Felhasználási feltételek/szabályok
A rendszerről: A Tudás fái egy online és interaktív tanulási rendszer, amely lehetőséget ad a diákok
számára arra, hogy a feltöltött témák esetében játékosított formában (a számítógépes játékok által is
alkalmazott eszközöket felhasználva) szerezzenek új tudást vagy gyakorolják a már meglévő
ismereteiket. A rendszer mindehhez különböző kvízjellegű feladatokat ad, a felhasználók kihívásokat,
tevékenységeket teljesíthetnek, párbeszédeket, szituációkat próbálhatnak ki.
A feladatok megoldása során szerzett tudáspontok segítségével a felhasználók virtuális fákat
ültetnek, és folyamatosan fejleszthetik saját avatárjukat, miközben tevékenységeikkel újabb és újabb
célokat teljesíthetnek, melyekhez természetesen kitüntetések is járnak. A fákból pedig idővel
facsoportok és erdők is válhatnak.
A faültetés azonban nem csak virtuális – a Református Tananyagfejlesztő Csoport és a Games for
Business 2021-ben 1000 fát ültet el, melyben a rendszert felhasználó diákoknak is fontos szerepet
szánunk. Ugyanis a 2021 őszéig tartó időszak 50 legsikeresebb iskolája a saját kertjébe is ültethet egyegy fát - az iskolák sorrendjét pedig a diákok eredményei határozzák majd meg.
A tárgyi tudás bővítése mellett a rendszer használatával a diákok motiválttá válnak további ismeretek
önálló megszerzésére. A feladattípusok alapvetően olvasásra épülnek, ezért a diákok szövegértését is
fejleszti a rendszer. A megszerezhető gyémántok, valamint a feladatok végrehajtásához
nélkülözhetetlen tokenek véges száma miatt a diákoknak minden pillanatban fontos döntéseket kell
hozni, így tervezéshez és startégialakotáshoz kapcsolódó készségeik is fejlődnek.
Felhasználók csoportja: A rendszert a hazai és kárpátmedencei magyar református oktatási
intézmények diákjai és tanárai használhatják. A regisztrációkor ugyanis rögzíteni kell a saját oktatási
intézmény nevét (melyet egy legördülő listából lehet kiválasztani) és meg kell adni az intézményhez
tartozó azonosító kódot. Ez utóbbit az iskolák a Református Tananyagfejlesztő Csoporttól tudják
elkérni (egy a tudasfai@reformatus.hu címre küldött levéllel), de megtalálható az
intézményvezetőknek küldött tájékoztató leveleinkben is.
Regisztráció és személyes adatok kezelése: A Tudás fái online interaktív tanulási rendszer
használatának előfeltétele a rendszerben való regisztráció, melyet a https://tudasfai.reftantar.hu/
oldalon lehet elvégezni. Ennek során a felhasználóknak (diákoknak és tanároknak egyaránt) saját
nevüket, e-mail címüket, református oktatási intézményük nevét és azonosító kódját kell megadniuk,
illetve hozzá kellett járulniuk ahhoz, hogy személyes adataikat a rendszer üzemeltetői az Adatkezelési
tájékoztatóban meghatározott alapelvek szerint kezelhessék.
A 16 év alatti felhasználók esetében a személyes adatok kezeléséhez legalább egy szülő/gondviselő
hozzájárulására is szükség van. Ennek érdekében a 16 év alatti regisztrálónak előbb a
szülő/gondviselő email címét kell megadnia, hogy a rendszer üzemeltetői a szükséges
hozzájárulásokat megszerezhessék. A regisztrációs folyamat lezárása csak ezt követően történhet
meg.
Belépési adatok biztosága: Fontos, hogy a regisztráció során rögzített belépési adatok (felhasználói
név és jelszó) ne kerüljön illetéktelenek kezébe, így kérjük, hogy ezeket mindenki körültekintően
kezelje. A rendszerbe belépve bármikor kezdeményezhető jelszómódosítás, ha pedig egy felhasználó
elvesztette jelszavát, a bejelentkezési oldalon bármikor kérhető jelszóemlékeztető.

Elvárt viselkedési normák: A felhasználók az online felületre történő belépéskor elfogadják, hogy egy
nagyobb közösség tagjai, épp ezért magukra nézve továbbra is kötelezőnek tartják a református
oktatási intézményben is elvárt viselkedési szabályokat. Számunkra fontos, hogy mindenki
biztonságban és jól érezze magát a rendszer használata során, így kérünk minden résztvevőt, tegyen
meg mindent azért, hogy ez meg is valósulhasson. Más felhasználó szándékos sértegetése/zaklatása,
trágár szavak használata akár a rendszerből való kizárással is sújtható.
Kapcsolat: Amennyiben kérdés merülne fel a Tudás fái rendszerének működésével kapcsolatban,
esetleg egy hibát szeretnének bejelenteni, a szervezők a tudasfai@reformatus.hu címen állnak a
felhasználók rendelkezésére.
A hibákat célszerű minél pontosabban bemutatni, a leírásokat pedig szükség esetén
képernyőképekkel is meg lehet erősíteni.
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