
 
A tananyag megtekintése a Moodle-rendszerben 

 

Ahhoz, hogy a tananyagokat meg tudja nézni, Önnek be kell lépnie a Moodle-rendszerbe. A rendszer 
a moodle.sze.hu oldalon érhető el. Az oldal megnyitása után az alábbi képernyővel találkozik: 

 

1. ábra A Moodle nyitólapjának részlete 

Írja be a felhasználónevét és jelszavát a megfelelő mezőkbe, majd kattintson a „Bejelentkezés” 
gombra. Ezt követően a képernyőn megjelenő (2. ábra)  kurzusnevek közül (az Ön képernyőjén a lenti 
ábrán láthatónál több kurzus neve fog szerepelni) kattintson a „Nyugdíjas Egyetem” névre! 

 

2. ábra Kurzuskategóriák 

A Nyugdíjas Egyetem kategórián belül egyelőre két kurzus érhető el „A Moodle használata” és 
„Elektronikus tanulás” néven (3. ábra). Javasoljuk, hogy a Moodle használata cíművel kezdje a 
munkát.  



 

3. ábra A Nyugdíjas Egyetem Kurzusai 

Kattintson „A Moodle használata” című kurzus nevére a belépéshez. Amikor Ön először lép be a 
kurzusba, akkor rendszer rákérdez arra, hogy szeretne-e a kurzus hallgatói közé feliratkozni. 
Kattintson az „Igen” gombra (4. ábra)! 

 

4. ábra 

Kattintás után a kurzus leckéinek listáját látja (5. ábra) 

 

5. ábra A Moodle használata című kurzus leckéi 



Válassza elsőként a Moodle rendszer bemutatása című leckét, kattintson a címére! A lecke két 
fejezetből áll, ezt mutatja a 6. ábra. 

 

6. ábra 

A fejezet címére kattintva nézheti meg a tartalmat. 

A leckéből az úgynevezett navigációs sáv segítségével tud kilépni. A navigációs sáv a „Moodle”  felirat 
alatt található (a 7. ábrán piros téglalappal kereteztük be.) A sávról megállapítható, hogy a 
rendszeren belül Ön éppen melyik kurzusban melyik tananyagot nézi.  

 

7. ábra A navigációs sáv 

A fenti ábráról az olvasható le, hogy a rendszeren (SzEMoodle) belül Ön „A Moodle használata” című 
kurzusba lépett be (a „SCORM/AICC-modulok” feliratnak most nincs jelentősége), és a kurzuson belül 
„A Moodle rendszer bemutatása” című leckét nyitotta meg. A navigációs sáv kék színű felirataira 
kattintva tud kilépni az éppen megtekintett leckéből, és visszalépni a kívánt helyre. Ha pl. „A Moodle 
használata” feliratra kattint, akkor visszalép a kurzus nyitólapjára, ahol a kurzus leckéit látja felsorolva 
(5. ábra). A „SzEMoodle”-ra kattintva pedig visszalép a rendszer nyitólapjára (2. ábra).   

A leckék megtekintése után a Moodle ablakának vagy a jobb felső (8. ábra), vagy bal alsó (9. ábra) 
sarkában találja a „Kijelentkezés” feliratot. Ezek valamelyikére kattintva tud kilépni a rendszerből. 

 

8. ábra A „Kijelentkezés” felirat a jobb felső sarokban 



 

9. ábra A „Kijelentkezés” felirat a bal alsó sarokban 


