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Kedves Kolléga!
Naponta lehet arról hallani, hogy a diákok figyelmét egyre nehezebb lekötni. Nem
új keletű probléma ez, hiszen ezen céllal vezérelve jelentette meg Comenius 1658
ban az Orbis Pictus című, többfunkciós alapkönyvét. És ezért használtunk évekkel
ezelőtt írásvetítőt, készítettünk diaképeket vagy iskolai stúdióban videofilmeket.
Napjaink reklámokon és interneten felnőtt diákjai esetében különösen aktuálissá
vált a fenti kérdéskör. Mind ez idő alatt ugyanakkor a pedagógusok eszköztára
is hatalmasat fejlődött. A kezünk ügyében vannak azok az eszközök, melyekkel
egyszerűen és gyorsan szerkeszthetünk videókat, tekinthetjük meg univerzumun
kat, vagy készíthetünk – vagy inkább készíttethetünk – korabeli újságot, mondjuk
az ókori Hellasz idejéből.
4 évvel ezelőtt a philadelphiai önkormányzat és a Micro
soft megépítette a jövő iskoláját. Professzorok, kutatók,
iskolaigazgatók, tanárok és diákok hada dolgozott azon,
hogy olyan iskolát tervezzenek, amelyik valóban 21.
századi, megfelel a kor követelményeinek, és hozzásegíti
a diákokat ahhoz, hogy naprakész, azonnal hadra fogható
tudással hagyják el az iskola falait. Külön figyelmet
kapott a motiváló belső hangulat, a csoportmunkához
könnyen átrendezhető bútorzat, az IKT eszközök széles
skálája és az újszerű pedagógiai módszerek. Az első
évek tapasztalatai alapján mindezek csupán eszközök, a
pedagógusok nélkül mit sem érnek. A tanároknak pedig
jó ötletekre, apró segítségre volt szükségük csupán, hogy
a számítógépekből és interaktív táblákból ne porosodó
tárgyak, hanem a tanítást valóban megkönnyítő, sőt,
élményszerűvé varázsoló „társak” legyenek.
A Microsoft Társ a Tanulásban (Partners in Learning) programjának célja, hogy
támogassa az innovatív tanárok munkáját, hogy megmutassa, miként lehet az
informatikai eszközöket segítségül hívni a tanulástanítás folyamatában.
E téma kapcsán sokan valamilyen elearning keretrendszerre gondolnak. Mi arra,
miképpen használhatók fel az IKT eszközök, hogy segítsék a megértést, a gyakorlást
és így a rögzülést, támogassák a tanárdiákszülő kommunikációt, és adjanak haté
kony iskolairányítási eszközöket az igazgatóság kezébe.
A kiadvány, amit a kezében tart, azért jött létre, hogy bemutassa a Microsoft
legújabb tanulástámogató szoftverjeit, hogy konkrét tippeket, ötleteket adjon.
Jól illeszkedik ez ingyenes kiadványaink azon sorába, amelyek diákok, tanárok
és igazgatók munkáját hivatottak könnyíteni (101 ötlet innovatív tanároknak;
Életrevaló fiataloknak; A 21. század iskolája – www.microsoft.hu/oktatas).
A füzetben található szoftverek mindegyike ingyenes vagy a Tisztaszoftver
Programon keresztül (www.tisztaszoftver.hu ) díjmentesen használható.
Élményteli felhasználást kívánok,
Merényi Ádám
Microsoft Magyarország
szakmai vezető – oktatási üzletág
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A világ felfedezése

A világ felfedezése

WorldWide
Telescope
Nézze az eget úgy, ahogy eddig még sosem

A Microsoft ingyenes szoftvere egy virtuális csillagvizsgálót varázsol a számítógépére,
amelynek segítségével olyan szemszögből és olyan részletességgel vezetheti be diákjait a
csillagászat rejtelmeibe, ahogyan eddig csak keveseknek volt lehetőségük.

