Tudásunkkal kézenfogva a közösségekért Képfeltöltés útmutató

1. JogyakorlatON felület megnyitása
A JógyakorlatON felületét a következő címen érheti el:

https://jogyakorlaton.hu/
2. Regisztráció
Regisztrációhoz kattintson a felső menüsorban található Regisztráció feliratra.

3. Regisztrációs adatok kitöltése
Név: Ebben a mezőben adja meg a teljes nevét
E-mail cím: Ebben a mezőben adja meg azt az e-mail
címét, amit a jelentkezéskor adott meg!
Intézmény: Annak az intézménynek a nevét adja meg
ebben a mezőben, amit jelentkezéskor adott meg.
Telefon: Ebben a mezőben adja meg a telefonszámát
nemzetközi formátumban, + előhívó nélkül.
Például: 36-00-000-0000.
Kérjük figyeljen a kötőjelekre!
Jelszó: Ebben a mezőben adjon meg egy jelszót. A
jelszónak legalább 8 karakter hosszúnak kell lennie.
“Nem vagyok robot”: Ez a mező ellenőrzi, hogy valós
személy regisztrál, nem pedig automatizált robot.
Itt csak annyi teendője van, hogy kipipálja a feliratot.

4. Bejelentkezés
Bejelentkezéshez kattintson a felső menüsorban a piros “Belépés” gombra.

E-mail cím: Adja meg azt az e-mail címet,
amivel korábban beregisztrált.
Jelszó: Azt a jelszót adja meg, amit a
regisztráció során korábban megadott.

Ha elfelejtette a jelszavát, az “Új jelszó
kérése” feliratra kattintva tud új jelszót
igényelni.

5. Tudásunkkal kézenfogva a közösségekért menüpont

Belépését követően a felső menüsor megváltozik, megjelenik egy új gomb:
“További lehetőségek”
Kattintson erre a gombra, majd válassza ki a “Tudásunkkal kézenfogva a közösségekért”
menüpontot a legördülő menüből.

6. Hozzájáruló nyilatkozatok
A képfeltöltéshez elengedhetetlen feltölteni minden résztvevő hozzájáruló nyilatkozatát!
Az első menüsorból először válassza ki a “Hozzájáruló nyilatkozatok” menüpontot, hogy fel
tudja tölteni a dokumentumokat.
Minden résztvevő hozzájáruló nyilatkozatát kötelező feltölteni, addig nem lehet megkezdeni a
képfeltöltést.
A Szakkörszervező legördülő listából válassza ki a kívánt szakkört.
A résztvevő nevét, a szakkört és a dokumentumot kell kitölteni. A feltöltött dokumentum
formátuma kép, pdf vagy word dokumentum lehet. Ezt szkennelheti, vagy fotózhatja is, viszont
fontos, hogy jól olvasható legyen.
Minden egyes további résztvevőt a “További sorok hozzáadása” gombbal tud hozzáadni.

7. Feltöltött hozzájáruló nyilatkozat
Ha sikeresen feltöltötte egy résztvevő hozzájáruló nyilatkozatát, akkor a “Szakkör résztvevők”
blokkban megjelenik a neve, a szakkör neve, a feltöltött dokumentum és a feltöltés dátuma.

8. Képfeltöltés
Ha sikeresen feltöltötte a hozzájáruló nyilatkozatokat, akkor kattintson a menüsorban a
“Képfeltöltés” menüre.

Ha nem töltötte fel az összes hozzájáruló nyilatkozatot, a következő hibaüzenetet fogja kapni:

Ha minden hozzájáruló nyilatkozat fel lett töltve, elkezdheti a képfeltöltést.

A Szakkörszervező résznél válassza ki az Ön felhasználóját (A saját neve fog itt megjelenni, mint
Szakköszervező)

9. Képfeltöltés
Időpont: Ki kell választani, melyik heti foglalkozásról szeretne képet feltölteni.
Alapanyagról készült kép feltöltése (KÖTELEZŐ): Itt tudja feltölteni az alapanyagokról készült
fényképet. (Egy kép feltöltése engedélyezett)
Csoportról készült kép feltöltése (KÖTELEZŐ): Itt tudja a csoportról készült fényképet feltölteni.
(Egy kép feltöltése engedélyezett)

Termékről készült kép feltöltése (KÖTELEZŐ): Itt tudja az elkészült termékről feltölteni a
fényképet. (Egy kép feltöltése engedélyezett)
Szakkörről készült videó feltöltése (NEM KÖTELEZŐ): Itt tudja a foglalkozáson készült videót
feltölteni. (Egy videó feltöltése engedélyezett)
Leírás a szakkörről (NEM KÖTELEZŐ): Részletes leírást tud adni a foglalkozásról.
Feltöltés indítása: Ha minden szükséges képet feltöltött, akkor a “Feltöltés indítása” gombra
kattintva tudja véglegesíteni a feltöltést. A gombra kattintva pár másodpercet igénybe vesz a
feltöltés, nem kell újra rákattintani.
Ezen a héten nem volt foglalkozás: Ha a héten elmaradt a foglalkozás, akkor ennek tényét az
“Ezen a héten nem volt foglalkozás” gombra kattintva mentheti el.

10. Sikeres feltöltés
Ha sikeres volt a feltöltés, akkor a “Sikeresen elmentette a hétre vonatkozó adatokat!”
feliratnak kell megjelennie.

11. Feltöltés ellenőrzése
Sikeres feltöltését úgy tudja ellenőrizni, hogy az időpont kiválasztásánál zöld felirat jelenik meg
a feltöltött foglalkozások mellett.
Ha azt választotta ki, hogy elmaradt a foglalkozás, akkor sárga “A szakkör elmaradt” felirat
jelenik meg az időpont mellett.
Ha még nem töltött fel anyagot, így elmaradása van, akkor ezt pirossal jelzi a rendszer. Azok a
hetek vannak pirossal kiemelve, amiknek dátuma már elmúlt, és még nem töltött fel képet.

A feltöltött képeket az alsó sáv “Feltöltött képek” részében ellenőrizheti. Itt a kiválasztott
dátumra kell kattintani, és legördül a sáv, megjelennek a feltöltött anyagok.

