ELSŐ LÉPÉSEK
AZ EDUPAGE
HASZNÁLATÁHOZ
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BEVEZETŐ

Mi az Edupage?
• Mától az egyik legjobb barátod az iskolában.
• Ez egy alkalmazás, amelyet használhatsz asztali-, hordozható számítógépen és mobil
telefonon.
• Ezt az alkalmazást diák, szülő és tanár egyaránt használhatja. Segítségével
ellenőrizhetők az érdemjegyek, iskolalátogatás,kimutatja az aktuális órákat és
a helyettesítést is. Osztálykönyvként is használható. Feltölthetők képek, prezentációk,
tananyagok, de visszaigazolja a befizetéseket is, egyszóval kiváló kommunikációs
eszköz az iskola – diák – szülő között. Információt közvetít, csetelésre is alkalmas,
biztonságos eszköz.
• Az alkalmazáson keresztül lehet küldeni házi feladatot küldeni és tesztelni a diák
tudását.
• A tanár az alkalmazás segítségével megosztja a tananyagot, prezentációt csoporton,
illetve osztályon belül és lehetőséget ad, hogy mindkét fél hozzászóljon.
• Ez a útmutató segíti a munkát az EDUPAGE alkalmazáson belül.
• Amennyiben kérdés vagy probléma merül fel az alkalmazás használata közben és ez
az útmutató a megoldást nem taglalja, ebben az esetben segítségül lehet hívni az
alábbi internetes oldalt: http://help.edupage.sk/
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1. lépés – Bejelentkezés

DIÁK VAGYOK

Az alkalmazásba be lehet lépni, kétféle módon:
1. weboldalon keresztül
2. mobil alkalmazáson keresztül.
A belépéshez szükséges adatokat az osztályfőnök bocsátja a diák rendelkezésére.
Ezeket az adatokat ajánlatos biztonságos helyre eltenni.
• lefényképezni
• fénymásolatot készíteni.
Hiszen ezekre az adatokra többször is szükség lesz!
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2. lépés – Beállítások
Az alkalmazás azonnal küld értesítést a változásokról a mobil telefonra. Ehhez a feltétel, hogy
a készülék online legyen. Az egyénen múlik, hogy hogyan állítja be, hogy milyen
értesítéseket enged be.

A bal felső sarokban az „E“ ikonra
kell kattintani.

A következő lépésben az értesítéseket fogjuk beállítani.

Itt beállítható,
hogy milyen
értesítéseket kíván
a felhasználó
kapni.
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Hogyan állítsuk be a nyelvet?

Rákattintunk!

Hogyan állítsuk be a betűk nagyságát?

1.

2.
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LÉPÉS

3. lépés – Órarend
Az alkalmazás kinyitásakor máris láthatóvá válik az aktuális napra az órarend és, hogy
az adott pillanatban melyik óra folyik, hány perc van még hátra az adott órából.

Előbbre is lehet lapozni az órarendben.

AKTUÁLIS
HETI
ÓRAREND

ISKOLAI
ÓRAREND
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4. lépés – Helyettesítés
Minden diák és tanár a helyettesítés közzététele után ingyenes értesítést kap
készülékére (Správy/Hírek alatt), hogy változás állt be az órarendjében. Jelenleg a
„helyettesítés“ funkció diáknak még nem elérhető.

5. lépés – Iskolalátogatás

Rákattintok az
Iskolalátogatás
címszóra és kinyílik az
az óra amelyen az
egyén nem vett részt.
Sőt még az is látható,
hogy az óra igazolt
vagy netán igazolatlan.
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6. lépés – Házi feladatok

HÁZI FELADATOK/ÍRÁSBELIK
Itt találhatók a házi feladatok,
tesztek, projektok, prezentációk és
tananyagok listája időrendi
sorrendben.
A weboldalon az alkalmazás lehetővé
teszi, hogy külön megnézheti a diák
a házi feladatokat és a teszteket.
Amennyiben a diák nem választja ki
a konkrét tantárgyat, akkor az összes
házi feladat és írásbeli megtalálható
egy helyen. Amint a diák kiválaszt
egy konkrét tantárgyat, akkor viszont
csak ahhoz a tantárgyhoz rendelt házi
feladatot és írásbelit mutatja az
alkalmazás.

