
People and events directory 
 

A People & Events Directory(a továbbiakban: P&E D) felülete célja, hogy egy olyan címtárat, szaknévsort 

biztosítson a tanároknak, ahol a pedagógusok könnyedén találnak együttműködőket, segítő 

szakembereket az iTEC tevékenységek és tanulási folyamatleírások megvalósítása során, illetve 

eseményeket is kereshetnek és hozhatnak létre ezen a felületen. 

 

I. KÖZREMŰKÖDŐ SZAKEMBEREK 

 

A P&E D- ban lehetőségünk van új felhasználók létrehozására, a meglévő adatbázisban való keresésre, és 

a felhasználói adatok szerkesztésére. 

 

A) ÚJ FELHASZNÁLÓ HOZZÁADÁSA 

 

A képernyő felső sorában lévő New gombra kattintva megjelenik egy felület, ahová felvihetjük a kötelező 

és nem kötelező adatokat, melyek az alábbi kategóriákba is vannak sorolva: 

 

i. Általános adatok 

Néhány adat kitöltése kötelező, ilyen a név és email 

cím is. Miután kitöltjük a megfelelő adatokkal a 

profilunkat két lehetőségünk van: 

 

Save - tárolja az adatokat, de nem teszi publikussá 

más felhasználók számára, ez a funkció akkor lehet 

hasznos, ha regisztrációnkat nem sikerül befejezni 

egy alkalommal. 

Publish - ha kész vagyunk a profilunk feltöltésével, 

akkor a Publish gomb megnyomása után adataink 

láthatókká, kereshetőkké válnak a többi felhasználó 

számára. 

 

 

ii. Szakértelem 

Itt lehet hozzáadni pl. az általunk oktatott tantárgyat, és megjelölni a területen való szakértelmünk szintjét 

(1-től 10-ig, 10). Amennyiben szeretnénk egy újabb területet/tantárgyat megjelölni, amiben jártasak 

vagyunk, kattintsunk, az Add another expertise gombra. Ha törölni szeretnénk valamelyik területet, 

vigyük az egeret szintet jelző sor végére és az így megjelenő x-re kattintsunk egyszer. 

 

iii. Nyelvek: 

Válaszuk ki az anyanyelvünket, és pipáljuk be az általunk beszélt nyelvek melletti check box-ot 



 

iv. Cím: 

Értelemszerűen töltsük ki a mezőket (street - utca név, zip - irányítószám, city - település, country - ország) 

 

v. Elérhetőség: 

Különböző elérhetőségeket adhatunk meg itt, pl. az online kommunikációs csatornákon való jelenlétünk 

(fb, Twitter, MSN, Skype), ahol a tanárok vagy szakértők könnyen elérhetnek bennünket. 

Az Add another ICT channel gombra nyomva újabb online kommunikációs csatornán való elérhetőséget 

adhatunk meg. 

 

Telefonos elérhetőség: 

Megadhatjuk az otthoni, munkahelyi, mobil, fax vagy más számunkat is. 

Emailcím: 

Ne felejtsük el beírni az email címünket. 

 

B) KERESÉS 

 

A képernyő felső részén lévő menüsorban a List gombra kattintva, megjelenik a jobb oldalon egy lista a 

regisztrált szakemberekkel, a bal oldalon megjelennek a különböző kategóriák. 

 

i. Közvetlen névre való keresés: 

Amennyiben egy konkrét szakemberre szeretnénk rákeresni, is tudjuk, írjuk be a nevét a keresőmezőbe. 

Ha megtaláljuk a keresett személyt, 

elolvashatjuk az általa megadott infókat. A 

bal oldalon megnézhetjük, hogy milyen lista 

szűrés illik rá (azaz milyen szűréssel 

találtunk volna rá, ha nem tudjuk a nevét). 

 

ii. Szűrő alapú keresés: 

A következő (bal oldali) szűrők segítségével 

tudjuk szűkíteni a keresésünket 

Kategória - milyen kategóriába sorolta 

magát regisztrációkor a szakember - tanár, 

tanuló, szerző, tanácsadó, stb. 

Nyelvek 

Ország 

Tárgy/tantárgy 

Kommunikációs csatornák 

Ily módon lehetőségünk van a 

szakterületen és a tantárgyon túl ország, 

beszélt nyelvek és kommunikációs 



elérhetőség szerint is keresni szakemberekre.  

 

A szűrők használata - kattintásra lenyílik az adott menü, és kiválaszthatjuk az alkategóriát, szintén 

kattintással, egyszerre több alkategóriát is megjelölhetünk, pl. ha olyan személyt keresünk, aki két nyelven 

is tud beszélni. Ahogy bejelöljük az egyes alkategóriákat és kategóriákat a jobb oldalon megjelenő lista 

természetesen egyre szűkül, hiszen egyre kevesebb személy felel meg a keresési szűrőknek. 

 

II. ESEMÉNYEK 

 

Az események érdekes, új lehetőséget biztosítanak a felület használói számára. 

A felületen, olyan eseményeken van a fókusz, melyek segítik a tanárok szakmai fejlődését, illetve 

támogatják a tanulási tevékenységek és tanulási folyamatleírások megvalósítását. 

Ha keresni, szerkeszteni vagy hozzáadni szeretnénk eseményt, a Közreműködők-ről váltsunk az 

Események-re. 

Ezt a felső fekete sávban tudjuk megtenni.  

 

A) ÚJ ESEMÉNY HOZZÁADÁSA 

 

Kattintsunk a New gombra a fekete felső menüsorban, és töltsük ki az így megjelenő, kategóriákba sorolt 

mezőket. 

Az egyes kategóriák kitöltése nem feltétlenül kell sorrendben történjen az események felületén sem. 

 

i. Általános: 

Az eseményünknek adjunk címet és kezdő, illetve 

befejező időpontot. Amikor a dátumokat állítjuk be egy 

naptár jelenik meg, ahol egyszerűen ki tudjuk választani 

a megfelelő hónapot, órát, percet, illetve amennyiben 

azonnal kezdődik az esemény a Now gombbal még 

egyszerűbb megadni az időpontot. Lehetőség van 

megjelölni, hogy fizetős-e az eseményen való részvétel, 

milyen típusú eseményről van szó, illetve más szervezői 

adatok. 

 

ii. Helyszín: adjuk meg a helyszín típusát (lenyíló 

menüből válasszunk - egyetem, múzeum, kert, iskola, stb.), aztán a pontos címet. 

iii. Nyelv: válasszuk ki az esemény nyelvét. 

iv. Az esemény tárgya: a rendelkezésre álló opciók közül pipáljuk ki a megfelelőt. Több 

lehetőséget is kiválaszthatunk. 

v. Célközönség: itt azt adhatjuk meg, hogy kikenek szól, kiket várunk, illetve milyen oktatási 

kontextusban zajlik majd az esemény. 

vi. Ismétlődés: amennyiben az eseményünknek lesz folytatása, itt adhatjuk meg, hogy milyen 

ciklusokban fog ismétlődni az. 



 

B) ESEMÉNY KERESÉSE 

 

Ugyanúgy történik, mint a közreműködő személyek felületen. Lehetőség van közvetlen eseményre való 

rákeresésre, illetve a szűrők segítségével kereshetünk számunkra megfelelő eseményt is. 

A következő szűrési lehetőségek vannak: 

Esemény típus 

Nyelv 

Ország 

Tárgy 

Hely 

Ezek használata megegyezik a közreműködő személyeknél lévő szűrők használatával. 

 

 

 


