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OKTATÓVIDEÓ-KÉSZÍTÉS – ActivePresenter  

 
 

Egyéni tanulás és online előadás a köznevelés bármelyik fokán tanító, érdeklődő 

pedagógus számára 2 alkalommal, 10 órában 
 

 

 

A programra a jelentkezés sorrendjében 20 főt tudunk fogadni! 
 

 

 

Időpontok:  2022. november 10. és  

2022. december 01. csütörtök 1400 – 1530    
 
 

Platform: Google Osztályterem, Google Meet alkalmazás 
 

 

A tanfolyamot azoknak ajánljuk, akik szeretnének megismerni egy professzionális, ingyenes 

videószerkesztő programot alapszinten. Ez egy felhasználóbarát, viszonylag könnyen kezelhető 

program. A felület angol nyelvű, de kezeléséhez nem kell az angol nyelv ismerete. Alapfokú 

számítástechnikai ismeretekkel elsajátítható, felépítése hasonló a PowerPointhoz. A programot 

a saját számítógépre kell telepíteni, amelyhez segítséget nyújtunk. 

Ezzel a programmal az oktatásban hatékony segítséget tud nyújtani a diákoknak egy-egy saját 

videó elkészítésével (iskolai műsorok, iskolát népszerűsítő videók, pályázati beszámolók, 

projektek, játékosítás, témahetek). 

Lehetősége lesz képernyővideót, hangfelvételt, hangalámondással kísért prezentációt készíteni. 

Képes lesz a saját és mások által szerkesztett videókat megvágni. 
 

 

A képzés 2 alkalmas, 10 órás, mely 6 óra önálló tanulásból és feladatkészítésből, valamint 

2x2 óra online szakmai konzultációból áll. 
 

A program menete:  
 

• Szakmai anyag 1. blokkjának a megismerése minivideók és leírás alapján önállóan, a 

konzultáció előtt. 

• Konzultáció (segítségnyújtás a beadandó feladat elkészítéséhez, a felmerülő kérdések 

megbeszélése, tapasztalatcsere). 

• Egy beadandó munkán keresztül a program kipróbálása.  

(2022. november 20-ig a feladat feltöltése a Google Tanterembe). 

• Szakmai anyag 2. blokkjának a megismerése minivideók és leírás alapján önállóan, a 

konzultáció előtt. 

• Konzultáció (segítségnyújtás a beadandó feladat elkészítéséhez, a felmerülő kérdések 

megbeszélése, tapasztalatcsere).  

• Második feladat beadása  

(2022. december 8-ig a feladat feltöltése a Google Tanterembe). 

 

http://www.katped.hu/
mailto:szepsi.rita@katped.hu


 

1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | postacím: 1406 Budapest, Pf. 68 

telefon: (+36-1) 479-3000 | honlap: www.katped.hu 

Ügyintéző: Szepsi Rita 

Közvetlen száma: (+36 1) 479 30 30 

E-mail címe:szepsi.rita@katped.hu 

szepsi.rita@katped.hu 

 
 

 

A szakmai anyagot a konzultációs időpontokat megelőzően tesszük közzé, melyről minden 

jelentkezőt elektronikus levélben értesítünk! 
 

A konzultációkon való részvétel és a feladatok beadása, továbbá azok szakmai konzulensek 
általi jóváhagyása feltétele az igazolás kiadásának. 
 

Jelentkezési határidő: 2022. október 26. 
 

 

 

A részvétel feltételei:  
 

• kamerával és mikrofonnal ellátott asztali számítógép vagy laptop 

• fülhallgató 

• saját névvel regisztrált, NEM szervezeti gmail-es email-cím, amelyet a jelentkezési 

felületen meg kell adni 
 
 

 

 

Az ActivePresenter használatához a rendszerkövetelmények: 
 
 

• 1,5 GHz-es vagy gyorsabb processzor (2,0 GHz-es vagy többmagos ajánlott) 

• 4 GB vagy több RAM (> 8 GB ajánlott) 

• 4 GB szabad merevlemez-terület a telepítéshez 

• Hangkártya és mikrofon a hangrögzítésre. 

• Megfelelő operációs rendszerek: 

o Windows 7 SP1 platformfrissítéssel, Windows 8 / 8.1, Windows 10  

o macOS 10.12, macOS 10.13, macOS 10.14, macOS 10.15, macOS 11 

 

 

A programot vezeti: 
 

Daka Mónika  szaktanácsadó  
 

 

 

A program felelőse: 
 

Dr. Mártonné Sárossy Mónika  –  pedagógiai szakértő  

 

 

 
A programról igazolást állítunk ki azok számára, akik a megadott feladatokat adott határidőig teljesítik és az 

online konzultáción részt vesznek. Az igazolást elektronikus formában küldjük meg. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a programon való részvétel a pedagógusok 7 évenként kötelező 120 órás 

továbbképzésébe beszámítható. (Vö. 277/1997. (XII.22.) Kormányrendelet) 

 

Amennyiben a létszám betelik, az online felületen már nem tud jelentkezni. Ebben az esetben várólistára kerülés 

végett keresse az ügyintézőt a megadott elérhetőségeken. 
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