A WorldWide Telescope a Microsoft és a NASA együttműködéséből született program, amely
nagy felbontású képek és tudományos adatok egyszerű elérését teszi lehetővé. Több terra
bájtnyi felvétel között böngészhet, melyeket gyorsan, mindössze néhány kattintással érhet el
a folyamatosan bővülő internetes adatbázisból. A WorldWide Telescope nem csak egyszerű
képgyűjtemény: olyan program, amely a földi és űrbéli teleszkópok legjobb képeit kombinálja
össze korszerű 3Ds környezetben. Többek között olyan nagy kutatóközpontok, mint az új mexi
kói NRAO, a hawaii Gemini vagy a virginiai VLSS archívumai kerültek feldolgozásra, valamint
megtalálhatóak a Hubble űrteleszkóp és a 3 marsjáró által készített képek legjobbjai is. Ennek
segítségével körbejárhatja a teljes naprendszert diákjaival, megfigyelhetnek távoli csillag
rendszereket, megtekinthetik a Marson készült fantasztikus panorámaképeket, vagy akár egy
virtuális világűrbéli túrán is részt vehetnek.
A program kezelése egyszerű, gyorsan elsajátítható. Az egér bal gombját
nyomva tartva elfordíthatja a képet, a görgővel közelíthet és távolíthat,
a jobb gomb lenyomásával pedig a Finder Scope funkciót aktiválhatja,
Használat
amely a képernyőn lévő bármely égitestről megmutatja a legfontosabb
információkat, például hogy pontosan hol található éppen az égbolton, mi
a neve, vagy mekkorák a méretei. Ezeket a bolygókat, csillagokat nemcsak
ezzel az eszközzel találhatja meg, hanem az alsó Look It elnevezés sávban
is láthatja. Emellett került elhelyezésre a Skyball is, ami az aktuális látómező megjelenítésére
szolgál. Ennek segítségével megtudhatja, hogy a szabad ég alatt merre fordulva láthatja
ugyanazt a valóságban.
Felül egy egyszerű menüt talál, amellyel könnyen navigálhat a funkciók között. Az Explorer
re kattintva szabadon barangolhat a világűrben. Lehetősége van körbejárni bolygókat és
holdakat, meglátogatni csillagködöket, megnézni a csillagképeket, vagy akár végigjárni a
Messier katalógus mind a 110 mélységobjektumát.
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Használat

A program használa
tához nem kell mást
tennie, mint ellátogatni
a http://www.world
widetelescope.org
webcímre, ahol két
lehetősége van a foly
tatásra. Telepítheti
a számítógépre a
kliens programot,
vagy futtatja a webes
változatot. Ha az
előbbi mellett dönt, a
telepítés után a teljes
szoftvert futtathatja,
annak minden funk
ciójával.

Ha a Guided Tours menüpontra kattint, újabb hasznos dolgot talál. Más felhasználók, kutatók
és a Microsoft szakemberei által készített, kategóriákba sorolt bemutatók között böngészhet.
A WorldWide Telescope itt nemcsak virtuális túrákra invitálja Önt, hanem a csillagászat érde
kességit is bemutatja. Megnézhet egy előadást Marson lévő lehetséges életről, többet megtudhat
a fekete lyukakról, de találhat összeállításokat a Holdra szállásokról is. Ön is készíthet hasonló
videókat, melyeket rögzített kameramozgásokkal, narrációval, zenei aláfestéssel és szöveges
kiegészítésekkel is elláthat. Kattintson duplán a Guided Tours menüpontra, és válassza a
megjelenő lebegő menüben a Create Tours pontot. A videó elkészítése egyszerű, de egy részletes,
mindenre kitérő oktató videó is segíti a kezdeti lépésekben. A videót a videotár Learning WWT
mappájában találja. Ha egy ilyen videót levetít óráján, könnyedén lekötheti diákjai figyelmét, és
felkeltheti érdeklődésüket a csillagászat iránt.
Ha rendelkezik számítógéphez csatlakoztatható csillagászati távcsővel, próbálja ki a Telescope
menüpontot. Egy kiegészítő program feltelepítése után a WorldWide Telescope információkat
ad a távcsővel megtekintett csillagokról. Ha nincs ilyen távcsöve, csatlakozhat más csillagvizs
gáló központokhoz, és élő adásban nézheti annak képét.
Lehetőség van az adatbázisban való keresésre is, ezt a Search menüpont alatt teheti meg.
Írja be a keresőmezőbe a megfelelő kifejezést, és máris láthatja az elérhető felvételek és
videók előnézeti képét.

