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BLOGBEJEGYZÉS LÉTREHOZÁSA 
1.Lépjen be felhasználói fiókjába, majd kattintson ide a blogbejegyzés feltöltésének megkezdéséhez. 

Ezután: 

 

 

1) Adja meg a cikk címét: maximum 170 karakter lehet, de az ajánlott karakterszám 50-60. 

2) FONTOS: Mindig ellenőrizze le a nyelvi verzióját a bejegyzésnek, és ha szükséges állítsa át, 

hogy az a megfelelő oldalon jelenjen meg. 

3) Média hozzáadása: Ezen a mezőn adhatja hozzá azt a képet a bejegyzéséhez, ami a 

forgótárban, a kezdőlapon, illetve a blogbejegyzések listázásánál megjelenik. Ajánlott méret: 

640x382 pixel. 

4) Írjon bevezetőt: maximum 150 karakter lehet. Vegye figyelembe, hogy ez a bevezető inkább 

alcímként szolgál a bejegyzéshez, nem pedig absztraktként, mint az a korábbi webes 

felületen volt. Ez a szöveg fog megjelenni a cím alatt és a keresési találatoknál. 

 

  

https://epale.ec.europa.eu/hu/node/add/epale_blogpost
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1.2.. Szöveg, kép és fájlok beillesztése a szövegtörzsbe 

 

1. Félkövér karakter 

2. Dőlt karakter 

3. Illesszen be vagy távolítsa el a felsorolás listajelét vagy számozását, szükség esetén állítsa be a 

behúzást.  

4. Módosítás visszavonása 

5. Hyperlink beillesztése vagy eltávolítása. 

6. Szöveg másolása és beillesztése: főként Word dokumentumból való másolásra javasoljuk 

7. Média fálj hozzáadása: 

 Ezt a funkciót a következő fájlok feltöltéséhez használja: 

o Dokumentum (doc, pdf, xls, ppt, txt, odt) 

o Hangfájl (mp3, wav, aac).  

o Video feltöltése (mp4, avi, mov, wmv). 

o Videó beágyazása (video URL megadása Youtube, Vimeo, Dailymotion. A video a 

szövegtörzsbe kerül beágyazásra.  

o Kép 

 Ezzel a funkcióval olyan fáljokat is lehet keresni és beilleszteni, amiket korábban már 

feltöltött a platformra.  

8. Videó beágyazása:  

Indítsuk el a YouTube oldalán a beágyazni kívánt videót, majd kattintsunk a videó alatt a 

„MEGOSZTÁS” feliratra, majd a felugró ablakon a „Beágyazás” gombra. 
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Az képernyő oldalán megjelenő hosszú linkből másoljuk ki a weblap címet. 

 

 
 

 

Végül kattintsunk a 8-as számmal jelzett Földgömb ikonra az EPALE szerkesztőfelületén és a 

youtube oldalról kimásolt címet illesszük be a „Hivatkozás” mezőbe, majd kattintsunk a 

„Rendben” gombra. 
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9. Táblázat beszúrása 

1.3. A törzsszöveg alatt adja meg a bejegyzéshez kapcsolódó címkéket: 

Válassza ki a legmegfelelőbb címkéket úgy, hogy bejelöli a lenyíló menüben.  

 

Először a platform fő öt témája jelenik meg, ezekből kiválasztva a mellettük lévő lenyíló menüből 

választhatunk a hozzájuk kapcsolódó altémák közül az alábbiak szerint: 

