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Fogalmak

● nxOrganizer: A projektkezelő felületet jelenti a Nexius Learning rendszerében. A
projektkezelő felületre belépve láthatjuk azokat a projekteket, amelyekhez
hozzáférésünk van. A projekteken belül tudunk új tananyagot létrehozni, vagy
szerkesztésre megnyitni egy már korábban létrehozott tananyagot. A projektkezelő
felületre belépve tudjuk elindítani az nxEditort, vagyis a tananyagszerkesztőt.

● nxEditor: A tananyagszerkesztő felületet jelenti a Nexius Learning rendszerében. Az
nxEditorban lehetőségünk van tananyagokat szerkeszteni.

● nxPlayer: A tananyaglejátszó felületet jelenti, ahol a tananyag lejátszásra kerül.
● Quickguide: Gyors útmutató, amely - sok esetben - példákon keresztül szemlélteti,

és a funkciók rövid, lényegretörő leírásával segíti a rendszer megismerését és
használatát.

● Reference guide: részletezi adott funkcióval vagy funkció csoporttal kapcsolatban
az elérhető összes tulajdonságot, paramétert, azok értékkészletét, hatásaiknak
leírását és - amennyiben van ilyen -, az adott tulajdonság működésének különbségét
előnézet, illetve a tananyaglejátszó között.

● Szerkesztő (szerepkör): Többfajta jogosultsági szintet különböztetünk meg, az
egyik ilyen a szerkesztői jogosultság. A Szerkesztőnek lehetősége van a
hozzárendelt projekten belül tananyagot létrehozni, szerkeszteni és publikálni.

● reszponzivitás: A reszponzív elv alapján tervezett tananyag tökéletesen igazodik a
megjelenítő eszközhöz.
Az nxEditorban jelenleg öt nézettartományt különböztetünk meg annak megfelelően,
hogy milyen eszközön szeretnénk megjeleníteni a megszerkesztett tartalmat.

● eseménykezelés: Az nxEditorban alkalmazható események, illetve interakciók
összefoglaló elnevezése.
Az eseménykezelés segítségével a tananyagok érdekesebbé, interaktívabbá
varázsolhatóak. Az így készült tananyagok segítenek a tanuló figyelmének
fenntartásában.

● feladatbank: A feladatbank a projektekhez importált feladatokat tartalmazza. A
feladatbankban található feladatokból tudjuk a későbbiekben - a feladatokra való
szűréssel - felépíteni a tananyagokban található teszteket.

● konkurens feladat: Egy adott projekthez tartozó feladatbankban előforduló több
hasonló tartalmú kérdés/feladat.

● teszt: A tananyagban való előrehaladás során a tanuló tudásának és
előrehaladásának mérésére szolgál. Három különböző (gyakorló, eredményszerző,
vizsga) teszt található a rendszerben. Lehetőségünk van saját feladatokat
összeállítani, és azokból tetszés szerint feladatcsoportokba rendezve teszteket
létrehozni.

● fogalomtár: Lehetőségünk van - tananyagonként - fogalomtár importálására is. A
fogalomtár azoknak a fogalmaknak az összefoglaló táblázata, amelyek segítik a
tanulót a tananyag elsajátítása közben, többletinformációval szolgál a tanuló
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számára. Tartalmazhat média elemet (kép és gif) illetve a fogalom leírásában katex
képletet.

● lektorálás: Az elkészült tananyag tartalmi vagy szerkesztésbeli ellenőrzése
előnézetben, megjegyzésekkel történő kiegészítése.

● publikálás: Adott tananyagot publikálás után lehet beszervezni egy adott kurzusba,
ezt követően pedig megjeleníteni a tananyaglejátszóban a tanulók számára.

● akadálymentesítés: Az akadálymentesítés alapvető célja a könnyű használat és
keresett információk gyors megtalálása azok számára is, akik az átlagtól eltérő
képességekkel rendelkeznek. Egy tananyag akadálymentessége sok tényezőn múlik,
például a képek szöveges leírása, a navigáció áttekinthetővé tétele (a látássérülteket
segítő felolvasó szoftver számára), megfelelő betűtípusok, színek választása.

Rövid összefoglalás

Mire való?
Segíti az olvasót a Quickguide-ok használatának javasolt sorrendjével kapcsolatban.

Milyen lépésekből áll?
nxEditor Quickguide-ok:

1. Bejelentkezés folyamata az nxEditorba
2. Szerkesztés-menedzsment támogatás
3. Első lépések
4. Reszponzív paraméterek
5. Eseménykezelés
6. Feladatbank felület
7. Tesztek létrehozása
8. Konkurens feladatok
9. Fogalomtár importálása
10. Lektorálás
11. Publikálás
12. Tananyaglejátszó
13. Akadálymentesítő funkciók

A fenti lista bizonyos elemei részletesebb kifejtésre kerültek az alábbi dokumentumokban:

nxEditor Reference guide-ok:
1. Reszponzív paraméterek
2. Eseménykezelés
3. Teszttulajdonságok
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A Quickguide-ok feldolgozásának javasolt
sorrendje

Bejelentkezés folyamata az nxEditorba
Áttekintést ad az olvasónak a tananyagszerkesztő felületre történő bejelentkezéssel és
annak folyamatával kapcsolatban.

Szerkesztés-menedzsment támogatás
Áttekintést nyújt az olvasónak a projektkezelő felület használatával kapcsolatban.

Első lépések
Megismerteti az olvasóval a tananyagszerkesztő felület felépítését és alapfunkcióit.

Reszponzív paraméterek
A tananyagszerkesztőben használható paraméterek bemutatása, amelyek biztosítják a
reszponzív tananyagok előállítását.

Eseménykezelés
Megismerteti az olvasóval a tananyagszerkesztőben alkalmazható eseményeket és
interakciókat.

Feladatbank felület
Áttekintést ad az olvasónak a Feladatbank felületével és használatával kapcsolatban.

Tesztek létrehozása
Áttekintést ad az olvasónak a tesztek létrehozásával kapcsolatban, képessé teszi egy
egyszerű teszt beszerkesztésére.

Konkurens feladatok
Megismerteti az olvasót a konkurens feladatok létrehozásával és használatával
kapcsolatban.
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Fogalomtár importálása
A projektkezelő felületen történő Fogalomtár importálásának lépései.

Lektorálás
Megismerteti az olvasóval a tananyagszerkesztőben szerkesztett tananyagok lektorálásának
módjait, lehetőségeit a Megjegyzések írása funkció segítségével.

Publikálás
A tananyagszerkesztőben létrehozott tananyag publikálásának lépései.

Tananyaglejátszó
Megismerteti az olvasóval a tananyaglejátszó működését, ami a tananyagok lejátszására
szolgál, a tanulók számára biztosítja az előrehaladást, illetve az eredményszerzést egy adott
kurzuson belül különböző tananyagokban.

Akadálymentesítő funkciók
Megismerteti az olvasóval a tananyagok (WCAG “A” szintű) akadálymentes lejátszásához a
tananyagszerkesztőben használható szerkesztési és lejátszási funkciókat.

Megjegyzés: Az említett dokumentumok elérhetőek az alábbi linken keresztül:
https://tamogatas.nexiuslearning.com/szerkesztoknek/
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