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A Canvas LMS-rendszerbe beépített, főbb funkcióinak részletes 

bemutatása 

 

Áttekintés 

Ebben a részben ismertetjük a Canvas rendszerben megtalálható főbb funkciókat, amelyeket 

hozzá tud rendelni a kurzusaihoz. 

 

Témák - a Canvas főbb funkciói: 

 

● Naptár és események ütemezése 

● Feladatok létrehozása, ezzel kapcsolatos ajánlások és lehetőségek 

● Értékelőtáblák, amelyek megkönnyítik a tanulói munkák értékelését, társértékelését 

● A Gyorsértékelő rövid ismertetése, ami a visszajelzés gyorsaságát és hatékonyságát 

növelheti 

● A Kvízek létrehozása, kezelése és főbb ajánlások alkalmazásukkal kapcsolatosan 

 

 

Mielőtt hozzákezdene… 

Technikai jártasság felmérése 
● A Canvas LMS-rendszer főbb funkcióit ismertettük korábban, néhány távoktatásban 

alkalmazható funkciót, lehetőséget ismertetünk ebben a részben. 
Pedagógiai megfontolások 

● A hallgató számára előnyös, ha mindent egy helyen, jól áttekinthető formában talál meg 
a Canvas felületén. 

● Az tanulási eredmények, elvégzett feladatok és az azokra kapott visszajelzések és 
pontszámok pontos nyomkövetése fontos a hallgató számára, áttekinthetővé teszi a 
saját tanulási folyamatát. 

Technikai előfeltételek 
● Interneteléréssel rendelkező bármilyen asztali számítógép vagy laptop. 
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Naptár és események ütemezése  

 

Canvas naptár nézet 

Naptár és események ütemezése 

Mi ez pontosan? A Canvasba integrált Naptárban határidők, konzultációs 

időpontok, előre egyeztetett szinkron tevékenységek 

eseményeit rendszerezhetjük és tehetjük közzé a hallgatóink 

számára. 

Mire alkalmas? Elsősorban gyakorlatokhoz és szemináriumokhoz ajánljuk. A 

kiadott feladatok határidejének kihirdetése mellett, a 

távoktatás időszakában is fontos konzultációs lehetőségek 

biztosítása, ennek kihirdetéséhez és egyeztetéséhez 

használhatjuk. 

Mennyire bonyolult a 

használata? 

 



34 

 

 A bal oldali oldalsávon a kurzuslista alatt található az ikonja. 

A Naptárat megnyitva tudunk bármilyen eseményt felvezetni 

a jobb felső sarokban lévő + gombra kattintva. Itt megadható 

az esemény tárgya és pontos időpontja, valamint legördülő 

menüből kiválaszthatjuk a kurzust. Használjuk a „további 

lehetőségek” opciót. Itt pontos leírást adhatunk az 

eseményről. Helyszín megadása helyett javasoljuk a 

platform beírását pl. MS Teams, Webex, Zoom, így a hallgató 

tudja, melyik platformhoz kell felkészülnie. Ne feledjük, 

előfordulhat, hogy a hallgatónak más kurzusokon, más 

online felületeket kell használnia. 

A leírásnál közzé tenni a csatlakozási linket, kódot, illetve, 

amennyiben még nem ismert, a későbbi megosztás módját 

(pl. e-mail, kurzusüzenet, hirdetmény). 

Hol találok róla további 

részletes leírást, videót, 

segédanyagot?  

● ELTE eLearning segédlet: 

https://www.elte.hu/content/konzultacios-idopontok-

hirdetese-a-canvas-utemezo-segitsegevel.t.14677 

● CANVAS LMS angol segédlet: 

https://community.canvaslms.com/docs/DOC-12797-

415241296 

  

Feladatok létrehozása  

 
Canvas feladat 

https://www.elte.hu/content/konzultacios-idopontok-hirdetese-a-canvas-utemezo-segitsegevel.t.14677
https://www.elte.hu/content/konzultacios-idopontok-hirdetese-a-canvas-utemezo-segitsegevel.t.14677
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-12797-415241296
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-12797-415241296


35 

 

Feladatok létrehozása 

Mi ez pontosan? Ha a hallgatók előremenetelét szeretnénk pontosan nyomon 

követni, akkor minden tevékenységhez célszerű feladatot 

létrehozni. 

