HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A PROSPERITATI ALAPÍTVÁNY ENGEDÉLYEZTETETT
ONLINE KÉPZÉSÉHEZ
Tisztelt Gazdálkodó!
Köszönjük, hogy a Prosperitati Alapítvány engedélyeztetett online képzését választotta. Ebben az
útmutatóban végigvezetjük Önt az online képzés legfontosabb lépésein, elemein.
Bármilyen kérdése, észrevétele van a tanulás során, kérjük azt a kepzes@prosperitati.rs e-mail címen
jelezze felénk.
Sikeres tanulást kívánva,
A képzés szervezői

BELÉPÉS A RENDSZERBE
Felhasználói azonosítójának segítségével kérjük lépjen be az online képzési rendszerbe. Belépéskor az
alábbi nyitókép fogadja:

KURZUSKATEGÓRIÁK
A rendszerben lévő kurzusok csoportosítva, az alábbi módon jelennek meg:
Kurzuskategóriák:
Agrártanfolyamok (6 modul)
Államilag elismert engedélyeztetett képzés – Szántóföldi és kertészeti növényvédelem (3 modul)
Engedélyeztetett képzés – A méhészet elmélete és gyakorlata (2 modul)
Engedélyeztetett képzés – Talajerő- és vízgazdálkodás (3 modul)
Engedélyeztetett képzés – A mezőgazdasági gépesítés gyakorlata és precíziós mezőgazdaság (3 modul)
Engedélyeztetett képzés – Mezőgazdasági növénytermesztés (7 modul)
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A TANANYAG KIVÁLASZTÁSA
A kurzuskategória kiválasztása előtt, kérjük tájékozódjon az egyes képzési kategóriák tartalmáról
a megfelelő KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓKAT elolvasva!
A kurzuskategóriákból válasszon ki egy engedélyeztetett képzési kategóriát, jelen esetben ez az
Államilag elismert engedélyeztetett képzés – Szántóföldi és kertészeti növényvédelem (3 modul)
AZ ENGEDÉLYEZTETETT KÉPZÉS FELÉPÍTÉSE
Az Államilag elismert engedélyeztetett képzés – Szántóföldi és kertészeti növényvédelem (3 modul)

3 modulból áll:
1. Növényfejlődés és növényvédelem
2. Kertészeti növényvédelem
3. Szántóföldi növényvédelem
Minden modul 4 db kisebb egységből (témakörből, almodulból) áll.
Egy témakör felépítése:
 ~15 perces videós tananyag
 A videós tananyagot bemutató, részletező szöveges tananyag a videóban megtekintettek
ismétlésére
 5 kérdésből álló értékelő feladatsor (ÖNÉRTÉKELÉS), a témához kapcsolódó kérdésekkel
Tehát:
Egy modul = 4 db témakör + modulzáró vizsga (10 feladattal)
1 db modulon belüli témakör = 1 videós tananyag, 1 szöveges tananyag, rövid értékelő feladatsor (5
feladattal)
A rendszer automatikusan értékeli az értékelő kérdésekre adott helyes választ. A témakörök végén
kitöltendő tesztet (önértékelő teszt) minimum 60%-ra kell teljesíteni. Ha a hallgató mindegyik témakör
tesztjét minimum 60%-ra teljesítette, akkor kezdhet hozzá a modulzáró vizsgákhoz.
A modulzáró vizsga 10 kérdésből áll, ezt is legalább 60%-ban kell teljesíteni, ahhoz, hogy az adott modult
sikeresen teljesítse.
AZ ENGEDÉLYEZTETETT KÉPZÉST AKKOR TELJESÍTI SIKERESEN A HALLGATÓ, HA
MINDEN MODUL, JELEN ESETBEN MINDHÁROM MODUL ESETÉBEN SIKERES
MODULZÁRÓVIZSGÁT TETT.
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A FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE, A NYILATKOZAT ALÁÍRÁSA, A
HALLGATÓ BEIRATKOZÁSA ÉS AZ ENGEDÉLYEZETETT KÉPZÉS FELVÉTELE
Ha kiválasztottuk az engedélyeztetett képzést, akkor az alábbi képernyőn keresztül megkezdhetjük a
beiratkozást, amely a következő lépésekből áll:
1. kitöltjük a kiválasztott képzéshez tartozó űrlapot, amely magába foglalja:
 a szerződéskötéshez szükséges személyes adatokat (minden mező kitöltése közetelező)
 a szakmai tapsztalatokra és a számítógépes alapismeretekre vonatkozó adatokat a nyilatkozat
előkészítéséhez (minden mező kitöltése közetelező)
2. visszaküldjük a kitöltött űrlapot a szervező kepzes@prosperitati.rs e-mail címére
3. miután megkapjuk e-mailban az előkészített nyilatkozatot és szerződést, azokat kinyomtatjuk,
aláírjuk és a megadott határidőben (a képzés meghirdetésétől számított 30 napon belül)
visszaküldjük a képzés szervezőjének postai úton ajánlott küldeményként a következő címre:
Pro Scientia Naturae Alapítvány (PROSPERITATI KÉPZÉSEK)
Posta utca 18.
24400 Zenta
AZ ALÁÍRT NYILATKOZAT ÉS A MEGKÖTÖTT SZERZŐDÉS HIÁNYÁBAN NEM
SZEREZHETŐ MEG A HIVATALOS IGAZOLÁS, TANÚSÍTVÁNY A MEGSZERZETT SZAKMAI
RÉSZKOMPETENCIÁKRÓL.
AZ ENGEDÉLYEZTETETT KÉPZÉS FELVÉTELÉNEK ÉS ELVÉGZÉSÉNEK IDEJE
Az engedélyeztetett képzés felvételének és elvégzésének időkorlátja van.
A képzésre, a meghirdetést követően 30 napig iratkozhatnak be a felnőtt résztvevők, a képzést pedig egy
hónap alatt kell teljesíteniük. Ellenkező esetben a képzés sikertelennek tekinthető (a hallgatói
szerződéssel összhangban).

