DIÁKJOGI SZEKTOR . HU koncepció
(Zebegény – 2009. április 25.)

Milicz Ákos által elképzelt, javasolt tartalom menüstruktúrával:
Piros színnel Kelemen Zsolt válasza, javaslata a felvetésre.
Égkék színnel a még vitás kérdések, amiben állást foglalhat bárki!
1. Segíthetünk? (Kezelt témák és lehetséges szolgáltatások
bemutatása, linkek az egyes aloldalakra)
- Ha Ön ingyenes diákjogi tanácsadást akar igénybe venni...
- Ha Ön el adót, trénert keres, vagy tanácsadót szeretne igénybe venni
...
- Ha Ön érdekl d , diák, vagy egyébként részt akar venni valamilyen képzésünkön ....
- Ha Ön pedagógus és akkreditált pedagógus-továbbképzésünkön akar
részt venni...
- Ha Ön intézménye házirendje, diákönkormányzati SZMSZ-e ügyében, vagy
más bels szabályzat ügyében kéri segítségünket...
- Ha Ön felvilágosítást, segítséget kér iskolai fegyelmi eljárás és azt megel z eljárás
ügyében…
- Ha Ön diákjogi, diákönkormányzati, diákközéleti témájú szakkönyvet
keres...
- Ha Ön a hatályos jogszabályokat szeretné olvasni diákjogi témákban...
- Ha Ön diákjogi témájú honlapokat szeretne meglátogatni...
- Ha Ön települési, városi diákönkormányzat, GYIÖT munkájához kér
segítséget...
2. Bemutatkozó (A szektor bemutatása, alakulásának története, stb.)
- Definíció, magunk rövid bemutatása
- Alakulásunk okai (létrejöttének okai, célja, keretei)
- Eddigi eredmények tevékenységek (korábbi dokumentumok,
összefoglalók, doksik, fényképek, stb.)
- Aktuális ügyeink, projectjeink, programjaink
- Hosszútávú stratégiánk (misszió, vízió, értékeink, célkit zéseink a
jöv re nézve, stb.)
- Tagjaink (A csatlakozó, résztvev szervezetek neve, f tevékenysége, linkje,
elérhet ségei, amit a tervezet még szükségesnek tart magáról itt bemutatni, stb. – kb. 1000
karakter)
- Mutatószámok eddigi m ködésünkr l
- Referenciáink (Akikkel együttm ködünk, akikkel kapcsolatban vagyunk,
ill. akikt l tájékoztatást kérhet a szektorról (publikus
elérhet ségeik))
3. Elérhet ségeink (kontakt személyek és a szektor publikus elérhet ségei)
- referensek elérhet ségei ide (és minden egyéb ügyben…)
4. Közlemények, publikációk
- Beszámolók támogatóink felé
- Sajtóközlemények (kiadott tájékoztatók)
- Rólunk írták (sajtóanyagok, cikkek a szektorról)

- Meghívók (események dokumentumai)
- Kiadványok (saját publikációk, szakanyagok)
A Joomla tetsz leges menüstruktúrát támogat. Ez lehet lineáris is és lehet vegyes is,
publikus/nyílt megoldás. Konkrét struktúra esetén tudok csinálni egy webes változatot
bemutatás, véleménynyilvánítás céljára.
Legyen rajta továbbá
- regisztrációs felület, ahol felhasználók tudnak regisztrálni, akik
jelszóval és user névvel kés bb be tudnak lépni a védett területre
OK!
- hírlevél funkció, amely eljárás a regisztrált e-mail címekre elküldi
az adminisztrátor által megjelölt levelet. A hírlevél funkcióhoz a
felhasználónév kérés nem feltétel, csak egy sima feliratkozás!
Alapesetben csak a regisztrált felhasználóknak tud küldeni hírlevelet. Azoban ha az érdekl d
küld egy e-mailt, akkor a hírlevél terjeszt listára felkerül az e-mail címe is az admin
segítségével, akkor is ha egyébként nem regisztrált felhasználó.
- naptár, ahol a legfontosabb eseményeket, rendezvényeket
rendezvénynaptár szer en tudjuk mutatni
OK! (Ez kiválthatja az egyik fenti menüt is!)
- kérd ív/szavazólap kitöltési lehet ség úgy, hogy vagy bárki, vagy csak a
felhasználók tudják kitölteni
OK! Megoldható a publikus és a védett megoldás is.
- fórum/blog felület, ahol a regisztált felhasználók témákat
indíthatnak illetve vitákat kezdeményezhetnek
OK! Megoldható a publikus és a védett megoldás is.
- védett felület, ahová a regisztált felhasználók be tudnak
jelentkezni és innen spéci iratokat tudnak letölteni maguknak
OK! Megoldható a publikus és a védett megoldás is.
- lehessen szolíd, primitív webáruházat létrehozni és m ködtetni
Tegyük kés bbi megvalósítási id tartamra! (Most amúgy sem aktuális még.)
- lehessen Paypal adományokat fogadni, a rendszer irányítson a webes
banki felületre
Tegyük kés bbi megvalósítási id tartamra! (Most amúgy sem aktuális még.)
További technikai kívánalmak:
- Flash banner a „csomag” része
- lehessen cikket, URL-t ajánlani e-mailen keresztül bárki másnak
Megoldható!
- lehessen nyomtatni róla cikket, oldalt
Ez megoldott, s t automatikus PDF konvertálás is történhet.

- mérjük a látogatottságát pl. Google Analitics-szal
Joomla eleve ad egy statisztikát, de bele lehet tenni más alkalmazást is.
- lehessen keresni az oldalon szóra, szótöredékre
OK!
A szekció munkájának megállapításai, javaslatai:
1. Kelemen Zsolti megbízást kap a szektortól a honlap elkészítésére. Kb. 3-4 hét múlva
jelzi a fejlesztés elkészültét és akkor lehet mégegyszer véleményezni a majdnem kész
m vet.
2. Ákos adja hozzá a felhasználói kódokat, FTP hozzáféréseket.
3. Ákos a végleges menüstruktúrát elküldi Zsoltinak.
4. Design: világoskék, zöld a mostani alapszínekkel készüljön
5. Vitás pont1: Tegez d vagy magázódó honlap legyen-e?
6. Vitás pont2: Referensek kérdése az elérhet ségek menün belül (milyenek és kik
legyenek? Ötletek: alapítás-Ákos; jog-Jáspi; sajtó-Norbi/Marci/B. Kata;
képzés/fejlesztés/szakmai-???; települési+ifjúsági-Balu/Ikó/Szalai M.)
7. Vitás pont3: Google reklám legyen-e rajta?