 

 Mire alkalmas? 

Elsősorban gyakorlatokhoz és szemináriumokhoz ajánljuk. 

Lehetséges szöveges vagy fájlfelöltéssel teljesíthető feladat kiírása, 

valamint külső link megadásával akár egy közösen szerkeszthető 

Google Drive dokumentum, diasor is.  

Feladatokat kiírhatunk beadott munka nélkül is, ha szeretnénk 

bármilyen online tevékenységhez pontértéket rendelni és a hallgató 

teljesítéseit egy helyen vezetni. 

Feladatokat kiírhatunk társértékeléssel is, ehhez mindenképp 

célszerű az értékelési követelmények publikálása, illetve a 

Canvasban értékelési tábla létrehozása.  

(Figyelem, egy hallgatói munkát csak egy hallgató tud értékelni!) 

Feladatokat a kurzus színterére belépve az oldalsávon, vagy a 

moduloknál a + gombra kattintva is létre tudunk hozni, amennyiben 

a feladatoknál hozzuk létre, érdemes később hozzáadni az érintett 

modulhoz is. 

A feladat nevének és pontos leírásának megadását követően be 

tudjuk állítani a pontértéket és az értékelés módját (osztályzat), ami 

lehet pont, százalék stb. Értékelőtábla alkalmazásakor a pontok 

használata a célszerű, amely pontszám osztható az értékelés 

szempontjaival. 

 

Csoportos feladat kiírásához előbb a csoportokat kell valamilyen 

formában beállítanunk a Canvasban, lásd „Csoportmunkák” a 

belinkelt oldalon. 

Mennyire bonyolult a 

használata? 

 

Hol találok róla további 

részletes leírást, videót, 

segédanyagot?  

 Az ELTE eLearning segédlete: 

https://www.elte.hu/content/valtozatos-feladatok-es-

tevekenysegek-a-canvasban.t.16699 

  

https://www.elte.hu/content/valtozatos-feladatok-es-tevekenysegek-a-canvasban.t.16699
https://www.elte.hu/content/valtozatos-feladatok-es-tevekenysegek-a-canvasban.t.16699
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 Értékelőtáblák 

 

 

  

Értékelőtáblák 

Mi ez pontosan? Az értékelőtáblák segítik az oktató és a hallgató számára is 

áttekinteni az adott feladatokkal, tanulási célokkal kapcsolatos 

elvárásokat, követelményeket. 

Mire alkalmas?  Amennyiben megnövekedett a beadandó feladatok száma, vagy 

szeretnénk társértékelést alkalmazni, ajánljuk ezek kidolgozását és 

feladatokhoz történő rendelését. Ha létrehoztuk a feladatot, arra 

kattintva a feladatleírás alatt megjelenik az Értékelőtábla 

hozzáadása lehetőség. Itt tudjuk ezt létrehozni, hozzáadhatjuk a 

kritériumokat, Értékeléseket és pontszámokat. Fontos, a rendszer 
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nem menti automatikusan ezt a több időt igénylő munkát, ne 

felejtsünk el rákattintani az értékelőtábla létrehozása gombra, 

amikor végeztünk. A már létrehozott értékelőtábláinkra rá tudunk 

ugyanitt keresni és hozzá tudjuk adni a feladatokhoz. 

Mennyire bonyolult a 

használata? 

 

 

 

 

 

Hol találok róla további 

részletes leírást, videót, 

segédanyagot?  

● Az értékelőtáblákról általánosságban: 

https://www.elte.hu/content/ertekelotablak-a-minosegi-

kriteriumok-meghatarozasa.t.13914 

● Értékelőtábla létrehozása a Canvasban, példákkal: 

https://www.elte.hu/content/hogyan-keszitsunk-

ertekelotablat.t.16050 

  

  

 Gyorsértékelő 

 

 
Canvas feladat gyorsértékelése 

 

https://www.elte.hu/content/ertekelotablak-a-minosegi-kriteriumok-meghatarozasa.t.13914
https://www.elte.hu/content/ertekelotablak-a-minosegi-kriteriumok-meghatarozasa.t.13914
https://www.elte.hu/content/ertekelotablak-a-minosegi-kriteriumok-meghatarozasa.t.13914
https://www.elte.hu/content/hogyan-keszitsunk-ertekelotablat.t.16050
https://www.elte.hu/content/hogyan-keszitsunk-ertekelotablat.t.16050
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Gyorsértékelő 

Mi ez pontosan? Gyorsértékelő segítségével adott feladat munkáit tudjuk 

egyszerűen megtekinteni, pontozni és hozzájuk 

megjegyzést fűzni. 

