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Rövid összefoglalás

Mire való?
A dokumentum azzal a céllal jött létre, hogy bemutassa a Nexius Learning rendszerében
lehetséges tanulási folyamatot a kurzusra történő beiratkozástól kezdve, a kurzus sikeres
teljesítéséig, - kurzustól függően - oklevél megszerzéséig.

Milyen lépésekből áll?
Az alapoktól indulva megismertetjük az olvasót az ajánlaton keresztül elérhető kurzusok
használatával. Betekintést adunk a fizetési folyamatba és a tanulói felületen történő
tájékozódásba. A kurzusban található tartalmak elérését követően az ismereteket elsajátítva
kerülünk közelebb a kurzus sikeres elvégzéséhez, ezáltal az oklevél megszerzéséhez.

A tanulási élmény lépései

Beiratkozás a kurzusra

Fontos: A Nexius Learning rendszerében többféle beiratkozási forma is lehetséges a
kurzusban meghatározott beállításoktól függően. A beiratkozási forma azt határozza meg,
hogy milyen “csatornán” keresztül érkezik a tanuló a kurzusba. Ezek a következők: meghívó,
kampány, ajánlat, külső rendszer általi beíratás (LTI protokoll alapján).

A továbbiakban az ajánlaton keresztül indított tanulási folyamat kerül bemutatásra.

Beiratkozás ajánlaton keresztül

A kurzusokhoz kapcsolt publikus ajánlatokon keresztül bárki számára elérhetővé válnak a
tanulni kívánt tartalmak. Az ajánlati oldalon megtekinthetjük a kurzus címét, a kurzus által
megszerezhető tudás rövid leírását, a kurzushoz kapcsolt ajánlatokat, a kurzus időbeli
elvégzésének jellemzőit (beiratkozás határideje, eredményszerzés kezdete,
eredményszerzés vége), oklevél szerzés lehetőségét, valamint a kurzus tartalmi
összegzését.
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Egy adott kurzuson belül akár többféle ajánlat közül is választhatunk. Az ajánlatok részletes
megismerése a kiválasztott ajánlatra történő kattintással lehetséges. Ekkor új oldalra
érkezünk, ahol az adott ajánlat összegzése látható: az ajánlat címe, a kurzusban eltöltött idő
keretei (bruttó tanulási idő, nettó tanulási idő), az ajánlat rövid leírása, az ajánlat jellemzői
(érvényesség kezdete, érvényesség vége, kibocsátó szervezet, célközönség), az ajánlat
megvásárlásához szükséges összeg, valamint a licenc felhasználásának feltétele (ha
kapcsolódik hozzá).
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Amennyiben elnyerte tetszésünket valamelyik ajánlat a Vásárlás gombra kattintva indíthatjuk
el a fizetési folyamatot.

Fizetés a kurzusért

Regisztráció és bejelentkezés

A sikeres fizetéshez elsőként regisztrálnunk kell a Nexius Learning rendszerébe. Ehhez meg
kell adnunk a nevünket, az e-mail címünket és a jelszavunkat, válaszolni a feltett kérdésre
az életkorunkat illetően, továbbá el kell fogadnunk az Adatkezelési tájékoztatót és
nyilatkozatot. Sikeres regisztrációt követően a rendszer üzenetet küld az általunk regisztrált
e-mail címre. A levélben található linkre kattintva tudjuk megerősíteni a regisztrációnkat.
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Ha korábban már regisztráltunk, a meglévő regisztrációs adatainkat (e-mail cím és jelszó)
megadva léphetünk be a felületre.

Fontos megemlítenünk, hogy minden felületen található egy kérdőjel ikon , ami az adott
oldal Súgó felületét nyitja meg, és hasznos segítőként szolgál a felületen elérhető
funkciókkal kapcsolatban.
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Vásárlás

A Vásárlás gombra kattintva automatikusan átirányítanak a fizetési felületre, ahol az
ajánlathoz köthető fizetési adatokat láthatjuk: a megvásárolni kívánt tételeket, a vevő és az
eladó adatait.
Ha korábban nem adtuk meg a számla kiállításához nélkülözhetetlen számlázási adatokat,
akkor itt lehetőségünk van rá. Ha mindent rendben találtunk, kattinthatunk a Tovább a
fizetéshez gombra.
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A Simplepay felületére történő átirányítást követően a bankkártya adatokat megadva
biztonságosan fizethetünk.

Sikeres tranzakciót követően a felületen kapunk visszajelzést. A megvásárolt tartalom a
Tovább a szolgáltatáshoz gombra kattintva érhető el. A számla automatikusan generálódik,
melynek elkészültéről e-mailben értesítést küld a rendszer. Az e-mailben érkezett linken
keresztül tölthetjük le a kiállított számlát .pdf formátumban.
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Tanulás a kurzusban

Követelmények

Mielőtt elkezdenénk a tanulást, érdemes áttekinteni a kurzus elvégzéséhez szükséges
feltételeket, ezeket az adatokat a Követelmények fül alatt találjuk. A kurzus követelményei
fül alatt ellenőrizhetjük: a beiratkozás idejét, az eredményszerzési határidőt, az eddig
tanulással töltött időt (percben megadva), a meglévő aktív licencünket, a licenccel még
tanulható időkeretet, a licenc hozzáférésének végső idejét, a nettó licenc időkeretet és a
kurzuson megfelelt státuszhoz szükséges feltételt.
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A tanulói felületen további információkat tudhatunk meg a kurzuson belül a tananyagról is,
ezeket a Tartalom fül alatt érhetjük el a Részletes információk gombra kattintva.

A tanulás megkezdéséhez kattintsunk a Tartalom alatt elérhető tananyagok egyikére az
Indítás gombbal. Esetünkben a kurzuson belül egy tananyag található.
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Tanulás

Az elindított tananyag megjelenítődik a tananyaglejátszóban és megkezdhetjük az
ismeretszerzést. Tanulás közben a Tartalomjegyzék megnyitásával ellenőrizhetjük a
tananyag felépítését, és előrehaladásunkat a tananyagban.

A kurzus beállításaitól és követelményeitől függően haladhatunk a tananyagban. Ha
valamilyen okból kifolyólag nem tudunk egyszerre végezni a tananyag összes fejezetével,
visszatérhetünk a tanuláshoz később is, a rendszer elmenti az addigi tevékenységünket.

Figyelem! A tananyag bezárásához használjuk a Tananyag bezárása gombot,
ami a felület jobb felső sarkában található.
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Teszt

A tanuló megszerzett ismereteinek mélységét általában tesztek elvégzésén keresztül mérik
fel. A teszt teljes kitöltését követően alapértelmezetten megjelenik a Tesztzáró összegző,
benne az utoljára kitöltött és befejezett teszt eredményével és a teszt információival,
amennyiben ezt elérhetővé tették számunkra a tananyag készítői. Helytelen válasz esetén
megnézhetjük mi lett volna a megfelelő válasz.
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Sikeres tanulás

A kurzus sikeres elvégzéséről szöveges üzenetben is értesülünk. Amennyiben teljesítettük a
kurzus sikeres elvégzéséhez köthető feltételeket, letölthetővé válik az oklevél .pdf
formátumban. Az oklevél letöltéséhez kattintsunk a Letölthető dokumentumok gombra.

A tanulói felületen láthatjuk a kurzusban elért eredményünket és előrehaladásunkat,
valamint külön az egyes tananyagokban elért eredményünket és előrehaladásunkat. A
követelményeknél megjelenik a teljesítés időpontja.
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Gratulálunk!
Sikeresen végigjártad a tanuló útját!
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