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Rövid összefoglalás
A kurzuscsoportok segítségével kisebb tanulói csoportokat lehet kialakítani a kurzusra
beiratkozott tanulókból. A csoportok számára olyan plusz szolgáltatások is elérhetőek, mint
a “Fórum”, “Konzultáció”, “Segédanyag feltöltés” funkció.

Funkció áttekintő táblázat
Funkció Adminisztrátor Tanár

Csoportok megtekintése (tagok,
előrehaladás, eredmények)

✔ csak saját

Csoportok létrehozása ✔ ✔

Csoportba meghívás ✔ csak saját

Csoportok szerkesztése ✔ csak saját

Csoporttagok kezelése ✔ csak saját

Segédanyagok feltöltése ✔ csak saját

Fórum ✔ csak saját

Konzultáció ✔ csak saját

Csoporttal kapcsolatos riport
lekérés (Kurzuseredmények
csoportokkal és
Egyszerűsített kurzuseredmények
csoportokkal)

✔ csak saját
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Csoportok megtekintése
A szervezet adminisztrátorai, operátorai és tanárai tudják megtekinteni a kurzust és a benne
lévő kurzuscsoportokat az admin felület kurzus listájában, a Kurzuscsoportok almenü alatt.

Megjegyzés: Az ügyfélszervezeti admin, ügyfélszervezeti operátor és tanár csak a saját
szervezetéhez tartozó kurzuscsoportokat és annak tanulóit látja.

Elérhető funkciók Adminisztrátor Operátor Tanár

Szolgáltató Ügyfélszervezeti Szolgáltató Ügyfélszervezeti

Csoport
megtekintése

✔ csak saját
szervezetnél

✔ csak saját
szervezetnél

csak saját

Csoportok létrehozása, szerkesztése
A kurzus kiválasztása után a Kurzuscsoportok almenüben hozható létre új csoport.
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Csoport létrehozására, olyan admin és/vagy tanár jogosultsággal rendelkező felhasználónak
van lehetősége, aki annak a szervezetnek a tagja, ami a kurzusnak szolgáltató- és/vagy
ügyfélszervezete.
Abban az esetben lehet tanár valaki egy csoportban, ha a szolgáltató és/vagy
ügyfélszervezetben a tanár jogosultságot megkapta.

Fontos: Az admin jogosultság nem elég ahhoz, hogy az adott felhasználó tanár legyen egy
kurzuscsoportban. A kurzuscsoporthoz tartozó szervezetben tanár jogosultsággal kell
rendelkeznie.

Új csoport létrehozásakor kötelezően megadandó adatok:
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● Csoport neve - ez a későbbiek során módosítható.
● Szervezet - a rendelkezésre álló szervezetek a legördülő listából választhatóak ki.

Ez lehet a kurzust szolgáltató szervezet, de a tanulókat a kurzusba szervező ún.
ügyfélszervezet is. A csoport mentése után ez az adat nem módosítható.

Továbbá az alábbi adatok módosíthatóak:
● Leírás - A csoport leírása. A tanulók ez alapján kaphatnak meg részletesebb

információt a csoportról.
● Elérhető - Amennyiben be van jelölve, a kurzuscsoport (és így a csoporthoz rendelt

fájlok) elérhetők a csoportba sorolt tanulók számára a tanulói felületen. Az admin
felületen lehetőség van szűrni az elérhető/nem elérhető kurzuscsoportok között.

● Címke - Opcionális, a kurzuscsoport azonosítására használt kiegészítő kód.

Nem módosítható adatok:
● Azonosító: A kurzuscsoport egyedi azonosítója (automatikusan generált érték)
● Létrehozó: A kurzuscsoport létrehozójának neve (automatikusan generált érték)
● Létrehozás dátuma: A kurzuscsoport létrehozásának dátuma (automatikusan

generált érték)
● Csoportkód: A csoport automatikusan generált, egyedi kódja. Ezt a kódot kell a

tanulónak megadnia a csoportba való beiratkozáshoz.
Fontos, hogy a csoportkód csak a csoport mentése után generálódik le.
(Részletesebb leírás lentebb.)

Csoport kezeléséhez tartozó ikonok
Egy új csoport létrehozásakor az alábbi funkciók érhetőek el:
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Funkció Ikon Megjegyzés

Csoport szerkesztése Adott csoporton dupla kattintással is
elérhető funkció, megnyílik a csoport
szerkesztésre.

Csoporttagok Csoporttagok megtekintése és
kezelése.

Segédanyagok feltöltése Amennyiben engedélyezve van a
funkció a kurzus beállításoknál.

Fórum Amennyiben engedélyezve van a
funkció a kurzus beállításoknál.

