Moodle használói segédlet a hallgatók számára
Az Eszterházy Károly Egyetem elektronikus távoktatási felülete a http://elearning.uni-eszterhazy.hu
címen érhető el. A Moodle LMS számos nagyszerű lehetőséget biztosít a távoktatás kivitelezésére.

1. Belépés az EKE e-learning felületére
Írja be a http://elearning.uni-eszterhazy.hu címet a böngészőbe. Majd klikkeljen a jobb felső
sarokban lévő kék hátterű Belépés gombra (1. ábra).

1. ábra Belépés a Moodle rendszerbe (az EKE e-learning felületére)

Ekkor megjelenik két üres szövegmező, amelyekbe beírhatja a felülethez tartozó felhasználónevét és
jelszavát. Amennyiben az Eszterházy Károly Egyetem hallgatója, úgy biztosan van hozzáférése a
felülethez. A felhasználói neve a Neptun kódja (mindegy, hogy kis- vagy nagybetűket gépel), a jelszava
pedig alapesetben a születési dátuma 8 karakteren elválasztó karakterek nélkül. Tehát pl.: 1998 május
10-én született hallgató jelszava a következő karaktersor lesz, amennyiben nem változtatott még rajta:
19980510 (2. ábra). A mezők kitöltése után válassza a Belépés gombot a bejelentkezéshez!

2. ábra A felhasználói név és a jelszó begépelése

2. Kurzus választása
Bejelentkezés után választani lehet azon kurzusok közül, amelyekhez a hallgató hozzá van rendelve.
Ehhez a képernyő közepén lévő, kék hátterű Kurzusok menüpontot kell választani. Amikor a
menüpontra klikkel, akkor legördül a választható kurzusok listája (3. ábra).

3. ábra A választható kurzusok listája

Amikor kiválasztunk egy kurzust, akkor ott
találhatók hírek a kurzussal kapcsolatosan,
chat szoba, tananyag segédletek feltöltve
mappákba vagy mappán kívüli fájlokban
megosztva (pl. PDF, PPT stb.) valamint
találhatóak linkek is.
Ugyanígy találhatók beadandó feladatok
feltöltési helye is (ennek az ikonja egy kéz, ami
tart egy lapot (5. ábra).
Erre az ikonra klikkelve tehát a hallgatók
feltölthetik a beadandóikat a felületre,
amelyeket a tanár később meg tud tekinteni és
le tud értékelni. Tekintsük meg az
alábbiakban, hogy hogyan!
4. ábra Egy kurzus felülete

3. Beadandó feltöltése az e-learning felületre
A beadandó feladat ikonjára klikkelés után a
beadandó feladat oldalára kerül a hallgató (6.
ábra), amelyen elolvashatja a beadandó
részleteit s a Feladatmegoldás leadása
gombra klikkelve töltheti fel a beadandó
fájljait.
5. ábra A beadandó feladat ikonja

6. ábra A beadandó feladat feltöltése

A gombra klikkelés után a hallgató új oldalra kerül az e-learning felületen (7. ábra 1. lépés). Ezután egy
kisebb ablakban ajánlott a fájlkezelőben megnyitni a feltöltendő beadandókat (7. ábra, 2. lépés).

7. ábra A beadandó feladat feltöltésének a folyamata

3. lépésként kijelölhető több állomány is, amit fel kíván tölteni a hallgató.
4. lépésben pedig a szaggatott téglalappal körülhatárolt képernyőterületre kell húzni a kiválasztott
állományokat.
5. lépésként végül rá kell klikkelni a Módosítások mentése gombra. Figyelem, csak azután klikkeljen rá
a Módosítások mentése gombra, amikor már a fájlfeltöltést jelző kék futó sáv eltűnik és a szaggatottal
keretezett területben a fájlok nevei látszódnak és a hozzájuk tartozó ikon is kicsiben (képfájlok kis
képei, egyéb fájlok ikonjai, pl.: Word, Excel, Power Point szoftverek ikonja), 8. ábra.

8. ábra Figyelem! Az állományok feltöltődése után történjen csak a mentés!

A sikeres feltöltés után megjelenik egy oldal, ahol láthatók a feltöltött állományok nevei (8. ábra). Ezzel
a feltöltés befejeződött (9. ábra).

9. ábra A feltöltés befejeződött

Hallgatók profil oldalának a beállítása
1. A képernyő jobb oldalán látható a bejelentkezett
hallgató Neptun kódja. Amikor ráhúzza az egeret
erre, akkor legördül a Felhasználói menü. Ebből
válasszuk ki a Profil almenüpontot (10. ábra)!
2. Az almenüpont kiválasztása után megjelenik egy
oldal, amelynek bal oldalán válasszuk ki a Profil
szerkesztése lehetőséget (11. ábra).
3. Ekkor megjelenik egy űrlap, kitöltve az Ön saját
adataival, amiket módosítani tud (12. ábra) és
módosítás után menteni tud majd a lap alján lévő
Profil frissítése gombbal (13. ábra). A hallgatók
írhatnak egy bemutatkozó leírást is magukról, amit
egy
nagyobb
méretű
szövegdobozban
megfogalmazhatnak és formázhatnak is (12. ábra
alja).
10. ábra Profil almenüpont

11. ábra A Profil szerkesztése

12. ábra Az űrlapon a hallgatók jelenlegi adatai szerepelnek, amelyek átírhatók

4. Lefelé gördítve, az űrlap folytatódik (13. ábra). A hallgatók feltölthetnek magukról profilképet is, ami
amiatt szerencsés, mert a tanárok így könnyebben be tudják azonosítani és az oktatási folyamat is
személyesebbé válik a képnek köszönhetően.
A profilképet ugyanolyan módon tölthetik fel a felületre, ahogyan a beadandó feladatokat töltötték
fel, azaz a kék szaggatott vonallal körülhatárolt képernyőterületre tudják behúzni a fotójukat.

13. ábra Profil kép is feltölthető az oldalra

5. A módosítások után a Profil frissítése gombra klikkelve elmenthetők a módosítások (13. ábra alján
látható gomb).

Izgalmas, sikeres és hatékony on-line tanulást kívánunk minden
egyetemista hallgatónknak!

