Képernyőképes segédlet a Prompt e-learning portál használatához
Regisztráció
1. lépés
Az edu.prompt.hu címen elérhető e-learning portál használatához minden résztvevőnek szükséges
elkészítenie a saját fiókját néhány alapadat megadásával. Ehhez a nyitóoldal jobb felső sarkában
lévő Belépés panel Új fiók létrehozása hivatkozásra kattintsunk. Az űrlapon lévő mezők kitöltése
kötelező. A felhasználónévben kizárólag ékezet nélküli kisbetűket, számjegyeket, esetleg kötőjel
vagy alávonás karaktereket használjunk, az e-mail címben mindenképpen valós címet adjunk meg,
mert a mostani regisztrációt is a rendszer által küldött levélben kell megerősíteni. Ezenkívül kérjük,
hogy a Helység mezőbe az ELTE betűszót írja, ez nagyban megkönnyíti a felhasználókkal
kapcsolatos adminisztrációs tevékenységeinket.

2. lépés
Az új felhasználói azonosítóm gomb megnyomása után néhány másodperccel egy levélnek kell
érkeznie a megadott e-mail címre. A levélben lévő hivatkozásra kattintással erősíthetjük meg
regisztrálási szándékunkat. Néhány levelezőprogram letiltja a hivatkozásokat, ebben az esetben
másolja vágólapra a benne lévő karaktersorozatot a http:// -től egészen a pontot megelőző
karakterig, és illessze egy böngésző címsorába.

Ezzel a regisztrációt visszaigazolja, és egyben a portálra is bejelentkezik. A későbbiekben a
belépéshez csak a felhasználónevét és a választott jelszavát kell megadnia a Belépés panel
mezőiben.

Első belépés a kurzusba
Az első belépés után a portálon elérhető összes kurzus kilistázásra kerül, Önnek az ELTE-TTK
Tananyagfejlesztők képzése nevűbe kell belépnie, ahol egyszeri, jogosultságot ellenőrző kódot
kell megadnia a Beiratkozási kulcs mezőben. A kód: elte ttk.

Ezt a kódot a rendszer többet nem fogja kérni a kurzusba történő belépéskor.

Fórum használata
A kurzusoldal tetején található fórumot használva tudunk egymással a legegyszerűbben
kommunikálni. Itt várjuk a portál használatával, ill. a készítendő tananyaggal kapcsolatos
kérdéseket, észrevételeket, megjegyzéseket. A fórumon három témát már el is indítottuk. Emellett
természetesen ön új vitatémát is indíthat olyan témakörben, ami a fenti háromhoz nem kapcsolódik.

Meglévő témák hozzászólásait a téma nevére kattintva tekinthet meg, hozzászólni pedig egy
meglévő (nem feltétlenül a legutolsó) bejegyzés alatt található Válasz hivatkozásra kattintva tud.

Hozzászóláskor a Feliratkozás legördülő listában tudja megadni, hogy a fórumon zajló
beszélgetésekről kíván-e e-mail értesítést kapni.

Miután hozzászólt a fórumhoz, a rendszer 30 perc javítási, módosítási lehetőséget biztosít Önnek,
mielőtt üzenetét kipostázza a fórumra feliratkozottaknak. A hozzászólás itt helyben azonnal
megjelenik.
Visszatérni a kurzus kezdőoldalára a képernyő tetején lévő elérési útvonalban az ELTE
tananyagfejlesztő linkre kattintva tud a legegyszerűbben!

Információk a tananyagfejlesztéssel kapcsolatban
A tananyagokkal kapcsolatos pályázati elvárásokról, ill. a szerkesztendő tananyagok szerkezeti és
formai követelményeiről a Tájékoztatás, útmutatás résznél olvashat.
A készülő tananyagok szinopszisát mindenképpen el kell készíteni, ehhez egy letölthető sablont
(Szinopszis sablon) is elhelyeztünk az oldalon.
Az elkészült szinopszisokat az oldal alján lévő Szinopszis feltöltése résznél tudják feltölteni a
következők szerint:

1. lépés – Állománykezelő megnyitása

2. lépés – Új állomány hozzáadása

3. lépés – Tallózó megnyitása

4. lépés – Tallózás, majd állomány feltöltése

5. lépés – FONTOS! A változások mentése gomb megnyomása, mert enélkül nem jelenik meg az
állomány a szerveren.

Több változat feltöltését is engedi a rendszer, módosított verziók feltöltése ugyanezeken a
lépéseken keresztül történhet. A feltöltött állományok mellet lévő ikonra kattintva a fájlra
vonatkozó alapvető fájlműveletek végezhetőek el, többek közt itt tudjuk kitörölni is fájlokat.

A feltöltött állományokhoz megjegyzést is fűzhetünk, erre a Szinopszis feltöltése hivatkozás után
megjelenő oldal alján a Szerkesztés gombra kattintva van lehetőség.

A készülő tananyagok feltöltése az előzőekkel teljesen megegyező módon történik, a Tananyagok
feltöltése résznél a kurzusoldal alján. A feltöltött tananyagoknál a Megjegyzések részben, kérjük,
adják meg, hogy a teljes tananyag, annak csak egy része (pl. egy vagy több fejezet), végleges anyag,
még apró változtatások lehetnek vagy csak próbaanyag stb.

Amennyiben bármilyen problémába ütközik a portál használata, a követelmények értelmezése
kapcsán, kérjük, írjon a fórumra, vagy ha ezzel kapcsolatban is gondja lenne, a zsolt@prompt.hu
címre!

Tisztelettel: Lajtos Gábor és Rétsághy Zsolt

