


Útmutató a távoktatási felület 

használatához 



A távoktatási felület elérése 

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

 

 

http://autizmus-online.hu/
http://autizmus-online.hu/
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Ha Ön már regisztrált felhasználónk 

Kérjük, amennyiben már rendelkezik felhasználó 
névvel és jelszóval, akkor a belépés funkciót 

használja! 



Ha Ön nem regisztrált felhasználónk 

Kérjük, amennyiben még nem rendelkezik 
felhasználó névvel és jelszóval, akkor az új 

felhasználó regisztrációja funkciót használja! 



Belépés után, a felület kezdőoldala 
A belépés után megjelenő kezdőoldalon klikkeljen a 

„Távoktatási programok szülők számára” 
kurzuskategóriára 

 
 

 



A kurzus kiválasztása  

A kurzuskategóriába belépve találja a programok tananyagait, a 
programok nevére kattintva tud belépni a tananyagokhoz. 



A kurzusok felülete I. 

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



A kurzusok felülete II. 

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 



„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 



Autizmus-specifikus szülői 
kompetenciafejlesztés – távoktatási 

program autista gyereket nevelő 
családok számára 

című tananyaggal kapcsolatos további 
információk, navigáció az elektronikus 

tananyagban 
 



A tananyagban való navigáció 

 

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! 



 

Autizmus-specifikus szülői kompetenciafejlesztés 
– kitekintés a felnőttkorra 

című anyaggal kapcsolatos további információk 
 

 



A tananyagban való navigáció 

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 segítség 

 

További technikai támogatást a következő e-mail címeken kaphatnak: 

 

fszk@autizmus-online.hu 

 

Továbbá: 

kepzes.aki@fszk.hu 

 

felnottkepzes@fszk.hu 
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