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Kedves Érdeklődő! 
 

 

Örülünk, hogy Te is szeretnéd használni a KockaCsoki online oktatási felületét.  

Ez a felhasználói útmutató azért készült, hogy  

a segítsen az online oktatási felület használatában.  

Kérjük, hogy olvasd el figyelmesen! 

 

Ha kérdésed van, írd meg az autionline@kockacsoki.hu címre! 

 

 

Üdvözlettel, 

A KockaCsoki Oktatásszervezői 
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Bevezetés 
 

 

 

Ez a tananyag autista fiataloknak szól. 

Azoknak a fiataloknak, akik állást keresnek, mert 

szeretnének dolgozni egy munkahelyen. 

 

A tananyag azért készült, hogy segítsen az álláskeresésben. 

A tananyag a KockaCsoki online oktatási felületén van. 

 

Az online oktatási felületet az használhatja, akik regisztrált. 

Ez az útmutató abban segít, hogy tudd 

- hogyan kell regisztrálni, 
- hogyan kell az online oktatási felületet használni. 

 

Olvasd végig a felhasználói útmutatót.  



 

online oktatási felület 
Felhasználói útmutató 

OLDAL : 5 / 17 

 
 

 

Bejelentkezés a rendszerbe 
  

Az online oktatási felületet az 
https://autioktatas.kockacsoki.hu/moodle39/course/view.php?id=6  

címen éred el. Kattints a linkre. 

A linken a rendszer bejelentkező képernyője fogad. 

 

 

Ha először jársz itt, regisztrálj. 

A regisztrációhoz kattints az új fiók létrehozása gombra. 

 

A regisztráció folyamata: 

Először találsz egy tájékoztató oldalt  

- a regisztráció folyamatáról,  
- az adatkezelésről,  
- a felhasználókra vonatkozó szabályokról.  
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Ezt olvasd el, utána görgess az oldal aljára, és  

az oldal alján kattints az Elfogadom gombra. 

 

Ezután olvasd el a Nyilatkozatot. 

A lap alján kattints a Tovább gombra, és  

fogadd el az Adatkezelési és felhasználási nyilatkozatot,  

és fogadd el a Nyilatkozatot a fogyatékosság típusáról. 
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Akkor tudod megcsinálni a regisztrációt, ha ezeket elfogadtad.  

A megjelenő képernyőn minden piros felkiáltójeles mező kitöltése kötelező!  

Írd be minden adatodat és ezután kattints a lap alján  

az Új felhasználói azonosítóm létrehozása gombra. 
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Ezután lépj be a megadott email címhez tartozó postafiókodba,  

és a leveleid közt keresd meg,  

amit a KockaCsoki online oktatási felületétől kaptál.  

 

 

Kattints az emailben található linkre a regisztrációd megerősítéséhez. 
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Kattintás után a regisztrációd automatikusan aktiválódik. 

Kattints a Folytatás gombra. 

Kattintás után a portál kezdőlapján, az Irányítópulton találod magad. 

 

Ha már megerősítetted a felhasználói fiókodat,  

írd be a megfelelő mezőbe a kapott felhasználónevet és jelszót,  

majd kattints a Belépés gombra.  

Később is erről a képernyőről tudsz bejelentkezni.  
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Elfelejtett belépési adatok 
 

Ha elfelejted a belépési adataidat, kattints a felületen az  

„Elfelejtette felhasználónevét vagy jelszavát?” linkre,  

utána add meg a felhasználóneved, vagy az e-mail címed a megfelelő mezőben.  

Ezután kattints a ’Keresés’ gombra, majd  

a megjelenő felületen a ’Folytatás’ gombra.  

 

Ellenőrizd az e-mail fiókod, és  

kövesd a kapott e-mailben található utasításokat.  

 

Ha ezután sem sikerül belépni az online oktatási felületre,  

akkor írj e-mailt az autionline@kockacsoki.hu címre.  
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Felhasználói felület részei 
 

A bejelentkezés után megjelenő nyitólap az Irányítópult (Főoldal).  

Erről a felületről érheted el az online oktatási felület funkcióit. 

 

• Bal oldali navigációs menü:  
Innen érhető el a Főoldal és 
a Portál kezdőoldala. 
A Portál kezdőoldalára kattintva tudsz beiratkozni  
az Álláskeresés című kurzusba. 
 

• Kurzusáttekintés:  
A kurzusaidat és feladataidat tekintheted át ebben a blokkban 

o Idősor:  
Itt az aktuális határidős feladatokat  
(csak, ha a kurzusaidban vannak ilyenek),  
és határidejüket láthatod,  
tevékenységeid határidők szerint rendezve,  
vagy kurzusonként csoportosítva 
 

o Kurzusok: 
Itt tekintheted át az összes kurzust,  
amibe be vagy iratkozva.  

A kurzusok típusai: 
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§ Folyamatban lévő: Az a kurzus, amire beiratkoztál és 

folyamatban van az elvégzése 
§ Jövőbeni: Az a kurzus, amire beiratkoztál, de még nem 

kezdted el 
§ Múltbeli: Az a kurzus, amire beiratkoztál és elvégezted 

 
• Felvett kurzusok:  

Listába rendezve azokat a kurzusokat láthatod itt,  
amelyekre tanulóként be vagy íratva. 
 

• Felhasználói fiók beállításai:  
A neved mellett található nyílra való kattintással 
a megfelelő menüpontot kiválasztva megtekintheted a  
profilod (Profil),  
üzeneteid (Üzenetek),  
pontjaid (Pontok), illetve  
módosíthatod személyes beállításaid (Beállítások) 

A Kurzusáttekintő működése 
 

Az Irányítópult (Főoldal) nagy részét a Kurzusáttekintő blokk foglalja el.  

A Blokk segít abban, hogy a határidőket betartsd, illetve  

segít eligazodni a kurzusok között azáltal, hogy  

többféleképpen csoportosítva jeleníti meg azokat.  
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Le tudod nyitni a Kurzusáttekintés részben a szűrőt,  

és így átrendezheted a kurzusaid a neked tetsző módon. 

Rendezheted a kurzusokat Címek szerint, és  

a megjelenés módját is változtathatod  

a Kártya melletti nyilacskára kattintva. 
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Személyes menü 
 

• Irányítópult (Főoldal):  

A személyes nyitólapra juthatsz vissza. 

• Profil:  

A profilodhoz kapcsolódó információkat találsz itt. 

• Pontok:  

A kurzusaidban elért pontszámaidat tekintheted át. 

• Üzenetek:  

A rendszeren belüli kommunikációt szolgálja. 

• Beállítások:  

A profiloddal kapcsolatos beállításokat végezheted el ezen az oldalon 

• Kilépés:  
Itt kiléphetsz a rendszerből. 
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Belépés a kurzusokba 
 

A Főoldalon kattints a  

Portál kezdőoldalára. 

 

Itt kattints a kiválasztott kurzus nevére. 

 
Ezután kattints a beiratkozás gombra. 

 

Kurzusok használata 
 

A kurzus főoldala 
 

A Kurzusba belépve a kurzus összefoglaló oldala fogad,  
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itt minden tevékenységet, és információt egy helyen találsz. 

 

 

Tananyagok megtekintése 

 

Ha szeretnél megnézni, vagy elvégezni egy tevékenységet/tananyagot,  

akkor kattints a tevékenység nevére, és kövesd az utasításokat. 

Ha kérdésed van a KockaCsoki online oktatási rendszerrel kapcsolatban,  

Akkor írj e-mailt az autionline@kockacsoki.hu címre. 