A fenti funkciók a letölthető programmal
érhetők el. Ha egy olyan számítógépen szeretné
vizsgálni az égboltot, amelyre nincs lehetősége
feltelepíteni a WorldWide Telescopeot,
a http://worldwidetelescope.org oldalon egy
böngészőben futtatható változatot is elindít
hat, így kevesebb funkcióval telepítés nélkül is
használhatja a szolgáltatást.
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Bing Maps
Járja be a világot a Bing Maps segítségével
A Microsoft ingyenes térképszolgáltatásával a Föld bármely pontját megismerheti. Nem kell földrajzóráin a térképek
cserélgetésével tölteni az időt, a Bing Maps segítségével pillanatok alatt bemutathat bármilyen helyet.

Használat

Nyissa meg a www.
bing.com/maps/explore
oldalt. Egy utcaszintű
térkép fogadja, amelyen
szabadon közelíthet
és távolíthat az egér
görgője segítségével,
vagy a – és + gombokra
kattintva.

A Bing Maps segítségével megtervezheti útvonalát. Írja be felül a keresési sávba a kiindulási
vagy érkezési hely utcanevét és a város nevét, majd nyomja meg az Enter gombot. Ha több
találatot is adott a keresés, kattintson a megfelelő találatra, majd a térképen nyomja meg a
jobb egérgombot a megfelelő pozíciónál. Válassza a Directions from here lehetőséget, ha a
kezdőpontot szeretné megadni, illetve a Directions to here lehetőséget, ha a célpontot állítja
be. Adja meg a másik pontot is. Bal oldalon, ha az Edit Route gombra kattint, beállíthatja az
autópályák, illetve fizetős utak elkerülését.
Beállíthatja például azt is, hogy az utcák mellett műholdas fényképek is megjelenjenek az
adott területről. Húzza az egeret a lap alján középen található földgömbre, és válassza az
Aerial lehetőséget. Választhatja a Bird’s Eye lehetőséget is, amellyel döntött nézetben, más
perspektívában láthatja a műholdképeket.

Megjegyzés: A Bing
Maps egyes funkcióihoz
szükséges, hogy a Silver
light telepítve legyen szá
mítógépére. Ha nem éri el
a bemutatott funkciókat,
telepítse a Silverlightot
a www.silverlight.net
oldalról.

AutoCollage

Kreativitás

Készített már valaha kollázst fényképekből? Szeretne még többet készíteni néhány egyszerű lépéssel? Próbálja ki
a Microsoft Research fejlesztését, az AutoCollage-ot. A programmal látványos montázsképet állíthat össze digitális
fényképekből, amelyről senki nem fogja elhinni, hogy két perc alatt készítette!
Tegye felejthetetlenné élményeit és színesebbé környezetét.
Készítsen látványos képválogatást az osztály tagjairól vagy
egy emlékezetes osztálykirándulásról. Készíttessen diákjaival
látványos képeket az iskolaújság címlapjára, honlapjuk
fejlécére vagy prezentációikhoz.
Indítsa el a Microsoft Research Auto
Collage 2008 programot a Start menü
ből. A program jobb oldalon mutatja
Használat
a képek mappa tartalmát az Image
Browser ablakban. Ha másik mappából
szeretne képeket választani, kattintson
a felirattól jobbra található
gombra,
és válassza ki a megfelelő mappát.
Ha nem szeretné, hogy a program véletlenszerűen válasszon
képeiből, másolja a kiválasztott képeket egy új mappába, és
jelölje ki azt az AutoCollage-ban.

Nyomja meg a Create gombot a kollázs elkészítéséhez.
A program elemzi a képeket, és megkeresi az arcokat,
hogy azok ne maradjanak le az összeállításról. A beépített
arcfelismerő rendszer pedig úgy helyezi el a fotókat,
hogy a hasonló képek ne kerüljenek egymás mellé. A képek számától és a számítógép teljesítményétől függően
rövidebb-hosszabb idő alatt elkészül a kollázs.

