A Neptun Meet Street Virtuális terek fontosabb részei
Hírek, Dokumentumok, Fórum, Események gombok
Szűrés beállításai:
Megjelenítés és szűrési beállítások:
Megjelenítés: Terek
Szűrés: Minden típus/Minden félév
Listázás gombbal alkalmazza a szűrési feltételeket.

Hírek, Dokumentumok, E-Tananyagok (SCORM szabvány – nincs használatban), Feladatok
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Hírek
A „Hírek” elemben az aktuális híreket láthatjuk, azaz a virtuális térhez kapcsolódó, legutolsó 3
felrögzített hír címe kerül megjelenítésre. A hír címére kattintva a hír teljes szövege olvasható. Az elem
alján található „Új hír felvétele” linkkel lehetőség van új hír felvitelére is. Új hírt rögzíteni csak a
virtuális tér adminisztrátorának van jogosultsága.
Az elem teljes képernyősre nyitásával a kiválasztott virtuális térhez tartozó összes hírek listáját
láthatjuk. A hír címe alatt a hír összefoglalója olvasható, amennyiben azt megadtuk. Ha nem adunk
meg a hír felvitelekor összefoglaló szöveget, akkor a cím alatti rész ezen a felületen üresen marad. A
hír teljes szövege a hír címére kattintva válik láthatóvá. A hír címe mellett jobbra igazítva a hír
felvételének időpontja, valamint az érvényesség dátuma is kijelzésre kerül. Emellett a lejárt
érvényességű hírek címe mellett zárójelben kijelzésre kerül, hogy az adott hír „lejárt”.
Minden hírnél egy „Módosítás” és egy „Törlés” gomb jelenik meg az arra jogosult felhasználók
számára (adminisztrátor).

Dokumentumok
A „Dokumentumok” elemben a legfrissebb dokumentumok láthatóak, azaz a virtuális térhez
kapcsolódó legutolsó 3 dokumentum kerül megjelenítésre. Amennyiben a dokumentumot a virtuális
tér adminisztrátora rendelte a virtuális térhez, akkor a dokumentum neve mellett az
[adminisztrátori] felirat jelenik meg, amennyiben pedig a virtuális tér valamely tagja rendelte a virtuális
térhez, akkor a [tag általi] felirat fog megjelenni.
Az elem alján található „Új dokumentum felvétele” linkkel olyan új dokumentum rögzíthető a
virtuális térhez, amely még nem szerepel a felhasználó dokumentumtárában. A „Hozzárendelés”
linkkel a felhasználó dokumentumtárában lévő dokumentumok közül van lehetőség a virtuális térhez
dokumentumot rendelni. Az elem teljes képernyősre nyitásával a kiválasztott virtuális térhez rendelt
összes dokumentum látható.

Fórum
A „Fórum” elemben a legfrissebb fórum témák láthatóak, azaz a virtuális térhez kapcsolódó
legutolsó 3 fórum téma kerül megjelenítésre. Nem csak a téma felrögzítését visszük alapul, hanem ha
a hozzászólásokban módosítás történik (pl. új hozzászólás kerül létrehozásra), akkor a fórum téma a
lista elejére kerül.
Témához tartozó hozzászólások száma a téma neve mellett zárójelben megjelenítésre kerül. A
fórum témára kattintva Fórum bejegyzések felületre jutunk. Az elem alján található „Új téma felvétele”
linkkel lehetőség van új fórum téma felvitelére.
Az elem teljes képernyősre nyitásával a kiválasztott virtuális térhez tartozó összes fórum téma
látható. Itt lehetőség van témára keresni, illetve lezárt témák megjelenítésére. Emellett listázhatóak a
kedvenc fórum témák, és az új hozzászólásokat tartalmazó témák is. A virtuális tér adminisztrátora
ezen kívül még a törölt témákat is listázni tudja. A fórum témák listájában a fórum téma neve alatt a
fórum leírása olvasható. Emellett létrehozó, hozzászólások száma, utolsó hozzászólás ideje adatok is
megjelennek a fórum témákról a téma neve melletti oszlopokban.
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Virtuális tér adminisztrátora jogosult a fórum témát módosítani, valamint fórum témát törölni.
A törlés nem jelent fizikai törlést, törölt témák megjelenítése jelölőnégyzettel listázhatóak a törölt
témák. Törölt fórum téma alapértelmezetten nem jelenik meg a témák listájában. A törölt tételek a
virtuális térben tag jogosultsággal rendelkezőknél nem láthatóak, azokat listázni sem tudják.
Adminisztrátor jogosult a törölt fórum téma visszaállítására.
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Feladatok
Új feladat felvitele

