
 

A Historiana használati útmutatója 
 

 

 

 

A Historiana egy e-tanulási környezet, melyet az európai és azon túli 

történelemtanárok fejlesztettek ki annak érdekében, hogy támogassák 

munkatársaikat a tanulók innovatív és felelősségteljes történelem oktatása során. 

A jelen útmutató a Historiana webhely működését mutatja be. 

 

 

 

  
Disclaimer: "The European Commission support for 
the production of this publication does not constitute 
endorsement of the contents which reflects the 
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cannot be held responsible for any use which may be 
made of the information contained therein." 
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A felső menü a webhely következő részeihez ad hozzáférést: Kezdőoldal, 

Történelmi tartalom rész, Tanítás és tanulás rész, az e-tevékenység építő és a 

MyHistoriana.  

 

 
 

A home page (kezdőoldal) kiemeli a webhely készítői által javasolt forrásokat, 

bemutatja a Historiana újdonságait, valamint azt, hogyan válhatnak a felhasználók 

a Historiana közösség aktív tagjaivá. 
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A historical content (történelmi tartalom) rész lehetővé teszi a felhasználók 

számára, hogy a történelmi témák, történelmi időszakok és forrástípusok alapján 

böngésszék a Historianát. 

 
 

A teaching and learning (tanítás és tanulás) rész lehetővé teszi a felhasználók 

számára, hogy a történelmi gondolkodás, a kihívások oktatása és a tanítási 

módszerek alapján böngésszék a Historianát. 
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A select sources (válogatott források) rész segítségével a Historiana 

forráskollekciójában, a kiválasztott archívumok, múzeumok és könyvtárak digitális 

gyűjteményeinek forrásaiban, valamint az Europeana gyűjteményben lehet 

keresgélni. A regisztrált és bejelentkezett felhasználók elmenthetik a megtalált 

forrásokat, és felhasználhatják saját e-tanulási tevékenységük létrehozásához vagy 

szerkesztéséhez.  

 

 
 

 

Az eActivityBuilder (e-tevékenység építő) lehetővé teszi a felhasználók számára, 

hogy saját e-tanulási tevékenységet hozzanak létre a választásuk szerinti nyelven.  
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Az eLearning Activity részben található építőelemek az e-tanulási tevékenységek 

eActivity Builderrel (e-tevékenység építő) történő létrehozásához használhatók fel. 

Minden építőelemnek saját funkciója van, azok kombinálhatók és áthúzással saját 

elképzelés szerint elrendezhetők.  

 

 
 

 

A MyHistoriana rész egy személyes hely, amely minden felhasználó esetén 

egyedülálló. A regisztrált és bejelentkezett felhasználók feltölthetik saját 

forrásaikat, és megtekinthetik az adott e-tanulási tevékenységet elvégző 

személyek válaszait.   
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Az indexkártyák a Historiana oldalon rendelkezésre álló különböző forrásokat 

képviselik. Az indexkártya az alábbi információkat tartalmazza minden forrásról: a 

forrás típusa, címe, képe, rövid leírása és a forráshoz kapcsolódó címkék. Az 

indexkártyára kattintva megnyílik az indexkártya által képviselt forrás.  

 

 
 

 

Egy indexkártya a következő funkciógombokkal rendelkezhet:  

 

 
Hozzáadás/Kiválasztás 

 
Szerkesztés 

 
Megosztás 

 
Másolás 

 
Törlés 

 

A címkék segítenek a Historianán található források elrendezésében, 

csoportosításában és visszahívásában. Egy címkére kattintva az összes olyan forrást 

keresni fogja a rendszer, amely ezzel a címkével rendelkezik.  
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Címkék hozzáadása és eltávolítása 

A címkék hozzáadásához írja be a használni kívánt címkét a szövegmezőbe, majd 

nyomja meg az „enter” billentyűt. A címke megjelenik.  

 

A címkék eltávolításához kattintson a [ ] címke törlése gombra. A címke eltűnik. 
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E-tanulási tevékenységek létrehozása, mentése és szerkesztése 

Az e-tanulási tevékenység létrehozásához húzza a szükséges építőelemeket az 

eActivity Builder munkaterületére, majd tegye azokat a kívánt sorrendbe. 

Kattintson a szerkesztés [ ] gombra az építőelemek tartalommal való 

megtöltéséhez. A legtöbb építőelem kéri a források hozzáadását, amelyeket a 

Források hozzáadása [ ] funkcióra történő kattintással lehet hozzáadni. 

 

Az e-tanulási tevékenység elmentéséhez kattintson a „back to builder” (vissza az 

építőre), majd a „save” (mentés) gombra. Most a MyHistoriana részben 

megtalálható az e-tanulási tevékenység.  

 

Az e-tanulási tevékenység szerkesztéséhez először keresse meg a MyHistoriana 

részben a My e-Learning Activities (Saját e-tanulási tevékenységek) között a 

szerkeszteni kívánt e-tanulási tevékenységet, majd kattintson a szerkesztés [ ] 

gombra.   
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E-tanulási tevékenységek importálása és törlése 

Meglévő e-tanulási tevékenység importálásához menjen a Tanítás és tanulás 

részre, keresse meg az e-tanulási tevékenységet, és kattintson a [ ] hozzáadás 

gombra. Ekkor megjelenik egy megerősítés, hogy az e-tanulási tevékenység hozzá 

van adva. Ez azt jelenti, hogy az e-tanulási tevékenységet a MyHistoriana részben 

lehet visszakeresni.  

