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Tisztelt Diaszpórában Tanító Kollégák! 

 

A Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkárság és a Széchenyi 

István Egyetem Apáczai Csere János Kar együttműködésének köszönhetően egy 

olyan ingyenesen elérhető, e-learning felület született a Széchenyi István Egyetem 

Moodle rendszerében, melynek célja a diaszpórában magyar nyelvet tanítók 

munkájának támogatása. Ez a segédlet arra szolgál, hogy bemutassa a távoktatási 

felület elérésének és használatának módját. A leíráshoz egy segítő videófelvétel 

is készült, amely az alábbi linken érhető el: 

https://drive.google.com/file/d/1plrqwWwmiqx6rs0fI7C_ltKovMt-

cNMK/view?usp=sharing 

 

 

1. A távoktatási rendszer elérése, felépítése 

 

1.1. A belépés indítása: 
A távoktatási felület két úton érhető el: az egyik a Széchenyi Egyetem Apáczai 

Csere János Kar honlapjának kezdőoldaláról: https://ak.sze.hu, a másik pedig 

közvetlenül az egyetem Moodle felületéről: https://szelearning.sze.hu/ (A kék 

színnel kiemelt szövegre/linkre kattintva egyből megnyitja a honlapot.) 

 

1.2. Az Apáczai Kar honlapjáról induljon el először (https://ak.sze.hu). A 

menüsorból válassza ki a Diaszpóra távoktatás feliratot. (piros keret) 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1plrqwWwmiqx6rs0fI7C_ltKovMt-cNMK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1plrqwWwmiqx6rs0fI7C_ltKovMt-cNMK/view?usp=sharing
https://ak.sze.hu/
https://szelearning.sze.hu/
https://ak.sze.hu/
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1.3. A megnyíló új lapon kattintson rá a Diaszpórában magyar nyelvet oktatók 

távoktatási rendszere feliratra, amely automatikusan megnyitja a Moodle-ben 

lévő távoktatási felületet. 

 

 

 

1.4. A távoktatási felület kezdőoldala a Moodle-ban: 

 

 

Itt jelenleg négy nagy témakörből lehet választani: 

A Projekthetek, témahetek, táborok a magyar nyelv és kultúra oktatásához 

felület a gyerekek oktatásához kapcsolódó rendszerezett tananyagokat 

tartalmazza, melyek körét a jövőben folyamatosan bővítve fogjuk. 

A Diaszpórában magyar nyelvet tanító pedagógusok képzése: a SZE Apáczai 

Karon az elmúlt években (augusztusban) megtartott továbbképzések anyagai 

találhatók (amelyek megosztásához az előadók hozzájárultak).  

A Magyar mint idegen nyelv oktatása kamaszoknak és felnőtteknek 

témakörben szereplő MagyarOK A1+ kezdő szintű magyar tankönyvhöz készült 

kiegészítő anyagok, feladatok és a témákhoz kapcsolódó egyéb interneten 
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elérhető videók, hanganyagok gyűjteménye. A tankönyv és az itt megtalálható 

kiegészítő anyagok elsősorban középiskolások és felnőttek magyar 

nyelvtanításához használhatók. 

A Hétvégi Magyar Iskolák Találkozója témakörben a 2018-2020 közötti 

találkozók anyagait helyzetük el. A plenáris üléseken elhangzott előadások 

prezentációi mellett a rendezvényen készült képeket lehet megtekinteni.  

A témakör kiválasztás után jelennek meg azok a kurzusok, amelyek a 

témakörökhöz rendelt tananyagokat tartalmazzák. 

 

2. Belépés a távoktatási rendszerbe vendégkénti regisztrációval 
 

2.1. A távoktatási felületet jelenleg ún. „vendég” szerepben tudják az érdeklődők 

használni. A vendég szerep által kínált használati lehetőségek közül a legtöbb 

funkció akkor érhető el a Moodle-ban, ha az érdeklődők először vendégként 

regisztrálnak (nem csak a vendég jelszóval lépnek be). Ez ugyan néhány lépéssel 

megnyújtja az első belépés menetét, de ez csak egyszeri feladat, utána már nem 

kell többször elvégezni. Konkrétan a felületre való belépés kétféleképpen 

történhet. Az egyszerűbb, de kevesebb funkciót kínáló „Belépés vendégként” 

gombra kattintással, vagy egy előzetes regisztrációt igénylő, de több funkciót 

biztosító „eduID Bejelentkezés” móddal. (Ez utóbbi az általunk leginkább javasolt 

belépési mód.)  

