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Rövid összefoglalás

Mire való
A dokumentum azzal a céllal jött létre, hogy bemutassa a Nexius Learning rendszerében a
tanári szerepkört, jogosultságait.
Fontos, hogy csak olyan kurzusban beszélhetünk tanári jogosultságról, ahol engedélyezve
van a csoportkezelés.

Milyen lépésekből áll?
A tanári szerepkörrel rendelkező felhasználó a saját szervezetének (szolgáltató szervezet)
kurzusába belépve láthatja azokat a funkciókat, amiket a jogosultságával elérhet: például  a
kurzus adatait, a kurzusobjektumo(ka)t, a csoportjába beiratkozott tanulókat láthatja.
Kurzuscsoporto(ka)t hozhat létre, ezekbe meghívhat tanulókat, a csoporto(ka)t kezelheti és
riportokat kérhet le róluk. Lehetősége van segédanyagokat feltölteni a kurzushoz, illetve a
kurzus objektumokhoz, fórumot kezelhet és konzultációt hozhat létre a tanulóival.

Megjegyzés: A funkciók használatának részletes leírása a kiegészítő dokumentumokban
található.

Bejelentkezés

A tanár a regisztrációt követően belépve látja a kurzus(oka)t, valamint azokat a tanulókat,
akik a saját kurzuscsoportjához tartoznak.

A Felhasználók ikonra kattintva látható az összes tanuló, aki a tanár valamelyik
kurzuscsoportjába van beíratva. Új, vagy meglévő kurzuscsoportot a kurzusból lehet
szervezni. A Tanár a saját beírató szervezetének (szolgáltató szervezet) tanulói közül
válogathat tagokat a csoportjába, meghívó sablont tud létrehozni, ezekből meghívókat
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küldeni, a csoportjában a tanulók eredményét, előrehaladását nyomon tudja követni, illetve
ezen tanulókról tud Riportot kérni, letölteni.

Kurzus áttekintése
A kívánt kurzusra kattintva megtekintheti annak adatait, beállításait és lehetőségeit.

A kurzusra beiratkozott tanulók a kurzusobjektumokon (pl. tananyagok, ebook, stb.)
keresztül tudják elsajátítani az ismeretanyagokat, adott esetben számot adni a megszerzett
tudásukról. A Kurzusobjektumok feliratra kattintva megnézhető(ek) a kurzushoz rendelt
objektum(ok).

A bal oldali menüsorban a Kurzusobjektumokat választva szintén a kurzusobjektum(ok)
(tananyag) és az ahhoz tartozó tulajdonságok, információk tekinthetők át.

3



A Kurzus áttekintése menüpontra visszatérve, a Beiratkozási lehetőségre kattintva, a
tanári jogosultságunkkal megismerhetjük a kurzus részletes adatait, például az
Alapadatokat, Beiratkozási információkat, Határidőket, az Ügyfélszervezete(ke)t, a
kurzusban elérhető Szolgáltatásokat, Megjelenést illetve a kurzushoz rendelt Címkéket
(kulcsszó, intézmény típusa, évfolyam, tantárgy, stb.).

A bal oldali menüben a Beiratkozott tanulók-at választva tudjuk megnézni a
kurzuscsoportban résztvevő tanulók információit, illetve lehetőségünk van Riportok
generálására is.
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Kurzuscsoportok

A Kurzus áttekintése menüpont alatt, a Beiratkozási lehetőségeknél vagy a bal oldali
menüben a Kurzuscsoportok menüpontot választva tudjuk megtekinteni a
kurzuscsoport(ok)at, illetve új csoportot létrehozni.
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A tanár a (számára elérhető) csoportot kiválasztva szerkesztheti azt, csoporttagokat hívhat
meg tanulók hozzáadásával.
Részletek: a Tanulói csoportok kezelése dokumentumban.

Meghívók küldése

A tanár jogosultsággal rendelkező felhasználónak lehetősége van meghívót küldeni, mely
tartalmazza a regisztrációs/beiratkozási felület elérési útvonalát a megfelelő kurzushoz, és a
kurzus csoportjához. A tanár a saját csoportjában létrehozhat/megtekinthet meghívó
sablon(oka)t, melyekkel meghívót készíthet és küldhet a tanulóknak a kurzuscsoportjába..
Az Elküldött meghívókról Riport kérhető le.
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Részletek: a Meghívó kezelése dokumentumban található.

