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1 Üdvözöljük az oldalon! 

Köszönjük, hogy az EPALE platformon létrehozza Erasmus+ felületét, amit egy rövid űrlap 
kitöltésével tehet meg, amit az Egyűttműködés/Erasmus+ Felület menüben is el lehet érni.  
 
Mivel a felületet nemzetközi projektek számára hozták létre, ezért az oldal kezelőfelülete angol.  
 
Az igénylést a Központi Támogató Szolgálat hagyja jóvá, ez néhány napot vesz igénybe. 
 
 

 

https://epale.ec.europa.eu/hu/content/erasmus-space-request-form
https://epale.ec.europa.eu/hu/content/erasmus-space-request-form
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A jóváhagyást követően az Én EPALE-m/Csoportjaim menüben lehet elérni a saját felületünket a 
felhasználói fiókba való bejelentkezést követően. 

 

 
 

 
Ezt követően zárt körben (csak a tér tagjai számára) és a nagyobb nyilvánosság számára is 

megoszthat tartalmat a saját felületén. A csoport többi tagja által közzétett tartalmakat is követheti és 

hozzászólhat azokhoz. 

Fontos tudnivaló: az oldal moderálásáért és azért, hogy a tagok ne tanúsítsanak nem megfelelő vagy 

sértő viselkedést, az adott Erasmus+ Space kijelölt adminisztrátora a felelős. 
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2 Az Erasmus+ tér áttekintése 

 

 

Az Erasmus+ Space oldalon az alábbiakra van lehetősége: 

1. Overview (Áttekintő felület): A csoportba lépve a felület áttekintő oldalára érkezik. Minden 

egyes Erasmus+ felületnek van neve és leírása az igényléskor megadott információk szerint.  

2. Latest Content (Legfrissebb tartalom): A projektjével kapcsolatos legfrissebb tartalom 

(hírek vagy blogbejegyzések) megtekintése, feltöltése és szerkesztése. Eldöntheti, hogy egy 

hírt nyilvánossá (mindenki számára láthatóvá) tesz-e vagy csak az Erasmus+ felület tagjai 

számára tesz elérhetővé. 

3. Events (Események): A projektjével kapcsolatos események megtekintése, feltöltése és 

szerkesztése. Az események minden esetben nyilvánosak, azaz mindenki számára láthatók. 

4. Documents (Dokumentumok): A projektjével kapcsolatos dokumentumok megtekintése, 

feltöltése és szerkesztése. Eldöntheti, hogy egy dokumentumot nyilvánossá (mindenki 

számára láthatóvá) tesz-e vagy csak az Erasmus+ tér tagjai számára tesz elérhetővé. 

5. Members (Tagok): A szóban forgó Erasmus+ Felület tagjainak megtekintése. 
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6. Edit (Szerkesztés): A felület nevének szerkesztése, kép hozzáadása, ami az áttekintő 

felületen jelenik meg.  

7. Discussions (Beszélgetés): A projektjével kapcsolatos beszélgetések megtekintése, 

feltöltése és szerkesztése. A beszélgetések minden esetben zártkörűek, azaz csak a csoport 

tagjai számára láthatók. 

8. Administer members (Tagság kezelése): tagok hozzáadása és eltávolítása.  

9. Membership requests (Tagfelvételi kérelmek): Tagfelvételi kérelmek jóváhagyása.  



7 

3 Kezdő lépések 

3.1 Tartalom létrehozása 

Az Erasmus+ Space célja a projektjeivel kapcsolatos fontos és releváns témák megosztása, cseréje 

és megbeszélése. A kezdet igazán könnyű! 

Az Erasmus+ felületen tartalom létrehozásához csak kattintson a menüsorban szereplő egyik 

tartalomtípusra (Latest Content -Legfrissebb tartalom, Events – Események, Documents –

Dokumentumok, Discussions – Beszélgetések – Eszmecserék), majd az Add new post (Új 

bejegyzés hozzáadása) gombra! 

 

Ezt követően az erre szolgáló képernyőn nekiláthat a tartalom létrehozásának: 

1. Adja meg a tartalom címét (Title)  – a cím legyen informatív, de rövid! 

2. A legördülő menüből válassza ki a létrehozni kívánt bejegyzés típusát (Post type) – ez lehet 

a legfrissebb tartalomhoz kapcsolódó blogbejegyzés (blogpost) vagy hír (news), esemény 

(event), dokumentum (document) vagy beszélgetés (discussion). Fontos, hogy a megfelelő 

kategóriát válassza, hogy a felület tagjai megtalálják, amit keresnek az Erasmus+ Space 

böngészése közben. 

3. Egy rövid Bevezetőben (Teaser) vezesse fel a tartalmat! 

4. Hír, blog vagy dokumentum esetében pipálja ki a Nyilvános tartalom (Public content) 

mezőt, ha a tartalmat nyilvánosnak szánja, vagy vegye ki a pipát a mezőből, ha a tartalmat 

csak a csoport tagjai számára kell elérhetővé tenni. Ez az opció események (amelyek minden 

esetben nyilvánosak) és beszélgetések (minden esetben zártkörűek) esetében nem elérhető. 

5. A Szövegtörzs (Body) elnevezésű mezőben fejtse ki a tartalmat (szöveg, képek és fájlok). 

6. Kattintson a Mentés (Save) gombra. 
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Az Ön által létrehozott tartalom immár megjelenik a megfelelő tartalomfül (pl. legfrisebb tartalom, 

események, beszélgetések stb.) alatt. 

3.2 Hozzászólások és minősítések 

Egy bejegyzést a felfelé mutató hüvelykujjat ábrázoló ikonra kattintva lájkolhat. A közzétett 

tartalmakhoz hozzá is szólhat. 
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3.3 Tartalom szerkesztése 

A felület adminisztrátoraként szerkesztheti vagy törölheti az Ön vagy a csoport más tagjai által 

közzétett tartalmakat. 

Válassza ki az adott tartalmat, majd kattintson az Edit gombra a szerkesztéshez, illetve a Delete 

gombra a törléshez. 

 

 

3.4 Tagok kezelése 

A felület adminisztrátoraként hozzáadhat vagy eltávolíthat tagokat. 

 

Kattintson az Administer members (Tagok kezelése) menüpontra. 
 
Az Add membership (Tag hozzáadása) gombra kattintva adhat hozzá felhasználókat a csoporthoz. 
 
Az oldalon egy listában jelennek meg a csoport tagjai. A tagok melletti jobb oldali menüben az 
tevékenységekre van lehetősége: 

 View member (Tag felhasználói adatainak megtekintése) 

 Edit member (Tag jogosultságainak szerkesztése): pl. itt lehet adminisztrátori jogosultságot 
beállítani 

 Remove member (Tag eltávolítása) 
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3.5 Tagfelvételi kérelmek jóváhagyása 

A felület adminisztrátoraként jóváhagyhatja a tagfelvételi kérelmeket a Membership requests 

(Tagfelvételi kérelmek) almenüre kattintva. 

A felvételi kérelmet küldött felhasználót az Approve membership gombra kattintva lehet a 

csoporthoz adni, illetve a Reject membership gombra való kattintással elutasítani. 

 

 

4 További segítség 

Ha problémája adódik vagy további segítségre van szüksége, vegye fel a kapcsolatot az EPALE 

támogató szolgálatával (epale@nive.hu) a következő címen: helpdesk@epale-support.eu 

 

mailto:epale@nive.hu
mailto:helpdesk@epale-support.eu