Tanulók Környezetek Készségek Szakpolitika Minőség 

A felnőttképzésben 
való részvétel 
akadályai 

Közösségi 
tanulás 

Alapkészségek Erasmus+ Lifelong learning 

Equality/Egyenlőség Community 
spaces / 

Creativity/Kreativitás Individual learning 
accounts / 

A felnőttképzésben 
dolgozók 

https://epale.ec.europa.eu/hu/tags


6 
 

Közösségi terek Egyéni tanulási 
számlák 

munkavállalók 
szakmai fejlesztése 

Volunteering 
/Önkéntesség 

E-learning Cultural diversity/ 
Kulturális 
sokszínűség 

Microcredentials/ 
Mikrotanúsítványok 

Szolgáltatás és 
tanácsadás 

Well being/Jóllét Tanulás 
büntetés-
végrehajtási 
intézetekben 

Participation / 
Részvétel 

Európai 
szakpolitikák, 
projektek és 
finanszírozás 

Minőségbiztosítás 

Young adults/Fiatal 
felnőttek 

Nem formális 
és informális 
tanulás 

Digital skills/Digitális 
készségek 

Nemzeti 
szakpolitikák és 
finanszírozás 

Oktatási módszerek 

Digitális integráció “Második 
esély” iskolák 

Kulturális oktatás Policy and funding / 
Szakpolitika és 
finanszírozás 

Előzetesen 
megszerzett tudás 
érvényesítése 

Bevándorlók Munkahelyi 
tanulás 

Vállalkozási készség 
és 
foglalkoztathatóság 

A 
legeredményesebb 
gyakorlatok 
kutatása, értékelése 

 

Fogyatékossággal 
élők 

 Pénzügyi kultúra Regionális politikák  

Idősek   Egészségügyi 
ismeretek 

  

Társadalmi 
befogadás 

 Nyelvtudás   

  Sustainability / 
Fenntarthatóság 

  

 

A feltöltéshez több címkét is hozzá lehet adni az „új elem hozzáadása” gombra kattintva. Akár 

ugyanahhoz vagy másik fő témához kapcsolódóan. 

 

1.4. A blogbejegyzés elhelyezése a főoldal forgótárába 

 

 Pipálja be a jelölőnégyzetet a “Megjelölés a forgótárhoz” felirat mellett. 

 Fontos: Mindig adja meg a diacímet és a leírást, máskülönben a tartalom nem fog 

megfelelően megjelenni az oldalon. 
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 Ne felejtse: A forgótár képe az a kép lesz, amelyiket a “Média hozzáadása” funkcionál 

feltöltünk (ld. 1. oldal 3. pont). 

Kattintson a Mentés gombra a Tartalom menüben az oldal bal alsó sarkában. A feltöltés a Nemzeti 

Támogató Szolgálat jóváhagyását követően jelenik meg a platformon. 

 

HÍREK PUBLIKÁLÁSA 
Kattintson ide, és kövesse a blogbejegyzés feltöltési útmutatóját, mivel a két funkció hasonló módon 

működik. 

 

SZAKMAI ANYAGOK FELTÖLTÉSE 
 

1.1. Kattintson ide a feltöltés megkezdéséhez: 

 

1) Adja meg a szakmai anyag címét: maximum 170 karakter lehet, de az ajánlott karakterszám 

50-60. 

2) Írjon bevezetőt: maximum 150 karakter lehet. Vegye figyelembe, hogy ez a bevezető inkább 

alcímként szolgál a bejegyzéshez, nem pedig absztraktként, mint az a korábbi webes 

felületen volt. Ez a szöveg fog megjelenni a cím alatt és a keresési találatoknál. 

3) FONTOS: Mindig ellenőrizze le a nyelvi verzióját a bejegyzésnek, és ha szükséges állítsa át, 

hogy az a megfelelő oldalon jelenjen meg. Itt nem a szakmai anyag nyelvét, hanem azt a 

nyelvet kell kiválasztani, amin a bevezető íródott. 

 

3.2. Illessze be a szöveget, képeket és fájlokat a törzsszövegbe 

Használja ugyanazokat a funkciókat, mint a blogbejegyzés vagy hír készítésénél. 

