
  

 

Bevezető: 

A Trebag Kft.-nél néhány partnerünkkel együtt 
számos célra használjuk a videókat 
eszközként. 
Az alábbiakban inspirációként bemutatunk 
néhány példát. 
 
Egyes projektjeinkben disszeminációs anyagokként 
videókat készítettünk annak érdekében, hogy a projekt 
eredményeit és kimeneteit frappáns és megosztható 
módon terjeszthessük. 
Máskor animált táblás prezentációkat készítünk 
eszközként a kidolgozott tananyag feldolgozására és 
átalakítására annak érdekében, hogy az kompakt és a 
célcsoport számára fogyasztható formába kerüljön. 
Ezek a videók újra felhasználhatok és ráépíthetők, így 
jelentős nyílt forráskódú eszközökké válnak az oktatók 
és az önmotivált tanulók számára. 
Videókat készítettünk a ppt-k helyettesítésére is. 
Emlékezetes bemutatkozó anyagot készítettünk 
cégünkről, amelyben bemutattuk a főbb 
kezdeményezéseket, egyben felhívtuk a figyelmet, 
átadtuk és hangsúlyoztuk ezek fontos üzeneteit. 
Csupán kreativitás kérdése az, hogy a lehetőségeket 
hogyan és mire használjuk fel a videókat. A 
lehetőségek végtelenek. Ha jól készítjük el és 
használjuk fel ezeket, előnyösek lehetnek mind a 
szolgáltató, mind a befogadó számára. 
 
 

  

Összegzés: 

Az esettanulmány bemutatja, hogy a tanulók, oktatók 
és vállalkozások hogyan profitálhatnak abból, ha a 
videókat eszközként használják az információáramlás, 
a tanulás és a tanítás tartalmasabbá tételéhez. 
Néhány példával és ötlettel is szolgál a témában. 
 
„Számos szoftver és alkalmazás létezik, amelyek 
megkönnyítik a sokoldalú videotartalom előállítását. 
Hogy néhányat említsek, a videók lehetnek: élő, 
animált, stop-motion, prezentációs vagy 
dokumentumfilmszerűek, de lehetnek egyszerű 
képernyőfelvételek is. Ezek felhasználhatók a kívánt 
céltól függően. Például: koncepció bevezetése, egy 
kezdeményezés fő üzeneteinek átadása és 
hangsúlyozása, mélyebb megértés elősegítése, 
vizualizáció ösztönzése, források terjesztése, 
figyelemfelkeltés, tudatosítás, a tanulók megtartási 
arányának növelése stb. 
Összességében A videótartalom készítése rendkívül 
nyitott, osztályozhatatlan és kreatív folyamat és terület. 
Noha van néhány irányelv, amelyet szem előtt kell 
tartani a videó tervezése és elkészítése során, nincs 
pontos know-how-ja. Ez egy olyan terület, ahol lehet 
ötletelni és kísérletezni annak érdekében, hogy 
megállapítsuk milyen videós megoldás és 
megvalósítás lenne megfelelő ahhoz, hogy betöltse 
célját és illeszkedjen a környezetébe.” 

Gergely Zsóri, Annimáció- és filmkészítő 
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Videó, mint egy eszköz: 

A videók oktatóként való használata nagyszerű módja 
lehet a tartalom vagy a tananyag kiegészítésének vagy 
kontextualizálásának. Segítheti a 
befogadókat/diákokat a vizualizációban, a tartalom 
mélyebb megértésében, valamint fokozhatja a tanulók 
elköteleződését és tanulási motivációját. 
 

Számos metaanalízis kimutatta, hogy a technológia 
fokozhatja a tanulás eredményességét. Ezenkívül 
számos tanulmány kimutatta, hogy a videó különösen 
hatékony oktatási eszköz lehet. 
 
A videótartalom megtervezésekor nagyon fontos, hogy 
rendelkezzen egy vízióval és egy világos céllal, amit a 
videóddal szeretnél elérni. 
 

Például: Az oktatóvideók készítésének egyik 
legfontosabb szempontja, hogy olyan elemeket is 
tartalmazzon, amelyek elősegítik a diákok 
elköteleződését. Ha nincs elkötelezettség, akkor nincs 
tudás gyarapodása. Az elkötelezettség fenntartásán 
kívül be kell építenie az átadni kívánt kognitív terhelést 
és néhány olyan funkciót is, amelyek elősegítik az 
aktív tanulást a tudásintegráció elősegítése 
érdekében. 
 
Ezek a megfontolások együttesen szilárd alapot 
biztosítanak a videó hatékony oktatási eszközként 
történő fejlesztéséhez és használatához. 
 

 
 

 

 

 A világjárvány hatásai:  

A távoktatást támogató videó- és 
prezentációkészítő szoftverek 
használatának fokozódása. 
 
A COVID-19 világjárvány örökre megváltoztatta az 
oktatást és sok vállalkozást. 
Az irodák és iskolák bezárásának eredményeként 
mind az oktatás, mind a munka megközelítése 
drámaian megváltozott, ahol a tanítás és a 
munkavégzés egyaránt távolról és digitális 
platformokon keresztül történik. 
Az irodák és iskolák bezárása miatt mind az oktatás, 
mind a munka szemléletmódja drámaian megváltozott. 
Jelenős mértékű tért nyert az otthoni munkavégzés és 
az e-learning, ahol a tanítás és a munkavégzés 
egyaránt távolról és digitális platformokon keresztül 
történik. 
Ezek a változások megkövetelték a digitális eszközök 
elterjedését és alkalmazását a hatékony online 
kommunikáció, oktatás és munka elősegítése 
érdekében. Ezek az eszközök közé tartoznak a videó-
, animáció- és prezentációkészítő/-szerkesztő, rögzítő 
és képernyőmegosztó szoftverek és platformok. 
A kutatások azt sugallják, hogy az online tanulás javítja 
az információk megőrzését, és kevesebb időt vesz 
igénybe. Sok vállalkozás úgy döntött, hogy az otthoni 
munka mellett marad, mivel egyes vállalkozások 
számára ez nem csak hatékonyabb, de pénzügyileg 
fenntarthatóbb is. 
Feltételezik, hogy a koronavírus okozta változások 
megmaradhatnak, ami egyben további igényt is jelent 
a digitális eszközökre, ezek fejlesztésére és 
beépítésére mind az oktatásban, mind a munkában. 
 

   Az E-Growth projektet az Erasmus+ program támogatta. A projekt célja az volt, hogy feltárja az üzleti szimulációk 
és a technológiával segített tanulás (TEL) használatát a szakoktatás és képzés (TEL) megvalósításának területén. 
A TEL Kézikönyv és az E-Growth üzleti szimuláció angol, cseh, spanyol, görög és magyar nyelven érhető el. 
További információkért látogasson el a https://e-growth-project.eu/ oldalra. 
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Jogi nyilatkozat: Ezt a projektet az Európai Bizottság támogatásával finanszírozták. 

Ez a dokumentum csak a szerző nézeteit tükrözi, és a Bizottság nem tehető felelőssé 

az itt található információk esetleges felhasználásáért. 