 

2.2. Ha az eddigi lépéseket követte (1.1.-1.4.), akkor most a Széchenyi István 

Egyetem Moodle rendszerében tartózkodik, de ahhoz, hogy a tananyagokat el 

tudja érni, először a jobb felső sarokban lévő „(Belépés)” feliratra kell kattintani.  
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Ezután lehet választani az egyszerű Belépés vendégként (szürke) és a 

regisztrációhoz kötött eduID belépés (zöld) között. Először nézzük a regisztrációs 

belépést 

 

 

2.3. Regisztrálás vendégként:  

A zöld színű „eduID Bejelentkezés” feliratra kattintva indítható el a regisztráció, 

amely egy új oldalt nyit meg, ahol a „Még nem regisztrált?-Sign up” feliratot kell 

kiválasztani (kattintani).  

 

 

2.4. Ekkor az alábbi oldalt nyitja meg a Moodle, ahol a fekete hátterű „Vendég 

regisztráció” feliratot kell választani. (Ha angolul egyszerűbb ez a folyamata, akkor 

balra fent az „EN” feliratra kell kattintani, és a Moodle angol nyelvű verzióra vált.) 
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2.5. A kattintás után egy legördülő menü jelenik meg, amely a regisztrációhoz 

szükséges e-mail cím megadását, valamint a Szabályzat elfogadását kéri (kérjük, a 

körbe való kattintással fogadja el a Szabályzatot). A „Regisztráció” gombra kattintással 

lehet továbblépni, amellyel megnyílik a részletes regisztrációs űrlap. 

 

2.6. Az új űrlap felületen további adatok megadását kéri a rendszer. Ezek közül a 

„Felhasználónév” esetében annyit emelnénk ki, hogy nem kötelező megadni, de 

ebben az esetben a rendszer automatikusan generálni fog egyet, mert anélkül 

lehetetlen a belépés. (Ezt általában a vezeték- és keresztnév kombinációjából alkotja meg.) 
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2.7. A lap alján javasoljuk még a MaxWhere fiók igénylés kérését is (a körbe való 

kattintással), mert ezzel majd a 3D-s virtuális terek megnyitása lesz egyszerűbb. 

Végül a „Regisztráció” gombra kattintással lehet elküldeni a kérvényt. 

 

 

2.8. Az elküldés után kb. 5-10 percen belül, a megadott e-mail címre érkezni fog 

egy levél a regisztráció befogadásáról. (Érdemes ilyenkor megnézni a „Spam” fiókrészt 

is, mert a levelezőrendszer néha automatikusan oda helyezi el ezeket a típusú e-maileket.) A 

kapott e-mailben lehet a regisztrációt aktiválni: a kék színnel kiemelt sorra (linkre) 

kattintani, vagy ha az nem működik, akkor kijelölni, másolni és a böngészőbe 

beilleszteni. (Ekkor megjelenik a "Gratulálunk, a regisztráció sikerült!" felirat.) 

Innentől érvényes a vendég szerepkör. 

2.9. Sikeres aktiválás után egy újabb e-mailt küld a Moodle, amiben elküldi a 

regisztrált felhasználó nevet és a belépési jelszót, amit majd az eduID-s belépésnél 
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kell megadni. Lépjen be ismét a Moodle kezdőoldalára 

(https://szelearning.sze.hu/), és jobbra fent először „Belépés” gombra, majd 

„eduID bejelentkezés” gombra kattintás után adja meg a felhasználó nevét és a 

jelszavát, végül lépjen be a: „Belépés/Login” gombbal. 

 

Innen folytassa a 4. ponttól! (A feliratra kattintva egyből oda fog ugrani.) 

 

3. Egyszerűsített vendégkénti belépés a távoktatási rendszerbe 

 

Egyszerű vendégkénti belépés (korlátozottabb funkciók) menete egészen az 1.1.-

től a 2.2. pontig azonos, azonban itt a „Belépés” gombra kattintás után a „Belépés 

vendégként” feliratra kell kattintani. 

 

 

https://szelearning.sze.hu/
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Ezután a jobb felső sarokban a „Jelenleg vendégként van bejelentkezve” felirat 

jelenik meg. 

 

 

4. Navigálás és kurzusokba belépés a távoktatási rendszerben 

 

4.1. Most már be lehet lépni a „Diaszpórában magyar nyelvet oktatók 

távoktatási rendszerébe”, amely az Apáczai Csere János Karhoz rendelten 

található. (Lásd a képen.) Amennyiben nem ez jelenik meg először, a bal 

oldalon lévő menüoszlop tetején kell megkeresni a „Portál kezdőoldala”gombot 

és arra kattintva hívható be a kért oldal. 