Segédanyagok feltöltése

A tanárnak lehetősége van a kurzushoz vagy adott kurzusobjektumhoz segédanyagok
feltöltésére, melyek plusz információval szolgálhatnak a tanulók számára a tanulás során.
A Kurzuscsoportok menüt választva, a kívánt csoport kijelölését követően, a feltöltés
ikonra kattintva új ablakban nyílik meg a dokumentum feltöltés, illetve a (youtube) videó
beágyazás lehetőségének felülete.
Megjegyzés: amennyiben a feltölteni kívánt segédanyag a kurzushoz kapcsolódóan szolgál
plusz információval, akkor érdemes a kurzushoz feltölteni azt. Ha egy konkrét
kurzusobjektumhoz kapcsolódik szorosan, akkor az adott objektumhoz célszerű feltölteni.
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Dokumentum feltöltése

A tanár új dokumentumokat tölthet fel a csoport részére. A dokumentum ezután a csoport
minden tagja számára letölthető, a tanár számára pedig szerkeszthető, illetve törölhető.
Támogatott formátumok: pdf, doc(x), xls(x), ppt(x), txt, img, png, jpg, jpeg, gif, svg.
Fájlokra vonatkozó megengedett maximum méret: 3 MB.

Videó feltöltése

Mint kiegészítő anyagot, meg lehet osztani videókat is a csoportokban.

A Videóknál az Új videó gombbal lehet beágyazni azt az adott kurzus vagy kurzusobjektum
segédanyagai közé.
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A videó pontos URL-jét kell megadni, kizárólag YouTube videó ágyazható be. A YouTube
videó lehet akár egy élő adás is, ha a tanár előbb a YouTubon elkészíti az élő adást és
utána tudja a linket beágyazni, hogy a csoportja is lássa. Akinek van jogosultsága feltölteni
videót, az szerkesztheti, törölheti is azt. A videót a csoport minden tagja megtekintheti.

Fórum
A Fórum használatával lehetőség nyílik a tanárok és a tanulók közötti kapcsolattartásra a
kurzuscsoporton belül, illetve a tanulók egymás közötti kommunikációját is segítheti. A
csoportokban tanárként létrehozható Fórum, amit a csoport minden tagja lát és használhat.
A tanár és a diákok is hozhatnak létre új bejegyzést és írhatnak hozzászólásokat a
fórumban. A fórumokat a tanárok és a szervezeti adminisztrátorok moderálják, azaz
törölhetnek bejegyzést és hozzászólást egyaránt.

Konzultáció
Kurzuscsoporton belüli élő videó chat lehetőség tanárnak és tanulóknak. Konzultáció a bal
oldali menüből a Kurzuscsoportokat és az adott csoportot kiválasztva, a videó ikonra
kattintva indítható.

Megjegyzés: Jelenleg csak Azonnali konzultáció indítására van lehetőség!

A felugró ablakban a Cím megadása kötelező, általában a csoport neve, az azonnali
indításkor minimum 30 percet, maximum 24 órát lehet megadni a konzultáció időtartamának.
Az Indításra kattintva új ablakban jelenik meg a videó konzultáció.
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Az Értekezlet kezdése gombra kattintva indulhat a konzultáció. A megjelenő ablakban a
fenti menüsorban különféle funkciók, beállítások érhetőek el.

Részletek: a Tanulói csoportok kezelése dokumentumban található.
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Riport
A menüsorban a Beiratkozott tanulók fülre kattintva van lehetőség Riportot generáltatni
megadott feltételek szerint, melyet a rendszer a regisztrált email címére fog küldeni, ahol
excel táblában tölthetőek le a kért adatok. A tanár a saját kurzuscsoportjáról generáltathat
riportot.

● Kurzuseredmények csoportokkal vagy
● Egyszerűsített kurzuseredmények csoportokkal generálható
● valamint a tanulási mód alapján (Éles/ Próba tanulás, Mind).

Megjegyzés: Riport kérhető le az Elküldött meghívók és a Beiratkozott tanulók
menüpontból is.

Részletek: a Riportok lekérése dokumentumban található.

Gratulálunk!
Sikeresen végigjártad a tanár útját!
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