Ha lehetséges, akkor inkább az egyén keresse ki a házi feladatokat és az írásbeliket.
Így kicsi lesz a valószínűsége, hogy valamelyik feladat teljesítése kimarad!
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Így lehet látni a mobil alkalmazásban, amikor konkrétan ki volt választva a tantárgy.
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Így látni a weboldalon az összes házi feladatot és írásbelit.

Itt viszont tantárgyak szerint van szétválogatva a feladatok és a felmérők.

Amikor a házi feladatnál vagy az írásbelinél világít az információ, hogy le
lehet játszani (prehrať online), rá kell kattintani „Prehať materiál“. Ez azt
jelenti az írásbelinél, hogy online ki kell tölteni. Vigyázat, az írásbelit a tanár
beállíthatja, hogy csak egyszer lehessen megnyitni, vagyis jobb, ha mindjárt
a diák megoldja. A tananyagnál a lejátszás a prezentációt vagy audiovizuális
anyagot játszik le, ilyenkor érdemes ellenőrizni, hogy a készülék hangos
üzemmódban van-e.
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Rákattintunk és már le is húzza a csatolmányt a készülékünk.
A házi feladat tartalmazhat csatolmányokat, mint pl. pdf.; doc; PowerPoint; Prezi
dokumentumokat! Ezekre csak rá kell kattintani a megnevezésre és máris megtekinthető az
anyag.
Hogyan tudom behelyezni a házi feladatba a csatolmányt?

A diák beírja a szöveget
Ide viszont csatolja az anyagot
csatolmánytszöveget

Az értesítésből a diák értesül, hogy van házi feladatja. Rákattint. Beadja, hogy legyen
lejátszva az anyag (Prehrať materiál), de mivel nincs mit lejátszania, ezért beírja és csatolja az
anyagot. Ha időközben a diák rájön, hogy hibásan dolgozta ki a házi feladatát, akkor újra
visszalép az anyag lejátszáshoz (Prehrať materiál) és a javított verziót bejátsza a már ismert
módon és megnyomja a HOTOVO gombot, vagyis elküldi tanárának. Viszont a tanár látni
fogja mindkét verziót (a rossznak vélt és a kijavított verziót is). A tanárnak mindig az utolsó
verzió fog elsőnek megjelenni a kijavításra.
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Ezt látja a diák, amikor házi
feladatát elkészítette a mobil
készülékében.

Ezt pedig a weboldalon!
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Amikor a diák ellenőrzi hogy minden feladatát teljesítette, akkor:

1.
rákattint a 3 pontra.

2.
rákattint, hogy mutassa ki
a kidolgozott feladatokat.
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7. lépés – Tesztek/Írásbelik
A tanár feladatokat oszhat ki az alkalmazáson keresztül.
Mindjárt a feladatok osztásánál a diáknál ez üzenet formájában jelenik meg. Az üzenettel
a diák információt kap arról, hogy pontosan mikor (dátum és pontos idő megjelenik), tantárgy
amiből tesztelik a diákot, valamint az információt hány órától meddig lehet kitölteni a tesztet.
A teszt kinyitásakor fény derül arra is, hogy mennyi idő áll a rendelkezésére a diáknak
a kitöltéséhez.
A tesztet így lehet 2 féle módon lehet megnyitni:
1. a diák megkeresi az üzenetet  kinyitja  rákattint a lejátszásra (Prehrať materiál).
2. a diák értesítést kap pontosan az írásbeli megkezdése előtt. A diák itt nyitja ki
a tesztet.
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8. lépés – Eredmények

EREDMÉNYEK

Konkrét eredmények konkrét feladatokhoz – részletes tájékoztatás diákok részére.
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Športová ulica 349/34, 929 01 Dunajská Streda (Dunaszerdahely)
Telefon: +421 (0)31 552 26 50
E-mail titkárság: mozoliova.eleonora@zupa-tt.sk
E-mail általános információk: riaditel.szsdunstreda@zupa-tt.sk
Web: www.szsds.sk, www.szsds.edupage.org
Instagram: @szsds.sk
Facebook: Stredná zdravotnícka škola – Egészségügyi Középiskola Dunajská Streda

ÖSSZEÁLLÍTOTTA:

Mgr. Farkas Annamária

FORDÍTOTTA:

PhDr. Horváth Mária

Felhasznált anyag:

http://help.edupage.sk/?lang_id=2&p=u27/u40/u934/u937/u985
az iskola saját képanyaga

A szöveg nem ment át nyelvi korrektúrán.
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