
A YouTube a legismertebb
videómegosztó oldal, ingyenesen
használható, korlátlan feltöltési
lehetőséget biztosít.
A feltöltött videók lejátszási listákba
rendszerezhetők (pl. osztályok,
tantárgyak szerint).
Előnyös, hogy a feliratkozások száma,
a videókra érkezett hozzászólások és
részletes statisztikák visszajelzést
biztosítanak.

 

Videós

technológiák

az oktatásban

Készítette:
Szabó Katalin, Szemerédi Orsolya

Magyar nyelvű oktatóvideó

Az egyik legegyszerűbben
használható vágóprogram,
része a Windows
szoftvercsomagjának, de
akár ingyenesen is letölthető.

A videó kiegészíthető
effektekkel, főcímmel és
feliratokkal, a hang és a kép
pedig külön szerkeszthető.
Az elkészült videó többféle
formátumban is menthető.

 

A Facebook Messenger amerikai
üzenetküldő alkalmazás és platform,
amelyet a Facebook fejlesztett ki. 
A felhasználók üzeneteket,
fényképeket, videókat, matricákat,
hanganyagokat és fájlokat
cserélhetnek, valamint reagálhatnak
más felhasználók üzeneteire és
interakcióba léphetnek botokkal.
A szolgáltatás támogatja a hang- és
videohívásokat is. Hátránya, hogy
korlátozott a résztvevők száma.

 

A Zoom Video Communications, Inc.
egy amerikai kommunikációs
technológiai vállalat, amelynek
székhelye a kaliforniai San Joséban
található. 
Egy a sok online konferencia program
közül. Ingyenes és egyszerű lehetőség
a kapcsolattartásra, előadások, online
konferenciák megtartására.
Használata egyszerű, meghívóval
lehet a résztvevőket bevonni, a
szervező ellenőrizheti, hogy csak az
lépjen be, akinek meghívója van.

 

Több lehetőség a Microsoft Teams-szel
Folyamatosan kapcsolatban maradhat, és bármikor
hozzáférhet a megosztott tartalmakhoz közös tanulás,
tervezés és innováció céljából. 
Természetes kapcsolattartás
Egyszerűen, egyetlen helyről cseveghet, folytathat hívásokat
és oszthat meg videókat, így könnyedén tarthatja a
kapcsolatot azokkal, akik fontos szerepet töltenek be az
életében.
Együtt nagyot alkothatnak!
Mivel a megosztott dokumentumok és fájlok mindig
elérhetők, a közös fejlődés érdekében Ön bármikor
létrehozhat és megoszthat tartalmakat, és akkor folytathat
eszmecserét másokkal, amikor csak szeretne.

 

A Google Classroom egy ingyenes
webes szolgáltatás, amelyet a Google
fejlesztett ki az iskolák számára, és
amelynek célja a feladatok
létrehozásának, terjesztésének és
osztályozásának egyszerűsítése.
A Google Classroom elsődleges célja
a fájlok tanárok és diákok közötti
megosztásának folyamatának
egyszerűsítése.

 

Egy olyan komplex modul, amely segíti a tanárok és a diákok digitális online
együttműködését, kommunikációját és a feladatok kiadását, elkerülhetővé téve
egyéb oktatási szoftverek használatát.
Kiemelt funkciója a tanórai feladatok, a házi feladatok komplex, logikailag
egységes rendszerben történő megjelenítése és kezelése, emellett alkalmas
csoportos (projekt-) feladatok kezelésére is. Továbbá kezeli a határidőket, a
beadási időszakokat a feladatok, házi feladatok esetében, és képes online
kommunikációs platformot biztosítani a diákok és tanárok között.
A DKT egyszerűen elérhető a KRÉTA rendszerből vagy a KRÉTA mobil
applikációkból!

 
Oktatóvideó
digitális óra
indításához

Tippek sikeres online óra tartásához
 

1. Teremtsünk biztonságos környezetet!
2. Ne tegyük kötelezővé a kamera

bekapcsolását!
3. Ne tartsunk előadást, próbáljunk sok

interaktivitást tervezni az órán!
 

 
Prievara Tibor teljes cikke a Tanárblogon

https://www.youtube.com/watch?v=LNeNqORBLO0&ab_channel=AnonimInc.
https://www.youtube.com/watch?v=AtD2siDL6cI&ab_channel=Kr%C3%A9taVide%C3%B3t%C3%A1r
http://tanarblog.hu/cikk/tippek-sikeres-online-tanora-tartasahoz