Mire alkalmas?  A feltöltött munkák jelentős részét letöltés nélkül is 

lehetséges értékelni és gyors visszajelzést adni a 

hallgatók számára. A Gyorsértékelő elérhető az egyes 

feladatok/fórumok oldaláról, de a naplóból is, ha a feladat 

oszlopában egy felhasználónál a cella jobb felső sarkában 

a részletes nézetet hozzuk be, vagy a feladat neve melletti 

lenyíló menüből is kiválasztjuk. 

A gyorsértékelő segíti az áttekintést, pontosan láthatjuk, 

mennyi feladatot értékeltünk, illetve ki nem küldte be a 

munkáját. 

 

Mennyire bonyolult a használata?  

 

 

Hol találok róla további részletes 

leírást, videót, segédanyagot?  

Segédlet az ELTE eLearning oldalán: 

https://www.elte.hu/content/a-canvas-

gyorsertekeloje.t.17079 

 

https://www.elte.hu/content/a-canvas-gyorsertekeloje.t.17079
https://www.elte.hu/content/a-canvas-gyorsertekeloje.t.17079
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 Kvízek 

 
Canvas kvíz létrehozása és képek szerkesztése 

 

Értékelésbe beleszámító és gyakorló kvízek, felmérések 

Mi ez pontosan? Egyszerű és a Canvas LMS-ben jól nyomonkövethető 

gyakorló és értékelésbe beleszámító felmérések 

létrehozására használható funkció. 

Mire alkalmas? A Canvas LMS-en belül létrehozhatunk kvízeket is, amiket 

diagnosztikus, formatív és szummatív értékelésre is 

használhatunk. Minden kvíz beállításánál választhatunk, 

hogy beleszámítson-e az értékelésbe, vagy ne, illetve, hogy 

egyszerű gyakorló feladatsort szeretnénk-e a hallgatónak 

kiadni. Az értékelésbe beleszámító, téttel járó felmérés 

esetében érdemes lehet a kitöltéshez időkorlátot beállítani. 

Kvíz létrehozásakor először a tesztleírást, fontosabb 

instrukciókat adhatjuk meg, majd külön fülön keresztül lehet 

a kérdéseket létrehozni, szerkeszteni. 

A főbb kérdéstípusok: feleletválasztós, igaz/hamis, 

behelyettesítés, többszörös választás, párosítás, valamint 

esszé és fájlfeltöltés is lehetséges. A kérdéseink egy 

kérdésbankba kerülnek, amiket később bármikor 

felhasználhatunk. 
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Mennyire bonyolult a 

használata? 

 

Hol találok róla további 

részletes leírást, videót, 

segédanyagot?  

● ELTE eLearning segédlet: 

https://www.elte.hu/content/felmeres-keszitese-a-

moodle-es-a-canvas-rendszerekkel.t.14230  

  

 

 

 

A Canvas LMS-be integrálható vagy bevonható külső 

alkalmazások részletes bemutatása 

 

Áttekintés 

Ebben a fejezetben a Canvas rendszerébe integrálható vagy bevonható alkalmazásokról adunk 

áttekintést. A segédlet értékeléshez, önálló gyakorláshoz, online együttműködéshez, közös 

munka megvalósításához nyújt támpontot. 

 

A fejezetben megtalálhatók ötletek arra vonatkozóan is, hogy változatos célokhoz milyen 

alkalmazásokat tudunk még bevonni a hallgatókkal végzett elsősorban gyakorlati munka 

támogatásához. 

