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Tanulói kézikönyv
Ez a dokumentum a tanulóknak szól. Megpróbálom ebben leírni mit hogyan kell
kezelni, használni.
Felületről
Te, mint tanuló saját pontjaid egy részét tudod felvinni. Tudod módosítani
adataid, részt tudsz venni a fóruméletben. A fórumról ebben a
dokumentumban nem lesz szó, arról a Fórumhasználati kézikönyv szól.
Néhány általános funkció
A felhasználói menüben található Jelszó módosítása, Kép módosítása, illetve
Usernév módosítása linkekről lesz itt szó.
Usernév módosítása
Az usernév az, amivel be tudsz lépni a rendszerbe. Alapból egy tanulo_1111
formájú felhasználói nevet kapsz, amely a 4 db 1-es helyén 4 különböző, vagy
akár teljesen megegyező számokat tartalmaz. Ezt itt tudod módosítani.
Módosítás esetén meg kell adnod az új felhasználói nevet, illetve a jelenlegi
jelszavad megerősítés kedvéért. Ezt követően kiléptet az oldalról, majd az új
névvel és a jelenlegi jelszavaddal tudsz belépni újra. Ha ezt elfelejtetted, akkor
az adminisztrátor csapat tud segítségedre lenni, hisz ők látják a felhasználói
nevedet.
Jelszó módosítása
Az jelszó az, amivel be tudsz lépni a rendszerbe. Eredetileg ez egy nyolcjegyű
számokból és betűkből álló kód. Ezt itt tudod módosítani. Módosítás esetén
meg kell adnod az jelszavadat, illetve a jelenlegi jelszavadat megerősítés
kedvéért. Ezt követően kiléptet az oldalról, majd az új jelszavaddal tudsz
belépni újra. Ha ezt elfelejtetted, akkor nem olyan egyszerű a dolog. Az
adminok ugyanis nem tudják megnézni a te TITKOSÍTOTT jelszavadat. Ebben
az esetben egy új jelszót tudnak neked generálni, amit szintén nem fognak
látni, de egy általad megadott email címre ki tudják küldeni. Tehát ebben az
esetben sem kell pánikba esni, csak jelezni az adminoknak és egy email címet
mellékelni a kérésedhez.
Kép módosítása
A kép az adatlapon fog megjelenni. Alapból egy fontomkép szerepel ott, de fel
kell tölteni egy tényleges, normális „profilképet”. Ez egyszerűen megtehető egy
kép feltöltésével a linkre kattintva. FONTOS! A kép mérete ne haladja meg az
500 px szélességet, mert az egyrészt ront a mínőségen (nagyon le van
kicsinyítve az adatlaphoz), illetve túl nagy mérete miatt az adminok kötelesek
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a szerverről törölni. Szóval válassz egy nem túl nagy (ajánlott egy közel 300
px széles, vagy kisebb) képet!
Pontok kezelése
Most az adatlapról lesz szó. Ez egy többmodulos oldal, amely blokkjai
egyértelműen jelölve vannak a modul nevével. Első a tantárgyak modul, majd
a sorra a többi.
A tantárgyak és mulasztások modulokat Te nem módosíthatod, de minden más
a Te kezedben van. A nevelőtanár is feltud tölteni új elemeket, de az ő feladata
az általad feltöltöttek ellenőrzése, aktiválása elsősorban. A te saját érdeked,
hogy a versenyeid, bonuszaid, és beírásaid feltöltsd.
Közösségi szolgálat
A köz. szolg. óráit kötelességed feltölteni. Maximum 50-et kell beírni, s ezt
tanári kérésre igazolnod is kell tudni. Ha eléred az 50 órát, utána nem tudod
módosítani az óraszámot.
Módosításhoz nyomd meg a „Szerkeszt” gombot. Ezt követően egy beviteli
mező fog megjelenni, amely a meglévő óraszámot mutatja. Ezt tudod 0-50
minimum és maximum értékkel módosítani. Ezt követően nyomd meg az „OK”
gombot, és már kész is vagy.
Dicséretek és megrovások
Itt újat tudsz hozzáadni a táblázat alatt található űrlap segítségével.
Egyszerűen csak ki kell választani a megfelelő dicséretet vagy megrovást,
majd meg kell nyomnod a „Hozzáadás” gombot. Te csak hozzáadni tudsz, de
törölni, illetve az újat visszavonni már nem.
A táblázat zöld sorai jelölik a még nem aktív elemeket.
Állandó bonuszok
Itt újat tudsz hozzáadni a táblázat alatt található űrlap segítségével.
Egyszerűen csak ki kell választani a megfelelő bonuszt, majd meg kell
nyomnod a „Hozzáadás” gombot. Te csak hozzáadni tudsz, de törölni, illetve az
újat visszavonni már nem.
A táblázat zöld sorai jelölik a még nem aktív elemeket.
Versenyek
Itt újat tudsz hozzáadni a táblázat alatt található űrlap segítségével.
Egyszerűen csak ki kell választani a megfelelő versenyt, illetve eredményt,
majd meg kell nyomnod a „Hozzáadás” gombot. Te csak hozzáadni tudsz, de
törölni, illetve az újat visszavonni már nem.
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A táblázat zöld sorai jelölik a még nem aktív elemeket.
Fontos!
Ha véletlenül rosszat töltesz fel, vagy hibát, eltérést tapasztalsz, akkor a lehető
leghamarabb keresd fel a nevelőtanárodat. Ő tudja korrigálni a pontjaidat.
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