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A távoktatási felület elérése 

‚www.’ nélkül írja be böngészőjének címsorába: 
autizmus-online.hu  
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Kezdőoldal 

A kezdőoldalon kattintson a jobb felső sarokban 
található Belépés feliratra 

 



Belépés 

• Írja be az E-mailben 
megküldött 
felhasználónevet (1) és 
jelszót (2) 

• Majd nyomja meg az 
ENTER billentyűt vagy 
kattintson a Belépés 
gombra (3) 



Jelszó megváltoztatása az első 
belépéskor 

• Első belépés után a rendszer fel 
fogja szólítani, hogy adjon meg 
egy új jelszót. 

• A jelszónak tartalmaznia kell: 

      - nagybetűt 

      - kisbetűt 

      - számot 

      - egyéb karaktert (pl.: % ! / ?) 

      - legalább 8 karaktert összesen 

• Írja be a régi jelszót, az új jelszót 
kétszer, majd nyomja meg az 
ENTER billentyűt vagy kattintson 
a „Módosítások mentése” 
gombra 

• További belépésekkor már az Ön 
által megadott jelszót kell 
használnia. 



Belépés után – a felület kezdőoldala 

A belépés után megjelenő 
kezdőoldalon klikkeljen az  
„FSZK képzések 2015. 
nyár” kurzuskategóriára 

 
 
 



A kurzus kiválasztása  

A felsorolt kurzusok 
közül klikkeljen a 
követezőre:   

Autizmus-specifikus 
szülői 
kompetenciafejlesztés 
– távoktatási program 
autista gyereket nevelő 
családok számára  



A kurzus oldala 1. 

A képernyő felső 
sávjában jelenik meg a 
kurzus elérési útvonala, 
ezt használva léphet 
vissza korábbi oldalakra 
a távoktatási felületen 
belül 



A kurzus felülete 2. 

A hírfórum, a fórum és a csevegőszoba 
funkciók a résztvevők egymás közötti 
kommunikációját segíti.  

 

Hírfórum: a képzésszervezők közölnek 
aktuális híreket a részvevőkkel 

Fórum: a résztvevők tehetnek fel 
kérdéseket, új témákat indíthatnak, 
kezdeményezhetnek, a tananyaggal 
kapcsolatos kérdéseket tehetnek fel 

Csevegőszoba: a bejelentkezett részt vevők 
chat-elhetnek egymással 



A kurzus felülete 3. 

„Útjelző vagy Címke?...” sor 
alatt található maga a 
tartalom, mely 5 lépésből áll.  

Mindenki a saját 
ütemezésében járhatja végig a 
felkínált 5 (1-5) lépést.  

Mielőtt elkezdené az 1. 
lépéssel, kérjük, klikkeljen a 0. 
lépés – Bevezetés linkre.  

Ekkor egy előugró ablakban a 
következő oldalon található 
képernyőkép jelenik meg 



A kurzus felülete 4. 

Mindig itt, a 
baloldali sávban 
jelennek meg az 
adott lépéshez 
tartozó oldalak 
címei, ezekre 
klikkelve az adott 
oldalra ugorhat.    

Az oldalak között 
navigálhat az Előző 
/Következő  feliratokra 
klikkelve is 

Ha egy lépés 
összes oldalát 
megtekintette, 
zárja be a felugró 
ablakot az X 
megnyomásával 
és visszatérhet a 
kurzus oldalára! 



Technikai támogatás, elérhetőségek 

További technikai támogatást a 
következő e-mail címeken kaphatnak: 
 
orosz.attila@fszk.hu  
bekefi.eva@fszk.hu  
 
 
Szintén jelezhetik problémáikat az 
autizmus-online.hu oldalon megadott 
email címen:  
 
fszk@autizmus-online.hu  

mailto:orosz.attila@fszk.hu
mailto:orosz.attila@fszk.hu
mailto:orosz.attila@fszk.hu
mailto:bekefi.eva@fszk.hu
mailto:bekefi.eva@fszk.hu
mailto:bekefi.eva@fszk.hu
mailto:bekefi.eva@fszk.hu
mailto:fszk@autizmus-online.hu
mailto:fszk@autizmus-online.hu
mailto:fszk@autizmus-online.hu
mailto:fszk@autizmus-online.hu
mailto:fszk@autizmus-online.hu