Konzultáció Amennyiben engedélyezve van a
funkció a kurzus beállításoknál.

Tanulók meghívása a csoportba

A fenti ikonra való kattintás után van lehetőség a kurzus tanulói közül kiválasztani azokat a
személyeket, akiket szeretnénk beíratni az adott csoportba. A tanulók beíratása a
csoport(ok)ba kétféleképpen történhet meg:

Meghívó

Tanulók csoporthoz rendelése
A felhasználó kiválasztása után a nyílra kattintva tudjuk hozzárendelni az adott
csoporthoz tanulóként vagy tanárként. Ezt követően a tanuló számára kiküldésre kerül egy
meghívó a tanulói felületén az érintett csoporthoz. Itt maga dönthet a csoporthoz való
csatlakozásról, amennyiben a csatlakozást választja, akkor válik a csoport tényleges
tagjává.
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Tanulói csoport meghívójának elfogadása
A tanulói felületen a Csoportok kezelése ikonra kattintva van lehetőség a meghívó
elfogadására. Amennyiben a tanuló elfogadja a meghívást, indíthatóvá válnak a kurzusban
lévő tananyagok.
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Csoportkód
Amennyiben nagyobb számú tanulót szeretnénk a csoporthoz rendelni, célszerűbb kiadni
számukra a csoporthoz tartozó jelszót (pl. felírható az osztályterem táblájára), melynek
segítségével szintén a csoport tagjaivá válnak.

Csoportkód az admin felületen
A csoporthoz automatikusan generálódik egy egyedi kód a csoport mentése után. Az admin
felületen a Kurzuscsoportok almenüben az adott csoport szerkesztésre való megnyitásakor
érhető el.
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Fontos: Ahhoz, hogy a tanuló egy csoporthoz tudjon csatlakozni, szükséges, hogy az adott
kurzusba már be legyen íratva.

Csoportkód a tanulói felületen
A tanulói felületen a kurzus indító oldalán a Csoportok kezelése ikonra kattintva tudja
megadni a felhasználó a csoportjához tartozó kódot. Így beiratkozásra kerül az adott
kurzusba.

A csoportkód elküldése után a felugró ablakban található csoportinformációkat megismerve
tud dönteni a felhasználó a csoporthoz való csatlakozásról.
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Csoportkezelés
Amennyiben a tanuló csak egy csoportban tag, a kurzus felületén automatikusan az ahhoz
tartozó tananyago(ka)t látja.

Fontos: a tananyagok minden csoport számára ugyanazok lesznek, az nem módosítható. A
feltöltött segédanyagok, a fórum, konzultáció használatban viszont mutatkozhatnak jelentős
különbségek.

Ha több csoportnak is a tagja, akkor az alább kijelölt ikonnal tud váltani a csoportok között.
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Csoportfunkciók

Segédanyagok kezelése

Segédanyagok feltöltése az admin felületen

A kiválasztott kurzuscsoport fenti ikonjára kattintva a Segédanyagok feltöltése oldalon

lehetséges az adott csoporthoz kapcsolódó segédanyagok - dokumentumok és külső linken

(csak YouTube-on) található videók - feltöltése.

Fontos: A feltöltött segédanyagok - a csoporton belül - mindig vagy az egész kurzushoz

vagy egy adott tananyaghoz vannak kapcsolva, és a tanulói felületen a Tananyag részletek

oldalon magánál a kurzusnál, vagy a megfelelő tananyagoknál kerülnek felsorolásra. Így

biztosított, hogy a tanulók könnyen megtalálják az adott kurzushoz vagy tananyaghoz

kapcsolódó segédanyagot.

Az oldal három részre tagolódik:

● Kurzushoz feltöltés / Kurzusobjektumhoz feltöltés választó gombok (és a legördülő
menü a tananyag kiválasztásához),

● Dokumentumok és
● Videók.
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Megjegyzés: Részletes leírás, illetve az egyes fogalmak megértését szolgáló magyarázatok

minden oldalon a Súgó menüben találhatóak.

Segédanyagok a tanulói felületen
Amennyiben a tanuló több csoportnak is a tagja, akkor adott csoportra szűrve
megtekinthetőek a csoporthoz tartozó segédanyagok.

A Segédanyagok felületére érkezve kiválaszthatja a tanuló, hogy a teljes kurzushoz:
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vagy csak adott kurzusobjektumokhoz feltöltött segédanyagokat kívánja megtekinteni:

Segédanyag feltöltés lépései

1. Válassza ki, hogy a kurzushoz, vagy a kurzus melyik objektumához (tananyagához)
szeretne dokumentumokat feltölteni.

2. A képernyőn ekkor megjelennek kurzushoz vagy a kiválasztott tananyaghoz már feltöltött
segédanyagok, és azon belül a dokumentumok/videók listája.