AZ ENGEDÉLYZTETETT KÉPZÉS MEGKEZDÉSE
Amint beiratkoztunk, a következő képernyőn megjelenik az ENGEDÉLYEZTETETT KÉPZÉSHEZ
tartozó összes modul, jelen esetben 3 darab modul, melyek mindegyikét el kell végeznünk a KÉPZÉS
SIKERES TELJESÍTÉSÉHEZ.
A tananyag megkezdéséhez kattintsunk a MODUL címére:
Növényfejlődés és növényvédelem
Kertészeti növényvédelem
Szántóföldi növényvédelem
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A MODUL KIVÁLASZTÁSA ÉS MEGKEZDÉSE
Amint kiválasztottuk a modult, a következő képernyőn megjelenik az egy modulhoz (kurzushoz) tartozó 4
darab témakör, melyek mindegyikét el kell végeznünk a vizsgához. A tananyag megkezdéséhez
kattintsunk a témakör címére.

AZ ALMODUL KIVÁLASZTÁSA ÉS MEGKEZDÉSE
Kattintás után listázódik a témakörhöz tartozó képzés főbb jellemzői. Itt nincs más dolgunk már, mint a
„Hozzákezdek” gombra kattintani. Ezután egy új ablakban indíthatjuk el a kurzust.

AZ ALMODUL KIVÁLASZTÁSA ÉS MEGKEZDÉSE
A kurzus elindításához a piros nyitott könyvre kell kattintani.

A VIDEÓS TANANYAG
A kurzus megkezdését követően megjelenik a videós tananyag. Ha megnézte a videós tananyagot,
kattintson a tovább gombra!

A SZÖVEGES TANANYAG
A videó megtekintését követően megjelenik a tananyag e-book formájában, mely a videó tartalmának
írásos, bővített formája. A szöveges tananyagot le is töltheti a számítógépére. Ezt követően kattintson a
TOVÁBB gombra.

ÉRTÉKELŐ FELADATSOR (ÖNÉRTÉKELÉS)
A tananyagot egy 5 kérdésből álló rövid értékelő tesztsor követi, amelyet 60%-ra kell teljesíteni. A helyes
válasz kiválasztása után kattintson a Tovább gombra. Az ötödik kérdés után kattintson az Értékelés
gombra, az eredményei megtekintéséhez.

ÉRTÉKELÉS
Ha a feladatsort 60%-ra teljesítette, akkor nincs más dolga, mint bezárni a kurzust, hiszen a rendszer
megjegyzi az eredményeit.
Amennyiben nem sikerült 60%-ra teljesíteni, akkor újra megpróbálhatja a teszt kitöltését.
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Amennyiben sikeresen elvégezte az első témakört, akkor továbbléphet a második, harmadik, majd
negyedik témakörre. Ha mind a négy témakört sikeresen lezárta, akkor kezdheti meg a modulzáró vizsgát.
Sikertelenség esetén több alkalommal is lehet próbálkozni a teszt kitöltésével.

AZ ENGEDÉLYEZTETETT KÉPZÉS SIKERES TELJESÍTÉSE ÉS A TANÚSÍTVÁNY
MEGSZERZÉSE
Az engedélyeztetett képzést akkor tekinthetjük sikeresen elvégzettnek, ha a hallgató az előlátott képzési
időszakban minden modul, jelen esetben minhárom modul esetében sikeres modulzáró vizsgát tett
(minimum 60%-ot teljesített).
A képzés sikeres teljesítése esetén a hallgató a hivatalos igazolást, tanúsítványt kap a szakmai
részkompetenciák megszerzéséről.

ELŐZETES TUDÁSMÉRÉS
Abban az esetben, ha a hallgató már előzőleg teljesítette a képzés bármely modulját, online rövid képzés
formájában, azt nem kell megismételnie! A képzés szervezője a már teljesített és megegyező
modulokat automatikus elismeri a jelentkezést és a szerződéskötést követően!
A TANÚSÍTVÁNY MEGSZERZÉSÉHEZ MINDEN ESETBEN SZÜKSÉG VAN A KÉPZÉSRE
TÖRTÉNŐ BEIRATKOZÁSRA (A NYILATKOZATRA ÉS A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉRE)!

AZ ENGEDÉLYEZTETETT KÉPZÉS MEGSZAKÍTÁSA
Amennyiben a hallgató eláll a képzéstől, azt köteles jelenteni a képzés szervezőjének 5 napon belül!
Ezt a honlapon található űrlap segítségével teheti meg, amelyben szükséges a kilépés indokát
megfogalmazni és elküldeni a következő e-mail címre: kepzes@prosperitati.rs
TECHNIKAI PARAMÉTEREK
A képzés használatához ajánlott a Google Chrome böngészőt alkalmazni.
Amennyiben a képzés nem indul el, akkor engedélyeznie kell az előugró ablakokat a böngészőjében.
Ehhez
az
alábbi
helyen
kaphat
segítséget:
https://support.google.com/chrome/answer/95472?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu
HOVA FORDULHATOK A KÉRDÉSEIMMEL?
Amennyiben bármilyen kérdése van, azt kérjük jelezze felénk az alábbi e-mail címen:
kepzes@prosperitati.rs

SIKERES TANULÁST KÍVÁNUNK!
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