 

Témák - önálló és csoportos munkát támogató külső alkalmazások  

 

1. Külső online értékelési alkalmazások 

2. Interaktív gyakorló feladatok 

3. Különböző tartalmak csoportos posztolása és rendszerezése 

4. Közösen szerkeszthető dokumentumok a Google alkalmazásai segítségével 

 

 

 

  

https://www.elte.hu/content/felmeres-keszitese-a-moodle-es-a-canvas-rendszerekkel.t.14230
https://www.elte.hu/content/felmeres-keszitese-a-moodle-es-a-canvas-rendszerekkel.t.14230
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Mielőtt hozzákezdene… 

Technikai jártasság felmérése 
● Könnyen kezelhető és a hallgatókkal gyorsan megosztható külső eszközök széles köre 

érhető el ingyenesen, az eligazodás nehézségét a bőség zavara okozhatja. 
● Az előző részben a Canvas belső kvízének lehetőségeit ajánlottuk, ezen kívül 

számonkéréshez és ellenőrzéshez különböző webes értékelési megoldásokat 
találhatunk, amelyek könnyen kezelhetők és gyorsan integrálhatók a tanítási-tanulási 
folyamatba. 

Pedagógiai megfontolások 
● Külső alkalmazásokat akkor érdemes használni, ha a saját céljainkhoz, választott 

munkaformához vagy feladatvégzés illeszkedő belső Canvas lehetőséget nem 
találtunk. Gondoljunk arra, hogy a hallgatóinknak mennyi különböző alkalmazással, 
platformmal kell egyszerre megismerkedniük. 

● A Google alkalmazások előnye a közös szerkesztés, együttműködés lehetősége, 
fontos, hogy amennyiben pontosan szeretnénk tudni, ki mivel járult hozzá a munkához, 
akkor e-mailes meghívást alkalmazzunk. 

● A gyakorló és ellenőrző feladatsorokat célszerű zárt kérdésekből kialakítani. A téttel bíró 
teszteknél érdemes kézi ellenőrzést beállítva szöveges, esszé típusú feladatokat 
alkalmazni. 

Technikai előfeltételek 
● Google fiók, interneteléréssel rendelkező bármilyen asztali számítógép vagy laptop. Az 

ajánlott alkalmazások tableten keresztül elsősorban hallgatói oldalról, pl. teszt 
kitöltéshez, feladat beadáshoz használhatók.  
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Hogyan tudok külső online értékelési alkalmazásokat, megoldásokat, 

teszteket létrehozni, beépíteni a kurzusomba? 

  

Külső 

tesztkészítő 

alkalmazások 

  

 

Link https://docs.google.c

om/forms/u/0/  

https://www.redmenta.co

m/  

https://b.socrative.com/lo

gin/teacher/  

Ajánljuk Gyakorló, automatikus 

visszajelzést biztosító 

feladatsorok. Esszé 

típusú feladatokat is 

tartalmazó tesztek. 

Hagyományos feladatsorok 

online változatra való 

áthelyezése. Saját 

feladatbank létrehozása. 

Önálló gyakorló és ellenőrző 

feladatsorok. Kiscsoportos 

szinkron előadások közben 

élőben alkalmazott 

feladatsorokhoz. 

Rövid ismertető Minden Google 

kérdőív a 

Beállításokban tesztté 

is alakítható. Ebben az 

esetben a kérdések 

szerkesztésénél egy 

pontozó lap opció is 

megjelenik. 

Kiemelkedően jó 

funkciója, hogy a jó és 

a rossz válaszra is 

előre megadhatunk 

egyedi visszajelzést, 

linket, videót. 

A kérdőívben 

megjelenő 

kérdéstípusok 

állíthatók be 

feleletválasztós, 

szelektálásos, mátrix, 

rövid és hosszú 

szöveges válaszos 

feladatoknak, vagy 

akár fájlt is 

feltölthetnek a 

hallgatók. 

A Redmenta egy olyan 

tesztkészítő alkalmazás, 

amelyben könnyen tudunk 

a hagyományos papír-alapú 

feladatsorokhoz hasonló 

online teszteket 

összeállítani. A szokásos 

zárt feladatok mellett, 

párosítás, sorba rendezés 

is elérhető. 

A Socrative oldalán egy 

virtuális osztályterembe 

léphetnek be a tanulók, 

amiben önállóan tudnak 

kitölteni feleletválasztós, 

igaz-hamis, rövid szöveges 

feladatokból álló tesztet. 

