
Belépés oktatóként



seppo.io                                               Regisztráció

Ingyenes próbaverzióhoz való regisztrációhoz kattintson IDE

Regisztrációhoz adja meg e-mail címét, 

amivel Seppo fiókját használni kívánja. 

Ha korábban más kampányunkban már 

regisztrált a 30 napos próbaverzióra, 

ugyanazzal a címmel nem tudja ezt a 

lehetőséget újra kihasználni.

A visszaigazoló e-mailben találja majd a 

belépéshez szükséges jelszót, melyet a 

felületen meg is változtathat.

https://play.seppo.io/trial_info?l=hu
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Oktatóként

Böngészőben (Internet Explorer nem támogatott) megnyitjuk a www.seppo.io oldalt. Felső

menüsorban a nyelv átállítható magyarra. Jobb felső saorban Login-ra kattintva 

bejelentkezünk.

Regisztrációkor megadott e-mail cím

Visszaigazoló e-mailben kapott jelszó

http://www.seppo.io/


seppo.io                                            Saját SEPPO fiók

Érdemes elolvasni a tippeket és

megnézni a videókat 

Nyelv módosítása

Mindenhonnan ehhez a 

nézethez navigál vissza



seppo.io                                            Témahét játékai

Görgessünk le! A megosztott játékok között találjuk a témahét játékait.

Activation Code mezőbe 

írjuk be: 2019vizes.

vagy 2019hull, 

2019egesz, 2019koz

Ennek megfelelően az 

adott témához készült 

játékot kapjuk 

találatnak.  



seppo.io                                                       Letöltés

Kattintsunk a „Letöltés”-re, így a saját fiókunkba kerül egy másolat.

A játék megnyitásához kattintsunk a „Szerkesztés”-re.

Kattintsunk a „Házikó” ikonjára, hogy a saját fiók 

nézetbe jussunk vissza.



seppo.io                                                      Indítás

Megnyílik a játék szerkesztőfelülete.

Ha változtatás nélkül szeretnénk használni a játékot, meg kell osztanunk a 

résztvevőkkel és el kell indítani a játékot.

Résztvevők hozzáadása –

itt találjuk a PIN kódot, 

amivel a játékosok be 

tudnak lépni a játékba 

A „Play” ikonra kattintva 

indíthatjuk a játékot



seppo.io                                      Játékosok beléptetése

Ezt a kódot adjuk meg a 

játékosoknak

Itt láthatók a már belépett 

játékosokat és azok egyedi 

belépési kódját (ha valaki 

elvesztené, a játékvezető meg 

tudja neki adni az 

visszalépéshez szükséges egyedi 

kódot)



seppo.io                                                      Indítás

A vizes előhelyes játékot úgy terveztük, hogy a feladatokat valódi környezetben kell 

megoldani. Ezért a játékfelületül szolgáló térképet az általunk használt helyszínhez 

kell igazítani, a feladatokat jelölő pontokat, ezen a területen újra, nekünk tetsző 

módon elhelyezni. Többi játéknál erre nincs mód.

Játékfelület módosítása
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Itt találjuk a játékosokra vonatkozó szabályok leírását és a játékvezetőnek szóló 

információkat.

Játékfelület módosítása



seppo.io                                              Játék indítása

A játékot erre kattintva el kell indítani.

A játékosok csak ezt követően tudnak belépni.

A játék végén ugyanerre kattintva le kell állítani.

Ide kattintva megtekintheti a kitöltött feladatok 

eredményét, és értékelheti a kreatív feladatokat.

Aktuális ranglista

Üzeneteket válthat a játékosokkal.

Csak egynek, vagy az összesnek.

Jobb oldali menüsorban:
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További információkat talál a Seppo játékkészítő felületről az alábbi weboldalon.

https://seppo.hu/

A 30 napos próbaverzióval saját játékokat is létrehozhat. Ehhez segítséget talál a 

Tudástár menüben

https://seppo.hu/a-jatek-elott/

https://seppo.hu/
https://seppo.hu/a-jatek-elott/