  

https://epale.ec.europa.eu/hu/node/add/oe_news
https://epale.ec.europa.eu/hu/node/add/epale_resource
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3.3.  Adja meg az alábbi információkat a szakmai anyagra vonatkozóan: 

 

1. ISBN szám 

2. A szakmai anyag szerzője (nem a feltöltőjé) 

3. A szakmai anyag típusa 

4. Itt töltheti fel a kívánt dokumentumot. A felsorolásból válassza a dokumentum pontot. 

5. A szakmai anyag nyelve 

6. Az ország, amihez az anyag tartalma kapcsolódik 

7. Címkék (ld. blogbejegyzés készítése) 

Kattintson a Mentés gombra az oldal bal alsó sarkában. A feltöltés a Nemzeti Támogató Szolgálat 

jóváhagyását követően jelenik meg a platformon. 
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1. Közzététel dátuma: adja meg a szakmai anyag megjelenésének dátumát (nem az EPALE 

platformra való feltöltés dátuma) 

2. Adja meg a linket, ahol a szakmai anyag elérhető. A hivatkozás szövegmezőbe írhatja be, mi 

jelenjen meg link helyett (pl. az anyag címe) 

3. Média hozzáadása: Ezen a mezőn adhatja hozzá azt a képet a bejegyzéséhez, ami a 

kezdőlapon, illetve a blogbejegyzések listázásánál megjelenik. Ez a kép megjelenik a szakmai 

anyag oldalán is. 

A javasolt méret 640x382 px. Ennél valamivel nagyobb képet is fel lehet tölteni, de az 5:3-as 

képarányt érdemes megtartani, különben a listakép le lesz vágva. 

 

ESEMÉNYEK MEGOSZTÁSA 
Kattintson ide a feltöltés megkezdéséhez. 

Kezdje meg a feltöltést a blogbejegyzés feltöltése pontban részletezettek szerint. 

A tartalom ismertetése után lehet bejelölni, ha az esemény részvételi díjas, majd kötelezően meg kell 

adni az esemény kezdő és befejező dátumát és időpontját.  

A szervező adatait a pirossal jelzett mezőben kell megadni. Ebben a részben lehet bejelölni, ha az 

esemény online kerül megvalósításra, majd a legördülő menüből kiválasztható annak formája. 

https://epale.ec.europa.eu/hu/node/add/oe_event
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Esemény helyszíne: Ha személyes részvétellel valósul meg a rendezvény, akkor itt kell megadni a 

helyszínt, az „Add new venue” gombra kattintva. Ha már vitt fel eseményt ezen a helyszínen, válassza 

az „Add existing venue” opciót, majd a megjelenő mezőbe kezdje begépelni a helyszín nevét. Az 

ekkor megjelenő listából válassza ki a megfelelőt. 

 

További kitölthető mezők az alábbiak, melyekből a rendezvény típusát kötelező megadni az 

„Állapot”-tal együtt, ahol a legördülő menüben az alábbi lehetőségekből lehet választani: 

As planned – a tervezettek szerint 

Cancelled - törölve 

Rescheduled - átütemezve 

Postponed – elhalasztva 

 

Az Esemény honlapja részben a webcímbe kell beilleszteni a honlap linkját, a „Hivatkozás szövege” 

pedig a honlap vagy rendezvény nevét kell begépelni. 
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A továbbiakban számos további információ megadására van lehetőség. Az oldal legalján kérjük, 

válassza ki a releváns címkét a blogbejegyzés feltöltése részben ismertetetteknek megfelelően. 

 

Kattintson a Mentés gombra az oldal bal alsó sarkában. A feltöltés a Nemzeti Támogató Szolgálat 

jóváhagyását követően jelenik meg a platformon. 

 

Végül kattintson az oldal bal alsó sarkában található Mentés gombra. A feltöltött eseményt a 

Nemzeti Támogató Szolgálat hagyja jóvá, a közzétételről a platformon keresztül értesítést küldd a 

felhasználónak. 

SZERVEZETEK HOZZÁADÁSA 
Kattintson ide, hogy feltöltse az Ön által képviselt szervezetet a platformra. 

 Adja meg a szervezet nevét, és az országot, ahol található. 

 Töltse fel a szervezet logóját (nem kötelező) 

 Mutassa be a szervezetet. 

 Válassza ki a tevékenységi köreit a legördülő listából.  

Kattintson a mentés gombra a lap alján. A szervezetről feltöltött adatok a Nemzeti Támogató 

Szolgálat jóváhagyását követően jelenik meg a platformon. 

https://epale.ec.europa.eu/hu/node/add/organisation

