project

Blended Learning with
Baur Project
Tata cara pelaksanaan kursus melalui
website dan aplikasi

Cara mengikuti program Blended Learning Baur Project, yaitu:

1

http://baurproject.id

2

Kunjungi website kami pada browser yang kamu gunakan, baik itu
di komputer/laptop atau smartphone dengan mengakses
www.baurproject.id

Log-in dengan akun dan
password yang telah diberikan oleh tim Baur, setelah
kamu

memenuhi

syarat

menjadi peserta program.

3

Setelah

log-in

kamu

diperlihatkan

akan

kelas-kelas

kursus yang sedang kamu
ikuti. Silahkan pilih salah satu
sesuai jadwal kegiatan dan
penempatan kelas

a
Materi kursus untuk kamu
pelajari, berisi video materi
dan

penjelasan

singkat

tentang materi ini

b
Tugas yang harus kamu

2

kerjakan setelah kamu memahami materi yang telah
diberikan,

dapat

berupa

video, form data, foto, dsb.
diupload pada laman tsb

c
Setelah selesai mempelajari kursus kamu dapat
mengerjakan kuis sebagai

4

salah satu poin penting peSetelah memilih kursus kamu

nilaian kelulusan, berisi be-

akan menemui laman dengan

berapa soal yang perlu di-

pilihan sebagai berikut

jawab dengan durasi tertentu

1
3

Cara mengikuti program Blended Learning Baur Project melalui aplikasi smartphone, yaitu:

1

Search “moodle” di:

2
Lalu download dan buka

3
Setelah

terbuka,

masukan

alamat website Baur Project :

baurproject.id

4
Log-in dengan akun dan
password yang telah diberikan oleh tim Baur, setelah
kamu

memenuhi

syarat

menjadi peserta program.

Tombol Beranda, Kalender dan
jadwal kegiatan, message, notiﬁkasi
dan info (pengaturan, dsb)

5

6

7

Pilih kategori kursus

Pilih kursus sesuai

Silahkan pilih salah satu

dengan profesimu dan

materi kursus yang sesuai

pilih materi kursus yang

dengan jadwal kegiatan dan

sesuai jadwal kegiatan

penempatan kelas

dan penempatan kelas

a
Materi kursus untuk kamu
pelajari, berisi video materi
dan

penjelasan

singkat

tentang materi ini

b
Tugas yang harus kamu
kerjakan setelah kamu memahami materi yang telah
diberikan,

dapat

berupa

video, form data, foto, dsb.
diupload pada laman tsb

c
Setelah selesai mempelajari kursus kamu dapat
mengerjakan kuis sebagai
salah satu poin penting penilaian kelulusan, berisi be-

8

Setelah memilih kursus kamu
akan menemui laman dengan
pilihan sebagai berikut

berapa soal yang perlu dijawab dengan durasi tertentu

9.2
Lalu akses ke folder ﬁle

9.1
Klik tombol info pengaturan untuk upload data
tugas

10
Upload tugas berbentuk
video, form data, foto,
dsb berdasarkan tugas
yang kamu dapat di
setiap materi kursus