   

 

4.2. Amennyiben a „Diaszpórában magyar nyelvet oktatók távoktatási rendszere” 

feliratra kattint, megnyílik a 1.4. pontban ismertetett 3 modul, amelyből ha például 

kiválasztja a Projekthetek, témahetek, táborok a magyar nyelv és kultúra 

oktatásához modult (rákattintunk), akkor máris látható az ott szereplő kurzus 

(más esetekben kurzusok), amelyben az oktatást segítő tananyagok érhetők el. 

Jelen esetben a „Magyar tavasz projekt”. 

A kulcs piktogram azt jelenti, hogy az érdeklődő egy belépési jelszó 

segítségével tud a kurzus tartalmához hozzáférni. (Amelyik kurzusnál ez a jel nem 

szerepel, ahhoz egyelőre nem lehetséges a hozzáférés, mert feltöltés alatt áll.)  
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4.3. A kurzusba való belépéshez kattintson a Magyar tavasz feliratra. A 

megnyíló új oldalon ezután a vendégként belépéshez be kell írni a jelszót 

(Apaczai), majd kattintson a leadás gombra. (lásd képes segédlet) 

 

4.4. Az oldalon legörgetve pedig megtekinthetők (elolvashatók, megnyithatók) a 

feltöltött segédletek. 

 

4.5. A kurzusból való kilépés, az oldal egyszerű bezárásával lehetséges. 
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4.6. Más kurzusok keresése, kurzusokba való belépés a rendszerből való 

kilépés nélkül: 

A Moodle fejlécében látható, jelenleg hol járunk a távoktatási felület rendszerében 

(tulajdonképpen azt az útvonalat mutatja be, amit bejárt, hogy az adott kurzushoz, 

tananyaghoz jusson). 

A Magyar tavasz kurzus eléréséhez először belépett a Diaszpórában magyar 

nyelvet oktatók távoktatási rendszere oldalra, majd utána a Projekthetek, 

témahetek, táborok a magyar nyelv és kultúra oktatásához oldalra és végül 

belépett a Magyar tavasz kurzusba. 

 

4.7. Amennyiben vissza szeretne menni a Diaszpórában magyar nyelvet 

oktatók távoktatási rendszere oldalra, akkor itt a fejlécben egyszerűen csak 

kattintson Diaszpórában magyar nyelvet oktatók távoktatási rendszere 

feliratra! 

 

A Moodle azonnal azt az oldalt nyitja meg, ahonnan lehet folytatni a további 

kurzusok, tananyagok keresését.  

 

Ezzel a módszerrel lehet a legegyszerűbben navigálni a Moodle-ban. A 

kurzusokba való belépéshez viszont mindig kérni fogja a vendég jelszót, amely 

kurzusonként eltérő lehet. A továbbiakban az egyes kurzusokra érvényes belépési 

kulcsokat (kódokat találja). 
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5. Az kurzusokhoz kapcsolódó belépési kulcsok (kódok) 
 

Az Apaczai kód az alábbi kurzusokra érvényes: 
 

Projekthetek, témahetek, táborok a magyar nyelv és kultúra oktatásához modulon belül 

Magyar tavasz projekt 

 

Diaszpórában magyar nyelvet tanító pedagógusok képzése 
2017., 2018., 2019. augusztusi képzés 

 

Magyar mint idegen nyelv oktatása kamaszoknak és felnőtteknek modulon belül 

B01 kurzus 

 

Hétvégi Magyar Iskolák Találkozója 
2018, 2019, 2020. találkozó 

 

Reméljük, hogy a létrehozott felület használata hasznos lesz az Önök és kollégáik 

számára. Kellemes böngészést kívánunk! 

 

Kérdés, probléma esetén a következő e-mail címeken érdeklődhetnek:  

Belépés, regisztráció: Dr. Lampert Bálint egyetemi adjunktus: 

lampert.balint@sze.hu 

Képzéssel kapcsolatos adminisztratív kérdések: Szekeres Beáta ügyvivő szakértő, 

szekeres.beata@sze.hu 

Szakmai jellegű kérdések: Kövecsesné dr. Gősi Viktória egyetemi docens: 

gosi.viktoria@sze.hu  

 

 

mailto:lampert.balint@sze.hu
mailto:szekeres.beata@sze.hu
mailto:gosi.viktoria@sze.hu

