1. Zabudol som heslo, čo mám robiť?
V prípade, že ste zabudli svoje heslo, kliknite na odkaz “Zabudli ste svoje používateľské
meno a heslo?”. Po kliknutí sa vám zobrazia dve možnosti - vyhľadávať podľa
používateľského mena a podľa emailovej adresy. Po vyplnení hociktorého z políčok vám
portál odošle automaticky generovaný mail s pokynmi pre nastavenie nového hesla.
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2. Nemám prístup ku kurzom, čo mám robiť?
Vzdelávací obsah na portáli Škôl, ktoré menia svet je rozdelený do niekoľkých úrovní. Voľne
dostupné kurzy sú označené ikonou odomknutého zámku. Niektoré kurzy sú exkluzívnym
materiálom pre účastníkov a absolventov 2-ročného programu alebo jednorazových
tréningov Škôl, ktoré menia svet. V prípade, že do tejto skupiny používateľov nepatríte,
portál vás na to po kliknutí na daný kurz upozorní. V prípade, že do tejto skupiny
používateľov patríte a napriek tomu k danému kurzu nemáte prístup, kontaktujte
administrátora portálu na gabika@ipao.sk.
3. Chcem získať prístup k zamknutému obsahu, čo mám robiť?
Pre získanie prístupu k exkluzívnemu obsahu pre účastníkov Škôl, ktoré menia svet je
potrebné absolvovať niektoré zo vzdelávaní v rámci programu. Prihlasovanie do 2-ročného
programu je otvorené raz ročne vždy na jar. Jednorazový tréning pre vašu školu si môžete
objednať kedykoľvek priamo na e-learningovom portáli, a to v nasledujúcich kurzoch:
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