Beállítható, hogy önállóan 

haladhassanak-e végig a 

teszten és a végén kapjanak 

visszajelzést, vagy 

feladatonként kapjanak 

visszacsatolást. Minden 

kérdéshez magyarázat vagy 

link is csatolható, így 

segítve a tanulási 

folyamatot. 

https://docs.google.com/forms/u/0/
https://docs.google.com/forms/u/0/
https://www.redmenta.com/
https://www.redmenta.com/
https://b.socrative.com/login/teacher/
https://b.socrative.com/login/teacher/


43 

 

Egyéb 

információ 

Amennyiben 

begyűjtjük a kitöltők e-

mail címét, 

lehetőségünk van kézi 

javításra, például az 

esszé típusú 

feladatoknál. 

A feladatainkat külön tudjuk 

megszerkeszteni, 

elmenteni, saját 

feladatbankot létrehozni 

majd pedig azokból tesztet 

összefűzni. 

Fontos, ingyenesen egy 

osztálytermünk van, ebben 

aktuálisan csak egy teszt 

futtatható a teremkódhoz 

való csatlakozással a kódot 

ismerő hallgató mindig a 

tanár által éppen futtatott 

tesztet kezdi meg kitölteni, 

így párhuzamosan több 

kurzushoz nem tudjuk 

alkalmazni. 

Közvetítés Küldés gombra 

kattintva: linken 

keresztül, vagy 

beágyazással 

Link, direkt cím, beágyazás 

– Jó, ha a hallgatók 

rendelkeznek Redmenta-

fiókkal 

A tanár egyedi 

osztályterméhez 

csatlakozhatnak, alábbi 

oldalon keresztül: 

https://b.socrative.com/login/

student/ 

További 

segédlet 

Tutorial: 

https://youtu.be/QKIU5

zcwS4A 

  

Egy volt hallgatónk tutorial 

videója: 

https://www.youtube.com/w

atch?v=ro8-tSRYJQ0 

  

Ismertető: 

https://www.youtube.com/w

atch?v=upY8uG3NFfY 

Tutorial: 

https://www.youtube.com/w

atch?v=11O7Nwsn1Pc 

  

 

Tipp!  

Miben NEM érdemes gondolkodni? 

Az interneten keringő ajánlások között szereplő mérés-értékelési alkalmazások jelentős része 

kifejezetten osztálytermi környezetre alkalmazható, és még szinkron tanulási folyamatoknál 

sem, vagy csak nagyon körülményesen lehet azokat használni, ilyen például a Kahoot, Plickers. 

 

  

https://youtu.be/QKIU5zcwS4A
https://youtu.be/QKIU5zcwS4A
https://youtu.be/QKIU5zcwS4A
https://www.youtube.com/watch?v=ro8-tSRYJQ0
https://www.youtube.com/watch?v=ro8-tSRYJQ0
https://www.youtube.com/watch?v=ro8-tSRYJQ0
https://www.youtube.com/watch?v=upY8uG3NFfY
https://www.youtube.com/watch?v=upY8uG3NFfY
https://www.youtube.com/watch?v=upY8uG3NFfY
https://www.youtube.com/watch?v=11O7Nwsn1Pc
https://www.youtube.com/watch?v=11O7Nwsn1Pc
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Hogyan tudok önálló interaktív gyakorló feladatokat készíteni? 

 

Interaktív gyakorló feladatok – Tankockák a LearningApps-ben 

Mi ez pontosan? Interaktív gyakorló feladatok létrehozásához 

használható webes alkalmazás. 

 

Mire alkalmas? A LearningApps alkalmazás segítségével gyorsan 

tudunk különböző otthoni gyakorló feladatokat 

készíteni, mivel minden létrehozott „tankocka” 

automatikusan ellenőrizhető, az eszköz hatékonyan 

támogatja a tanulási és tanítási folyamatot. Linken 

keresztül és beágyazva is könnyedén 

becsatornázhatjuk a kurzusunk Canvas színterére. 

Sablonok segítségével percek alatt tudunk egy új 

feladatot létrehozni. 

Mennyire bonyolult a használata?  

 

 

 

Hol találok róla további részletes 

leírást, videót, segédanyagot?  

