Hei / Hi,

nyt on aika kirjautua sisään Moodlen oppimisympäristöön Kv77 xxxxxx. Mene sivulle ja oikealta yläkulmasta
voit kirjautua sisään (valitse Moodlen kieli) ja luo omat tunnuksesi: käyttäjänimi ja salasana. Valitse
kursseista Kansainvälinen rippikoulu Kv77, tarvitset sisään pääsyyn avaimen, joka on xxxxx. Tämä tarvitaan
vain ensimmäiseen kirjautumiseen. Kirjaa tunnuksesi ylös tai ota niistä kuva, niin eivät unohdu

.

Ensimmäinen tehtävä on esittäytyminen. Toimi ohjeen mukaisesti ja lisää sinne tiedot itsestäsi (voit
esittäytyä myös videon avulla) ja käy katsomassa, keitä muita ryhmääsi kuuluu. Kevään aikana sivustoille
avataan muita tehtäviä. Saat niistä myös muistutussähköpostia. Kaikki tehtävät tullee tehdä hyvissä ajoin
ennen rippikoulun alkua toukokuun 31. mennessä.

Sivustolla on myös mahdollisuus yleiseen keskusteluun. Mikäli sinulla on kysymyksiä, joiden arvelet
kiinnostavan myös muita, kirjoita ne tänne.

Mukavaa, että olet tulossa rippikouluun Kv77.

The time has come, to sign into Moodle learning environment Kv77 xxxxxx. Please go to the page and sign
in from the right upper corner and create username and password to yourself and choose Moodle language.
When you have done that, please go to the Confirmation Training group Kv77 and you need to use the
key xxxxxx for the first sign in. Please write your username and password up or take a picture of it, so you
don’t forget them

.

The first task is Introduction. Please follow the orders and introduce yourself (you can also make a video for
that!) and see who are involving at your group. During the spring you’ll find there more tasks. You’ll
get also e-mail every time there is something new coming. Please start to do the tasks right away, they need
to be done at latest May 31st, thanks!

There is also place for common conversation. If you have questions (you’d think interest also others), please
write them here.

It’s nice that You are coming to Confirmation Training Kv77.

