
 
2016 augusztus 26 – Prezentáció - Erasmus+ K1 Mobility 

Név: Sebestyén Ágnes  
Fogadó szervezet: atempo Betriebsgesellschaft mbH, Graz, Ausztria 
Kurzus címe: Future Learning with iPads and Tablets; 2016. május 8-13 

APPLIKÁCIÓ MEGNEVEZÉSE, ELÉRHETŐSÉGE, NÉHÁNY GONDOLAT: 

1. Haiku Deck:  
 

Prezentációm elkészítéséhez a HaikuDeck nevű programot használtam.  
https://www.haikudeck.com 

- Sok háttérképből vagy saját képeinkből választhatunk hátteret. 
- Egyszerű használat: template-ek segítségével 
- Letisztult szerkezet 

Saját végleges prezentációm itt található: 
https://www.haikudeck.com/some-useful-applications-in-the-classroom-uncategorized-presentation-8bb7dd5a60 
 

2. Plotagon: 
vimeo demos: 
https://vimeo.com/100201651 
https://vimeo.com/142511872 
 
- animációs film készítésére alkalmas program 

- kiválasztható a szereplők külső megjelenése (haja, bőrszíne, szeme, öltözete, stb) és a jelenet helyszíne  

- megírhatjuk a szereplők mondatait 

- kiválaszthatjuk, hogy a szereplők milyen mozdulatokat tegyenek, és milyen érzelmi állapotban legyenek  

- nagyszerűen alkalmazható nyelvórákon, különböző párbeszédek gyakorlására (jelenet a hotelban, étteremben, nyaraláskor, vásárláskor, bármilyen 

helyszínen, stb) 

- okostelefonon, gépen, tableten használható 

https://www.haikudeck.com/
https://www.haikudeck.com/some-useful-applications-in-the-classroom-uncategorized-presentation-8bb7dd5a60
https://vimeo.com/100201651
https://vimeo.com/142511872


 
 
saját kisfilmem itt:  
https://plotagon.com/376660 

3. Playposit:  
 
- videószerkesztő alkalmazás 
- egy kész videóhoz kérdéseket (igaz/hamis, feleletválasztól vagy kifejtős) szerkeszthetünk 
 

(az eredeti film: https://www.youtube.com/watch?v=ORoh03xc534) 
 

saját kész filmem, az elkészült feladatokkal: 
https://www.playposit.com/public/200831/417540/education 
 
ezen a filmen gyakorolunk közösen: 
https://www.youtube.com/watch?v=YiBLQNnR3zc 
 

4. Coggle: 
- gondolattérkép-készítő alkalmazás 
- egy-egy témakör összefoglalására, felvezetésére vagy szövegek értelmezésére kiválóan alkalmas 
- okostelefonon, gépen, tableten használható 
- elkészült művet megoszthatjuk, hogy más is szerkeszthesse 
- email cím megadásával hívhatunk meg másokat vagy nyilvános link megadásával 
 

https://coggle.it/diagram/V2_QDM5vjrQZ_k_D 
 

https://plotagon.com/376660
https://www.youtube.com/watch?v=ORoh03xc534
https://www.playposit.com/public/200831/417540/education
https://www.youtube.com/watch?v=YiBLQNnR3zc
https://coggle.it/diagram/V2_QDM5vjrQZ_k_D


 

 

 

5. Socrative 
 
- külön-külön alkalmazást kell letölteni a tanár és a diák verzióhoz. 

- tanárként regisztrálunk a rendszerbe 

- kapunk egy úgynevezett „szobaszámot”, itt tehetjük fel a kérdéseinket vagy az előre elkészített tesztjeinket (feleletválasztásos, igaz-hamis, rövid 

választ igénylő kérdések készíthetők, a kérdésekhez képek csatolhatók) 

- a diákok ehhez a szobához csatlakoznak, és adják meg a válaszaikat 

- a rendszer automatikusan javít 

- az eredményeket Google dokumentumokba vagy Excelbe is kimenthetjük. 

- a rendszerben van egy beépített kérdéssor (Exit Ticket), amit az óra végén lehet használni. A tanulónak három kérdésre kell azonnal válaszolni: 

Hogyan sikerült megérteni a mai tananyagot? Mennyire volt hasznos az anyag? és válaszolni kell a tanárnak egy szóban elhangzó kérdésére.  

- a válaszok azonnal megjelennek a tanárnál, akár ki is vetítheti azokat.  

- bármilyen tantárgy tanítása során alkalmazható, ahol feleletválasztásos, igaz-hamis, rövid választ igénylő kérdéseket készíthetünk. 

 

Socrative Student  

szobaszám: 375297 

 