Részletes ismertető és példák: 

https://learningapps.org/about.php 

Magyar nyelvű tutorial videó: 

https://youtu.be/Z8y1IpapC0w 

 

https://learningapps.org/about.php
https://learningapps.org/about.php
https://learningapps.org/about.php
https://youtu.be/Z8y1IpapC0w
https://youtu.be/Z8y1IpapC0w
https://youtu.be/Z8y1IpapC0w
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Learningapps tankocka. Kép forrása: LearningApps.org  

Hogyan hozhatok létre fehér táblához hasonló felületet a hallgatók 

gondolatainak vagy különféle tartalmak összegyűjtésére, rendezésére? 

 

Közös tartalom posztolására alkalmas felületek 

Mi ez pontosan? Olyan megosztható felületek, amelyre 

szövegdobozokat, képeket, linkeket, fájlokat tudunk mi 

vagy hallgatóink feltölteni. 

Például: Padlet, Scrumblr, Flinga 
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Mire alkalmas? Fogalomtérképek, gondolatok, egyéni munkák gyors 

csoportos megosztására, feladatbeadásra, közös 

gondolkodásra és annak vizuális megjelenítésére, 

rendezésére. 

Mennyire bonyolult a használata?  

Hol találok róla további részletes 

leírást, videót, segédanyagot?  

Részletes magyar nyelvű Padlet ismertető: 

http://technologiatanaroknak.blogspot.com/2015/05/pa

dlet-ismerteto.html 

Scrumblr tutorial videó: 

https://www.youtube.com/watch?v=RWGMOkxaofc 

Flinga tutorial videó: 

https://www.youtube.com/watch?v=w0_vj5WucLc 

 

 

Egy falhoz vagy fehértáblához hasonló felületeket kínáló alkalmazásokat linken, vagy a Canvas 

kurzus egy belső oldalára beágyazva is használhatunk. Ezek segíthetik a csoportmunka során 

megjelenő közös ötletelést, illetve interakciót is biztosítanak, a posztok akár lájkolhatók, 

kommentelhetők. 

 
Padlet oldal 

http://technologiatanaroknak.blogspot.com/2015/05/padlet-ismerteto.html
http://technologiatanaroknak.blogspot.com/2015/05/padlet-ismerteto.html
http://technologiatanaroknak.blogspot.com/2015/05/padlet-ismerteto.html
https://www.youtube.com/watch?v=RWGMOkxaofc
https://www.youtube.com/watch?v=w0_vj5WucLc
https://www.youtube.com/watch?v=w0_vj5WucLc
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A Padleten olyan egyedi falat hozhatunk létre, amelyre mi és a hallgatók is posztolhatunk 

különböző tartalmakat, ez lehet szöveg, kép, fotó, link, vagy kisebb méretű file. Az oldal 

megosztása linken keresztül és egy oldalra beágyazva is könnyedén beilleszthető a kurzusunk 

Canvas színterére. 

Ingyenesen 3 padlet oldal hozható létre, az alábbi linken keresztül tud regisztrálni: 

https://padlet.com/referrals/edtech_elte 

De a már nem használt oldal tartalma lementhető, illetve több e-mail címmel több padlet fiókunk 

is lehet. 

Részletes magyar nyelvű ismertető: http://technologiatanaroknak.blogspot.com/2015/05/padlet-

ismerteto.html 

  

 

 
Kép forrása: softstribe.com 

Scrumblr 

 

Ingyenes fehértábla alkalmazás, amelyben segítségével egyszerű szöveges cetliket tudunk egy 

táblán elhelyezni és rendszerezni. A hallgatók linken keresztül tudnak csatlakozni, posztolni. 

Az oldalhoz nem kell regisztráció, a felület a http://scrumblr.ca/ linken keresztül elérhető és 

azonnal létrehozható. 

Angol nyelvű tutorial videó: 

https://www.youtube.com/watch?v=RWGMOkxaofc 

https://padlet.com/referrals/edtech_elte
https://padlet.com/referrals/edtech_elte
http://technologiatanaroknak.blogspot.com/2015/05/padlet-ismerteto.html
http://technologiatanaroknak.blogspot.com/2015/05/padlet-ismerteto.html
https://softstribe.com/wp-content/uploads/2013/05/scrumblr-Demo.png
http://scrumblr.ca/
https://www.youtube.com/watch?v=RWGMOkxaofc
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Flinga fehértábla 

 

Egy ingyenes finn egyetemi fejlesztésű fehértábla alkalmazás. Gondolattérképek kirajzolására, 

fogalmak, gondolatok rendezésére használható, logikusan felépített és letisztult. E-mailes 

regisztrációval https://flinga.fi/ oldalon tudunk belépni. A hallgatók linken keresztül, vagy a flinga.fi 

oldalon a megadott csatlakozási kóddal látják a felületet, jogosultságaikat mi menedzseljük. 