A felületen meg lehet tekinteni a kurzusokat, amelyekhez vihető fel új feladat. Lehetőség van
tárgy típus, kurzus típus, félév kiválasztására a megjelenített adatok szegmentálásához.
A megjelenített kurzus sorában a „+” jelre kattintva, „Új feladat felvétele” funkcióval van
lehetőség új feladat felvételére, a már rögzített feladatok megtekintésére. Itt a feladatok felugró
ablakban láthatóak a kurzushoz rendelt feladatok, és az „Új feladat felvétele” gombbal van lehetőség
új feladat felvitelére. Az „Új feladat felvétele” gomb hatására felugró ablakban megadhatóak a feladat
adatai. A típus mezőt feladatra kell állítani és a hozzá tartozó, választható értékelési módot is be kell
állítani: pont (1-100-ig terjedő pontozást tesz lehetővé), kétfokozatú (Nem felelt meg, Megfelelt típusú
értékelést tesz lehetővé), háromfokozatú (Nem felelt meg, Megfelelt, Jól megfelelt típusú értékelést
tesz lehetővé), ötfokozatú (Elégtelen 1, Elégséges 2, Közepes 3, Jó 4, Jeles 5 típusú értékelést tesz
lehetővé).
A Pótlás típusánál be tudja állítani, hogy a hallgató a feladatot tudja-e utólag javítani, és ha
igen, akkor milyen módon lesz értékelve.





Legjobb – Az összes leadott feladat közül a legmagasabb értékelésű feladat kerül
elfogadásra.
Nem lehet pótolni – A feladatot csak egyszer lehet leadni, javítani utólag már nem
lehetséges.
Összes átlaga – Az összes leadott feladat értékelésének átlaga lesz az eredmény.
Utolsó – Az összes leadott feladat közül az utoljára beadott feladat kerül értékelésre,
függetlenül a többi feladat eredményétől.

A feladat sorszámánál adjon meg egy olyan sorszámot, ami nem tartozik egyetlen, már a
kurzushoz rendelt feladathoz sem. A pótlás típusánál megadhatja, hogy amennyiben egy hallgató több
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értékelést is kap az adott feladatra, akkor azokat hogyan szeretné beszámítani a hallgató végső
eredményeként az adott feladathoz.

Új feladat felvitelekor, az alapadatok mentését követően megjelenik a Feladatok ablak, ahol a
„+” jelre kattintva a feladathoz megjelenik további 4 lehetőség, (Szerkesztés, Részfeladat hozzáadása,
Pótlás hozzáadása, Dokumentumok csatolása).

Új dokumentum felvitelére az „Dokumentumok csatolása” gomb, majd az „Új dokumentum
felvétele” megnyomásával van lehetőség.
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A dokumentum adatainak megadását követően tölthetjük fel a dokumentumot.

Feladat szerkesztése
A megjelenített kurzus sorában a „+” jelre kattintva, „Új feladat felvitele” funkcióval van
lehetőség új feladat felvételére, a már rögzített feladatok megtekintésére. Itt a felugró ablakban
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láthatóak a kurzushoz rendelt feladatok. Egy feladat tulajdonságainak szerkesztéséhez kattintson az
adott feladat sorának "+" jelére és a megjelenő felugró menüből válassza ki a "Szerkesztés" opciót.
Lehetőségek linkre kattintva a már felvitt feladathoz lehetőség van részfeladat és pótlás hozzáadására
is.

Feladat törlése
Egy vagy több feladat törléséhez először a kurzushoz tartozó feladatok listájában a "Kiválaszt"
oszlopban jelölje meg, hogy mely feladatokat szeretné törölni, majd kattintson az ablak alján található
"Törlés" gombra.

Beadott feladatok
Az oktató a felületen tudja megtekinteni a számára hallgatók által beadott feladatok listáját. A
megjelenített adatokat szűkítheti aszerint, hogy a feladat értékelése megtörtént-e már. Amennyiben
még nem értékelt feladatokat keres, úgy a „Csak nem értékelt feladatok” jelölőnégyzetet kell kijelölnie.
Amennyiben csak olyan hallgatókra kíván szűrni, akiknek van beadott feladata, úgy a „Csak a beadott
feladattal rendelkezők” jelölőnégyzetet kell kipipálnia. Ezeken túl lehetősége van félév, tárgy, vagy
kurzus kiválasztására a megjelenített adatok szegmentálásához.
A szűrési feltételek beállítása után a „Listázás” gombra kattintva jelennek meg az adatok. A
listában a következő információk jelennek meg:

-

Feladat neve
Üzenet
Neptun kód
Hallgató neve
Tárgykód
Tárgynév
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-

Kurzuskód

A feladat sorában a „+” jelre kattintva a következő további műveletekre van lehetősége: „Bővebb”
(A feladat alapadatai, valamint a feladathoz rendelt dokumentumok láthatóak), „Üzenet a hallgatóknak
(fórum)” (a beadott feladattal kapcsolatban lehet kommunikálni az hallgatókkal), „Jegybeírás”.