 

Az e-tanulási tevékenység törléséhez keresse meg a MyHistoriana részben a törölni 

kívánt e-tanulási tevékenységet, és kattintson a [ ] törlés gombra. Ezt követően 

erősítse meg, hogy törölni szeretné a tevékenységet.  

 

 
 

Megjegyzendő: Abban az esetben, ha az e-tanulási tevékenységet használt 

diákjaival, akkor az e-tanulási tevékenység törlése az ő munkájuk elvesztését is 

eredményezheti.   
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Az e-tanulási tevékenységek megosztása 

Az e-tanulási tevékenység megosztásához kattintson a [ ]megosztás gombra. Az e-

tanulási tevékenységet egy megosztható hivatkozás segítéségével meg lehet 

osztani a diákokkal. A mások számára létrehozott megosztható hivatkozások 

lehetővé teszik a hivatkozásra kattintó emberek számára, hogy másolják, 

szerkesszék vagy kommentálják az e-tanulási tevékenységet. A diákok számára 

létrehozott megosztható hivatkozások lehetővé teszik, hogy a diákok kövessék az 

Ön által létrehozott sorozatot, és válaszoljanak a kérdésekre. A címkék (év, 

osztály) hozzáadása az e-tanulási tevékenység diákokkal való megosztása előtt 

lehetővé teszi, hogy csak azoknak a diákoknak a válaszait nézze át, akik a 

hivatkozást használták.  

  

 



Page 11   

A diákok válaszainak átnézése 

A diákok válaszainak áttekintéséhez menjen a to MyHistoriana oldalra, és 

kattintson a „MyShares” opcióra. Itt megtekintheti az e-tanulási tevékenységek 

megosztásának valamennyi időpontját. Használja a címkéket és a szabad szöveges 

keresőt a keresett megosztás megtalálásához.  
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Források kiválasztása és feltöltése 

A források kiválasztásához menjen a MyHistoriana részben található „MySources” 

opcióra. Használja a szabad szöveges keresőt. Ezt követően a [ ] választógombbal 

válassza ki a kívánt forrást. Több forrás közül is választhat, hacsak nem olyan 

forrást választ egy építőelemhez, amelyet csak egy forrás használatához terveztek.   

 

 
 

A források feltöltéséhez kattintson az „Upload sources” (források feltöltése) 

opcióra, húzza át a forrásokat a számítógépről a „Drop sources here” (itt tegye le 

a forrásokat) címmel megjelölt helyre, kattintson az „upload” (feltöltés) gombra, 

és adja hozzá vagy módosítsa a szükséges információkat. 
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A „text” (szöveges) blokk célja, hogy információt nyújtson a diákoknak további 

interakció nélkül. A diákok látni fogják az itt megadott szöveget. A „text” 

építőegység kiválóan alkalmas arra, hogy információt szolgáltasson a diákoknak az 

e-tanulási tevékenység megértése céljából, emellett lehetőséget ad további 

információk hozzáadására, és segíti a tanulókat abban, hogy megértsék hogyan 

kapcsolódnak az e-tanulási tevékenység különböző részei egymáshoz.  
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A „question” (kérdés) blokk ugyanazokkal a funkciókkal rendelkezik, mint a 

szöveges blokk, de ezenkívül lehetővé teszi a tanulók számára a válaszok beírását. 

Adjon meg egy kérdést és még több információt, ha szükséges. A diákok látják a 

kérdést és az egyéb információkat, és válaszukat egy szövegmezőben adhatják 

meg. A tanulók válaszai elmentődnek, és hozzáférhet az a tanár, aki a hivatkozást 

megosztotta velük.  
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A „embed” (beágyazás) blokkot úgy tervezték, hogy olyan információkat 

tartalmazzon, amelyek a Historiana oldalon kívül érhetők el, ilyenek például a 

videók, idővonalak vagy webhelyek. Az ilyen információk beillesztéséhez másolja a 

weboldal URL-jét vagy beágyazási kódját a megfelelő helyre. 

 

 
 

Megjegyzendő: A beágyazás csak akkor működik, ha a hivatkozások és a 

beágyazott kódok még aktívak.  
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A „sorting” (szortírozás) blokk lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy 

hátteret állítsanak be, forrásokat válasszanak ki és távolítsanak el, valamint kísérő 

szövegeket adjanak hozzá és szerkesszenek. A diákok olvashatják a szövegeket és 

áthelyezhetik a forrásokat a háttérben. A diákoknak használniuk kell tudásukat és 

ítélőképességüket annak eldöntéses során, hogy hová kell elhelyezni az egyes 

forrásokat.   
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A „prioritising” (rangsoroló) blokk lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy 

kiválasszák és eltávolítsák a forrásokat, valamint kísérő szöveget adjanak hozzá és 

azokat szerkesszék. A diákok mozgathatják a forrásokat, olvashatják a kísérő 

szövegeket, és módosíthatják minden forrás méretét.  

 

 
 

 

A Historiana e-tanulási környezet kidolgozása és a jelen útmutató az Európai Unió 

Erasmus+ programjának társfinanszírozásával valósult meg. 