 

Angol nyelvű tutorial videó: 

https://www.youtube.com/watch?v=w0_vj5WucLc 

 

  

https://flinga.fi/
https://www.youtube.com/watch?v=w0_vj5WucLc
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Hogyan hozhatok létre közösen szerkeszthető dokumentumokat, 

táblázatokat, vagy diasorokat? 

 

Közösen szerkeszthető dokumentumok, táblázatok, prezentációk 

Mi ez pontosan? A Google alkalmazásait könnyet tudjuk Canvasba integráltan. A 

Dokumentumok, Táblázatok, Diák is közösen szerkeszthető felületet 

kínálnak. 

Mire alkalmas? Egyéni és csoportos munkák nyomkövetésére, közös szerkesztésére 

kiválóan használhatók a Google Drive alkalmazásai, külső linken 

vagy az oldalakba beágyazva is használhatjuk ezeket. 

  

Mennyire bonyolult a 

használata? 

 

Hol találok róla 

további részletes 

leírást, videót, 

segédanyagot?  

A Google oktatási alkalmazásaihoz ajánljuk a Google saját tanári 

segédleteit a Teacher Centerben, a Google saját tutorial videótára: 

https://teachercenter.withgoogle.com/resources/general?tags=gettin

gstarted 

  

A Google ingyenes felhő-alapú alkalmazások széles körét kínálja, amelyeket a Google Drive 

fiókunkból tudunk elérni, ajánlott a kurzusaink Google dokumentumait külön Drive-mappákba 

rendezve tárolni és onnan megosztani a hallgatókkal. Az alkalmazások mindegyike közösen 

szerkeszthető, így szinkron és aszinkron tevékenységekhez is kiváló választás lehet. 

 

https://teachercenter.withgoogle.com/resources/general?tags=gettingstarted
https://teachercenter.withgoogle.com/resources/general?tags=gettingstarted
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Google Dokumentumok közös szerkesztése 
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A Canvas LMS-be integrálható aszinkron lehetőségek 

előadásokhoz, gyakorlatokhoz: hanggal kísért prezentáció, 

előadásvideó, hangos képernyővideó 

 

Áttekintés 

Ebben a fejezetben a hanggal kísért digitálisan rögzített tanári előadás, magyarázat, 

elbeszélés, szemléltetés, valamint a hallgatói kiselőadások aszinkron (nem valós időben zajló) 

megvalósításához kap segítséget.  

 

A fejezetben megtalálhatók ötletek arra vonatkozóan is, hogy az elkészült digitális előadást 

hogyan tudja megosztani és alkalmazni más oktatási módszerekkel együtt: integrálás a 

Canvasba, Canvasban kitűzött megbeszélés, vita, kooperatív és alkotó feladatok. 

 

Témák - öt javaslat az aszinkron megoldásokra  

 

1. Hanggal (és videóval) kísért PowerPoint bemutató készítése 

2. Hanggal (és videóval) kísért Prezi bemutató készítése 

3. Interaktív előadásvideó EdPuzzle-ben 

4. Többablakos előadásvideó készítése webkonferencia-szoftverek segítségével 

5. Hanggal kísért képernyővideó készítése egyéb alkalmazásokkal 

 

 

 

Mielőtt hozzákezdene… 

Technikai jártasság felmérése 
● Léteznek nagyon egyszerű és összetettebb alkalmazások a saját hanggal (és videóval) 

kísért digitális előadások (prezentáció, weboldalak, programok bemutatása és 
magyarázata) létrehozásához. 

Pedagógiai megfontolások 
● a koncentrációs-képesség ideje miatt érdemes az anyagokat kisebb részekre 

feldarabolni (<10 perc) 
● a hallgatók bevonása érdekében érdemes interaktív és kreatív feladatok 

meghatároznunk a tovább gondoláshoz (pl. kérdezés, megbeszélés, vita, alkotás) 
Technikai előfeltételek 

● Hangkártya, beépített mikrofon, hangszóró, esetleg webkamera szükséges. 
 

 

  