Ha a feladathoz dokumentum van csatolva, akkor a feladat neve előtt egy „+” jel található,
melynek lenyitásával a feladathoz rendelt dokumentum sorában a Lehetőségek/Beadott feladat
letöltése linkkel a feladat bővebb adatait láthatjuk, és a dokumentumok a sorvégi „fájl letöltése”
linkkel letölthetők. A letölteni kívánt feladatok sorában található jelölőnégyzeteket „Igaz”-ra állítva,
majd alul a „Kijelölt feladatok letöltése” gombra kattintva lehetőség van csoportosan, egy zip fájlba
csomagolva letölteni a hallgatók által feltöltött fájlokat.
A felületen a részfeladatok esetében a részfeladat neve előtt kötőjellel megjelenik a felettes
feladat neve is, így átláthatóbb a feladatok hierarchiája.
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Feladathoz rendelt dokumentum megtekintése, letöltése
Ez a felület kiegészült egy fájl feltöltési lehetőséggel, így az oktatónak lehetősége van
esetlegesen egy javított fájl feltöltésére a hallgató számára. A feltöltött dokumentumok
megkülönböztetésére az oszlopok bővítésre kerültek, látható a feltöltő neve és Neptun kódja.

Bővebb
A sorban megjelenő alapvető adatokon túl előugró ablakban részletesebben tájékozódhat a
feladat típusáról (pl. beszámoló), az értékelés típusáról (pl. jegy), vagy a leírás teljes szövegéről. Plusz
információként jelennek meg a „Feladathoz rendelt dokumentumok”. Itt fájl letöltési lehetőség nincs.
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Üzenet a hallgatóknak (fórum)

Ez nem egy hagyományos értelemben vett, direkt üzenetküldés, hanem a virtuális tér
fórumához hasonló. Az „Új hozzászólás” gombbal új kommentet fűzhet a feladathoz, vagy meglévő
hozzászólásra is válaszolhat.

A hozzászóláshoz a fórumnál is használatos szövegszerkesztő ablak jelenik meg, amelynél a
tárgy és hozzászólás kitöltése után a „Hozzászólás elküldése” gombra kattintva véglegesíthető a beírt
szöveg. A „hozzászólások” felületről a máshol is használatos „Vissza” gomb segítségével tud
visszanavigálni a feladatokhoz.
Amennyiben új üzenetet ír a hallgatónak, akkor az „Üzenet” oszlopban fog megjelenni, az
üzenet aktuális státusza. Amíg a hallgató nem olvasta, addig „Üzenetet küldtem a hallgatónak”, ha
elolvasta, akkor „Hallgató elolvasta” szöveg jelenik meg. Ha a hallgató küld üzenetet, akkor pedig az
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üzenet státuszában „Hallgató üzenetet küldött” fog szerepelni. Lehetőség van időben növekvő és
időben csökkenő sorrend beállítására.

Jegybeírás

Itt van lehetősége az egyes hallgatók beadott feladataira érdemjegyet adni. Egy előugró
ablakban a feladat alapján megjelenik a kiválasztott hallgató (csak a kiválasztott, feladathoz rendelt
hallgató jelenik meg, neptunkód és név adatokkal). A jegybeírást a kurzus, vagy vizsga jegybeíráshoz
hasonlóan lehet elvégezni.

Az eredmény beírása után a „Mentés” gombra kattintva véglegesítheti a beírt eredményt, vagy
a „Mégsem”gombra kattintva vetheti el a beírtakat. A „Hallgatók eredményeinek nyomtatása”
gombbal lehetősége van eredménylistát készíteni egy-egy hallgatói feladatról.

FIGYELEM!
Az itt megadott érdemjegyek a hallgatók által beadott feladatokra vonatkoznak és nem a
félév végi tantárgy teljesítésével egyenértékűek!
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Részletes dokumentáció a Neptun belépési oldalán található, a letölthető dokumentumok között.
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