PEDOMAN PELATIHAN DARING SEAMOLEC

Dear Peserta Pelatihan,
Berikut pedoman untuk mengikuti pelatihan daring SEAMOLEC.

INFO 1 – Skema Pelatihan
Pelatihan dilaksanakan dengan cara berikut.
1. Materi diakses di MOOC
a. Whiteboard Animation, bukan Retro Whiteboard Animation,
b. SAGUSAGAME, atau
c. Pemanfaatan Google Sites
2. Peserta wajib membaca terlebih dahulu materi pelatihan kemudian mempraktikkan isi materi
sesuai petunjuk di MOOC
3. Diskusi dilaksanakan via video conference (vicon) setiap Senin, Rabu, & Jumat pukul 18.00 21.00 WIB sebanyak 7 kali (sudah termasuk uji coba vicon)
4. Setelah vicon selesai, peserta wajib mengerjakan dan mengumpulkan karya akhir
5. Hanya karya akhir yang dikerjakan dan dikumpulkan tepat waktu yang akan dinilai
6. Segala Informasi terkait pelatihan dapat diperiksa di MOOC bagian Course Info

INFO 2 – Orientasi
1. Mulai tanggal 22 Januari 2018 peserta diwajibkan mengakses ke MOOC
2. Pada tanggal 22 Januari 2018 pukul 19.00 - 21.00 WIB peserta yang belum pernah melakukan
video conference dipersilakan melakukan uji coba video conference (vicon)
3. Cara mengakses video conference dapat dilihat pada tautan terlampir.
bit.ly/webexviasmartphone  vicon menggunakan smartphone
bit.ly/webexviapc  vicon menggunakan PC

INFO 3 – Register, Join Course, Sign in, dan Enroll
Peserta diwajibkan join course, sign in, dan enroll di pelatihan yang diikuti sebelum tanggal 31 Januari
pukul 11.00 WIB. Selanjutnya kelas di MOOC akan dikunci dan peserta yang belum enroll (masuk) ke
kelas tersebut tidak dapat lagi bergabung. Cara join course, sign in, dan enroll sebagai berikut.

Cara 1:
1. Bagi Bapak dan Ibu yang belum membuat akun MOOC atau belum pernah ikut pelatihan di
SEAMOLEC, silakan membuat akun di MOOC (lihat di mooc.seamolec.org/help)
2. Setelah membuat akun, aktivasi akun dengan cara berikut
• masuk ke email (gmail.com) yang Anda daftarkan
• ketik mooc@seamolec.org di kolom search
• buka email tersebut
• klik link berwarna biru di dalamnya untuk aktivasi akun MOOC
3. Sign in ke akun yang telah dibuat
4. Klik Find Course
5. Pilih pelatihan yang diikuti (lihat info 1)
6. Klik tombol Enroll
7. Bapak dan Ibu dikatakan sudah enroll jika sudah bisa mengakses materi di kelas MOOC yang
diikuti

Cara 2:
1. Periksa email (gmail.com) yang Bapak/Ibu daftarkan
2. Temukan email dari etraining@mailseamolec.org dengan cara mengetikkan
etraining@mailseamolec.org di kolom pencarian di email
3. Pilih Join Course jika belum pernah ikut pelatihan daring dari SEAMOLEC
• Klik enroll
• Isi formulir untuk membuat akun (lihat di mooc.seamolec.org/help)
• Klik tombol create account
• masuk kembali email (gmail.com) yang Anda daftarkan
• ketik mooc@seamolec.org di kolom search (pencarian)
• buka email tersebut
• klik link berwarna biru di dalamnya untuk aktivasi akun MOOC
4. Atau pilih Sign in jika sudah pernah mengikuti pelatihan dari SEAMOLEC
• Klik Enroll
• Klik Sign in di bagian paling bawah halaman
• Isi kolom yang diminta
• Klik tombol Sign in kembali
5. Bapak dan Ibu dikatakan sudah enroll jika sudah bisa mengakses materi di kelas MOOC yang
diikuti

INFO 4 – Penyebab Kegagalan Sign in di MOOC
1. Peserta belum membuat akun (register) di Mooc
2. Sudah membuat akun tetapi belum mengaktivasi (memverifikasi) aki

Solusi:
1. Membuat akun (register di mooc, lihat info 3)
2. Aktivasi akun MOOC Bapak/Ibu (lihat INFO 3 bagian aktivasi)
3. Jika berkali-kali gagal, silakan sign in dan klik forgot password. Ikuti instruksinya

INFO 5 – Course Info
Silakan mengakses Course Info di MOOC untuk memperoleh informasi berikut.
1. Jadwal video conference
2. Cara akses video conference
3. Rekaman diskusi di video conference
4. Kriteria Karya akhir
5. Jadwal pengumpulan karya akhir

INFO 6 – Undangan Pelatihan dan Daftar Peserta
Bapak/Ibu yang membutuhkan, undangan pelatihan dan daftar peserta dapat diunduh secepatcepatnya pada tanggal 23 Januari 2018 di etraining.seamolec.org

INFO 7 – Nomor Registrasi
Nomor registrasi dapat diperiksa di email masing-masing yang digunakan untuk mendaftar pelatihan.
Silakan search di spam atau kotak masuk dengan keyword etraining@mailseamolec.org. Mohon
nomor registrasi tersebut disimpan karena akan dipergunakan saat mengunduh sertifikat.

Salam,
Tim Pelatihan Daring SEAMOLEC

