
  

Term i Novo Översättning/förklaring 

Centralt innehåll A kurzus tartalma a tanulmányi hivatal által megállapitva 

Flik Tanulóként hat ablakod van: Startoldal, A kurzusaim, Üzeneteim, Dokumentek, Elektronikus tananyag, Ügyfélszolgálat  

Grundläggande behörighet Azok a tanfolyamok amik szükségesek hogy svéd egyetemen vagy föiskolán tanulhass 

Hermods support Ök válaszolnak a tanulmányaiddal kapcsolatos kérdéseidre  

Individuell studieplan Egy dokumentum a Novo-ban a tanulmányi hátteredröl és a tanulmányi céljaidról 

Klicka Amikor a számitógéped használod, megnyomod az egeret valami kiválasztásához a képernyön  

Kommande kurser Azok a kurzusok/tanfolyamok amiket késöbb fogsz tanulni  

Kommentar A tanárod megjegyzései, kommentárjai arról amit beadtál  

Kunskapskrav A tanulmányi követelmények külömbözö fokozatai 

Kursbibliotek Egy linkgyűjtemény, videók, tesztek, stb, amik a kurzusodhoz kapcsolódik 

Kursforum Egy hely, ahol meg lehet vitatni a tanfolyam többi résztvevőivel, könyvek eladását, és egyebeket. 

Logga in Be kell jelentkezned hogy belépj a  Novo-ba. Ird be az e-mail címedet és jelszavadat a kezdőlapon . 

Lösenord 

Jelszó. Egy titkos kód, hogy bejelentkezz a Novo-ba. A jelszó egy nagy és egy kis betüt, egy számot és egy szimbólumot kell tartalmazzon 

és legalább 8 karakter hosszú kell legyen. 

Manual till Novo Egy dokumentum ami ismerteti a külömbözö funkciókat a Novo-ban 

Meddelande Itt küldhetsz kérdéseket a többi felhasználó számára, itt kapsz emlékeztetöt vagy üzenetet a többi felhasználótól. Hasonlit az e-mailre  



Mina uppgifter Információ rólad a Novo-ban, például név, cim telefonszám 

Muntlig examination 

A tanfolyam végén egy vizsgán veszel részt, internetes videón keresztül, amit a tanárod vezet. A vizsga után megkapod a végleges 

minösitésedet. 

Projektspecifik information Itt gyüjtjük össze az információkat a kurzusaidról. 

Pågående kurser Azok a tanulmányok amiket most folytatsz 

Skicka in och avsluta Amikor befejeztél egy dolgozatot és be akarod küldeni a tanárodnak, válaszd ezt az opciót. 

Slutförda kurser Azok a kurzusok amiket befejeztél és minösitést is kaptál 

Spara och gå till nästa Ha szeretnéd menteni a munkát, hogy elküldd vagy hogy késöbb visszatérj a feladathoz, válasszd ezt. 

Studieguide A tanulmány útmutató tanit, fotók, videók, szövegek, hangok és linkek segitségével. 

Studieplan 

A te egyéni tanulmányi terved ami jelzi a kurzus kezdetét es végét egy idövonallal, azonkivül ikonokkal amik figyelmeztetnek mikor kel 

beküldeni egy dolgozatot vagy elvégezni egy tesztet. 

Styrdokument Törvények,  rendeletek, tantervek és  általános iránymutatások a kormánytól, hogy hogyan kell az iskolát szabályozni. 

Testa dig själv Önjavitó tesztek amik eredményét csak te ismered 

Uppdrag Keltezett feladatok amiket el kell küldeni a  tanárodnak értékelésre, általában szöveges vagy hangfájlok formájában. 

Utvecklingsplan A fejlesztési terv leírja az előfeltételeket és a  tanulmányaid céljait. 

Vanliga frågor Az ügyfélszolgálat ablakban megtalálod a választ a gyakran feltett kérdésekre, amiket más diákok tettek fel  a Novoról. 

Webblärare Az a  tanár aki értékeli a feladatokat, és végigvezet a szóbeli vizsgán  

Återgå till uppdraget Válasszd ezt az opciót, ha azt szeretnéd folytatni a dolgozatod. 
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