Ha szeretné látni a közelben készült PhotoSyntheket, nyomja meg bal oldalon az Explore 3D
Photo Experiences gombot. (Ha nem látszik a gomb, kattintson alul a Map Apps gombra, és
válassza a PhotoSynth alkalmazást.)

Miután kiválasztotta a mappát, láthatja a benne lévő
képeket szétszórva. A jobb oldalon található csúszka
segítségével állítsa be, hány képet szeretne felhasználni.
További beállításokhoz nyomja meg az Options gombot.
Itt beállíthatja a kép méretét. Ha egyéni méretet szeretne
beállítani, kattintson a
gombra, ahol megadhatja
a méretet hüvelykben, centiméterekben vagy akár
pixelekben is. Ha nagy méretben szeretné kinyomtatni
a kollázst, beállíthat akár 7200×7200-as, több mint 51
megapixeles felbontást is. Ez a méret elegendő lehet akár
egy tabló hátteréhez is.
Ekkor láthatja azokat a PhotoSyntheket, amelyek geocímkével vannak ellátva (azaz meg van jelölve,
hol készültek). Ezek segítségével olyan helyeket is megismerhet közvetlen közelről, ahova nem volt
alkalma eljutni. A PhotoSynthekről részletesebben olvashat az 14. oldalon.
A Bing Maps további alkalmazásokkal teszi izgalmasabbá a világ felfedezését. Valós idejű időjárás
adatokat és szatelitképeket nézhet a WeatherBuggal, vagy valóságos helyszínek kincskereső térké
pét készítheti el a Destination maps alkalmazással.
Használja a Bing Mapset, ha interaktív, részletgazdag térképre van szüksége. Ejtse ámulatba diákjait,
amikor történelemórán körbejárják egy történelmi épület PhotoSynthjét. Mutassa meg földrajzórán
az éppen tanított hely műholdas képeit. A Bing Maps segítségével mindezt könnyedén megteheti!
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Ha esetleg nem tetszik az összeállítás, kattintson újra a Create
gombra, és a felugró ablakban kattintson az Igen gombra
az előző kollázs törléséhez. Mivel a program véletlenszerűen
választja ki a képeket, minden újrakezdéskor valamilyen más
elrendezésben állítja össze a fotókat. Ha elégedett az ered
ménnyel, kattintson a Save gombra a mentéshez. Ha szeretné
háttérnek beállítani a képet, kattintson a Desktop gombra.
Hogy a kép pontosan illeszkedjen képernyőjéhez, a képméret
beállításainál válassza a a Screen Resolution lehetőséget.
Használja az AutoCollage-ot, ha látványos kollázsokat
szeretne készíteni, de nem szeretne hosszú időt tölteni a
képek összerendezésével és összemosásával.

A program próbaváltozata letölthető a http://research.microsoft.com/en-us/um/cambridge/
projects/autocollage/ oldalon a Download gombra kattintva. A próbaváltozat 30 napos
használatot tesz lehetővé, és a képek aljára egy vízjel kerül. Tanárok számára a program
ingyenesen letölthető, ha regisztrálnak a http://www.partnersinlearningnetwork.com oldalon. Belépés után
írja be a keresőbe: AutoCollage - Free download for educators. Válassza az első találatot, majd kattintson
a Download now gombra.

Letöltés
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Kreativitás

Kreativitás

Microsoft Photo Story 3
for Windows
Készítsen képeiből izgalmas, ﬁgyelemfelkeltő videót

Oktatás
Használata közvetlenebbé teszi mind a tanárok,
mind a diákok előadásait. Ha földrajzot tanít,
vetítsen le néhány térképet, fényképet az adott
országról vagy tájegységről. Történelemórákra
keressen képet történelmi személyekről, iratokról,
épületekről, mutasson be állatokat, növényeket
biológiából. Az eredmény: egy pár perces videó
levetítésével diákjai könnyebben ráhangolódnak
az órára, és nagyobb érdeklődéssel fogadják
a tananyagot. A Photo Storyval tanulói is lelke
sedéssel fognak felkészülni kiselőadásaikra.
A programmal készített videókkal színvonalasabbá
teheti az iskolai rendezvényeket, ünnepélyeket. Ha
diákjai filmet állítanak össze szalagavatójukra az
osztály képeiből, annak garantált sikere lesz.