3. Új segédanyag feltöltése:
a. Dokumentum esetén kattintson a dokumentumok alatt található “Új

dokumentum” gombra,
Fontos: A dokumentum típusa lehet: pdf, doc(x), xls(x), ppt(x), txt, png, jpg, gif

b. A fájl mérete maximum 3 MB lehet.
c. Videó esetén kattintson a videók alatt található „Új videó” gombra

4. Felugró párbeszédablak kezelése:
a. Dokumentum esetén adja meg a dokumentum nevét, majd a „Fájl kiválasztása”

gombra kattintás után keresse meg és válassza ki számítógépén a feltöltendő
dokumentumot.

b. Videó esetén adja meg a videó címét, majd az alatta lévő sorba másolja be a
videó linkjét.

5. Kattintson a „Mentés” gombra a dokumentum feltöltéséhez.
6. Megjelenése a tanulói felületen:

a. Az új dokumentum feltöltésre kerül a kurzushoz ill. a tananyaghoz kapcsolódó
dokumentumok közé, és megjelenik az adott kurzushoz vagy tananyaghoz
tartozó „Dokumentumok” részben.

b. Az új videó linkje kerül a kurzushoz ill. a tananyaghoz kapcsolódó videók közé, és
megjelenik az adott tananyaghoz tartozó „Videók” részben.

Fórum használata
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A kiválasztott kurzuscsoport fenti ikonjára kattintva a Fórum oldalán érhetők el a kiválasztott

kurzushoz tartozó fórumbejegyzések és az azokra adott hozzászólások.

A Fórum oldalon lehetséges a kurzus (ill. kurzuscsoport) felhasználói (pl. tanulói és tanárai)

közötti információ- és tudásátadás: Mindegyikük létrehozhat bejegyzéseket, hozzászólhat

mások bejegyzéseihez, illetve válaszolhat a bejegyzéseire vagy hozzászólásaira érkezett

válaszokra.

Ha a kurzusban vannak kurzuscsoportok, akkor minden kurzuscsoporthoz külön fórum

tartozik, és a Fórum oldalon mindig jelezve van, melyik kurzuscsoport fórumát látja.

Megjegyzés: Ha a felhasználó egy kurzusban több csoportnak is a tagja, akkor a

Kurzusrészletek oldalon tud csoportot váltani. A „Fórum” gomb mindig annak a csoportnak a

Fórum oldalát nyitja meg, amely csoport oldalát éppen tanulmányozza.

Az adminok és a tanulók különböző felületről tudják elérni a fórumot.
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Fórum elérése az Admin felületről

Fórum elérése a tanulói felületről

Bejegyzések és hozzászólások kezelése

A legfrissebb bejegyzések / hozzászólások találhatóak legfelül.

A bejegyzés létrehozás után nem módosítható, csak a létrehozója és a moderátorok által
elérhető „Törlés” gombbal törölhető.
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Megjegyzés: Ekkor a bejegyzés helyén megjelenik „A hozzászólást a felhasználó
eltávolította” üzenet.

Moderálás
Moderátori (pl. adminisztrátori, tanári) jogosultsággal rendelkező felhasználók a fórumban
nem csak saját, hanem – szükség esetén – mások bármely bejegyzését és hozzászólását
törölhetik. Törölt bejegyzés a fórumból eltűnik, törölt hozzászólás helyén az „A hozzászólást
a moderátor eltávolította” felirat jelenik meg.

Konzultáció

Konzultáció indítása

Az admin felületen a kiválasztott kurzuscsoport fenti ikonjára kattintva egy felugró ablakban

indítható a konzultáció vagy csatlakozhatunk egy folyamatban lévő konzultációhoz.

Konzultáció indításához szükséges:

● Cím: Alapértelmezetten a konzultáció címe a csoport neve, de ez módosítható az

indítás előtt.

● Időtartam: Minimum időtartam 30 perc, maximum 24 óra.

Megjegyzés: Jelenleg csak azonnali konzultáció indítására van lehetőség, a későbbiekben

ütemezett konzultáció is indítható lesz.
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Konzultáció létrehozásakor az Indítás gombra kattintva rögtön továbbítjuk új

böngészőablakban a felhasználót a Webex felületére host jogosultsággal.

Amíg tart az elindított konzultáció adott csoporton belül, addig nincs lehetőség új indítására,

csak csatlakozásra:

Csatlakozás konzultációhoz

A tanulói felületen a csoport tagjai értesítést kapnak az alábbi módon, amikor a tanár
konzultációt indít. Erre az értesítésre kattintva a rendszer átnavigálja a tanulókat a Webex
oldalára, ahol csatlakozni tudnak a konzultációhoz.
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