Használat

A Photo Story egy ingyenesen letölthető szoftver,
amelyben fényképei mozgatásával és nagyításával
érdekes mozgóképet készíthet, emellett feliratokat,
zenét és kísérőszöveget adhat a képekhez.
Nyissa meg a Start menüben a Photo Story 3 for Windowst.
A program egy varázslóhoz hasonlóan végigvezeti a filmkészí
tés lépésein:
1. Első lépésként hozzon létre egy új történetet, majd kattint
son a Tovább gombra.
A program felajánlja a képek körüli fekete keret eltávolítását.
Érdemes ezt a funkciót átugrani, mert gyakorlatban nem
annyira zavaró a fekete keret. Ha mégis zavarja, később
bármikor visszatérhet erre az oldalra.
2. Adja hozzá lejátszani kívánt fényképeit. Ezt megteheti a
Képek importálása gombra kattintva, vagy egyszerűen
húzza a képeket a Sajátgépből a Photo Story ablakába.
3. Ha címet szeretne hozzáadni a képekhez, ezen az oldalon
teheti meg. Eﬀektusokat is választhat a kép alatti legördülő
menüre kattintva. Érdemes eﬀektussal ellátni azokat a képe
ket, amelyekhez címet rendel, így a felirat olvasható lesz.
4. A negyedik oldalon talán a legizgalmasabb funkciók
találhatók. Kattintson az Előnézet… gombra filmjének
megtekintéséhez.
Ha módosítani szeretné valamelyik képen a mozgás kezdő
és végpontját, kattintson a Mozgás testreszabása…
gombra. Helyezzen pipát A mozgás kezdő és befejező
pozíciójának megadása felirathoz, majd állítsa be a kívánt
mozgást. Nagyon izgalmas lehet, ha egy nagy felbontású
képen először egy részletet mutat meg, majd fokozatosan
távolodik, hogy az egész kép látszódjon. Bemutathatja
így egy város elhelyezkedését egy országban vagy egy
fontos személyt egy csoportképen. Ugyanezen az oldalon
beállíthatja, hogy milyen hosszan jelenjen meg az adott
kép. Ha figyelemfelkeltő videót akar készíteni, állítsa az
időtartamokat rövidebbre, míg komolyabb eseményeken,
például egy ünnepély díszleteként felhasználva állítsa
hosszúra a képek megjelenítését, így azok nem vonják el a
nézők figyelmét a szereplőkről.

Letöltés és telepítés

A program letöltéséhez látogasson el a
http://www.microsoft.com/hun oldalra, és a keresésbe
írja be: Photo Story. Az első találatra kattintva eljuthat a
program letöltőoldalára.
8 Programajánló

Egy mikrofon segítségével kísérőszöveget adhat
képeihez. Mondja el azt, amit órán elmondana a
képről. A felvétel előnye, hogy az órán a legprecízebb
megfogalmazást hallhatják a diákok. A PhotoStory
emellett a felvétel hosszához igazítja a képek
megjelenítését, így minden kép annyi ideig látható,
amennyi időt Ön is rászánt, és nem kell azokat kézzel
beállítani. Ha szeretne, készíthet jegyzetet a képekhez.
Ezután kattintson a piros Felvétel gombra
. A kísérő
szöveg elmondása közben kattintson sorban a képekre.
Ha valamelyik képnél elrontotta szövegét, kattintson a

Kísérőszöveg törlése gombra , és indítsa újra a felvételt
az adott képtől.
5. A következő oldalon zenét adhat filmjéhez. Válassza ki azt
a képet, ahonnan indítani kívánja a zenét, és kattintson a
Zene kiválasztása vagy Zene létrehozása gombra. Ha
kísérőszöveget vett fel képeihez, érdemes csökkenteni a
zene hangerejét.
6. Az utolsó oldalon elmentheti elkészült filmjét. Ha pro
jektjét esetleg később módosítani kívánja, vagy más
formátumba menteni, kattintson a Projekt mentése
gombra.

Miben más, mint a Movie Maker?
A Windows Live Movie Makerben lehetősége van videókat
is a történethez adni, többféle hatással láthatja el a címeket
és feliratokat, valamint a program támogatja a szélesvásznú
és nagy felbontású videók mentését. A Photo Story
előnye a Movie Makerrel szemben viszont az, hogy teljes
mértékben beállíthatja a kezdő és befejező pozíciókat, így
a képeken jobban kiemelhet részleteket. A Photo Story
ban ezenfelül felhasználóbarát módon adhat narrációt a
képekhez, akár zenével együtt is. A Photo Storyval készített
videókat összefűzheti más képekkel és videókkal a Windows
Live Movie Makerben.
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Windows Live Movie Maker

Tippek

Tegye izgalmasabbá tanóráit filmek segítségével
Figyelemfelkeltés,
szórakoztatás,
tanítás
A Windows Live Movie
Maker egy egyszerűen
kezelhető program,
amellyel fényképeiből
és videóiból lenyűgöző
filmeket készíthet, ami
ket levetíthet óráin,
közzétehet az interneten,
vagy DVDt készíthet
belőlük. A Movie Maker
ráadásul ingyenesen le
tölthető.
Látogasson el a
http://download.live.com/
oldalra.

Nem titok, hogy a gyerekek filmeket, sorozatokat nézve nőnek fel, és sokat tanulnak
belőlük. A mozgásban látott és hallott dolgok életszerűbbek, ezért könnyebben
megjegyezhetők. Akár varázslókról és varázsigékről, akár pingvinekről és sarkvidéki
expedíciókról van szó, a mozgóképek tartalma szinte észrevétlenül megmarad a gyerekek
emlékezetében.
Kinek van ideje tanítás mellett filmeket készíteni a tanórákra? Önnek! A Windows Live Movie
Maker segítségével könnyedén és gyorsan készíthet izgalmas videót egyegy témáról.

Keltse életre a tananyagot

2. Mutassa be egy fejlődés szakaszait
Mutassa be a lepkék fejlődését biológiaórán. Keressen ké
peket a fejlődés szakaszairól a bing.comon, és vetítse le
őket sorban. Az egyes szakaszokat megnevezheti feliratok
hozzáadásával.

Kisfilmek a tanórákon

3. Mutassa meg azt is, amit nem tud bevinni órára
Filmezze le kamerával vagy digitális fényképezőgéppel
az oroszlánok vagy gorillák etetését az állatkertben.
Készítsen felvételeket a fizika törvényeiről egy közeli
játszótéren vagy gördeszkás, biciklis pályán.

Minden tanár ugyanazzal a kihívással kerül szembe, amikor új anyagot szeretne tanítani:
hogyan keltse fel a diákok érdeklődését, és hogyan vegye rá őket, hogy bekapcsolódjanak az
órai munkába, beszélgetésbe. Egy rövid videó bemutatásával a diákok közelebbinek érzik a
tananyagot, és nagyobb érdeklődéssel sajátítják el az új ismereteket.
1. Időutazás
Repítse osztályát a múltba történelemóráján. Gyűjtsön képeket egy történelmi eseményről,
és adjon hozzá egy korabeli zenét.

4. Klasszikusok megújult formában
Készítsen filmet egy versről. Minden diákjával mondasson
el két sort. Vegye fel őket, és fűzze össze a felvételeket a
Movie Makerben. Garantáltan jó szórakozás lesz az osz
tállyal visszanézni a filmet, akár évekkel később is.
5. Matematika – más szemszögből
Keressen példákat a való életből a szögek bemutatására.
Az adótornyokat tartó drótkötelek, a parkolók felfestései,
a biliárdozás lelkét jelentő számtalan szög mind jó példa
azok jelenlétére mindennapi életünk során.
6. Segítsen gondolatokat gyűjteni képekkel
Vitassanak meg egy témát az osztállyal. Mielőtt állást foglal
nának a diákok, gondolatébresztőként vetítsen le néhány
képet az adott témában, így változatos és izgalmas érvek
kel teli órában lesz része az osztálynak.

1. Fényképek átmásolása a számítógépre
Ha még nem másolt át képeket digitális fényképezőgépé
ről, egyszerűen megteheti. Csatlakoztassa a fényképező
gépet a számítógéphez a megfelelő kábel segítségével,
majd kapcsolja be. Ha van kártyaolvasója, belehelyezheti
abba a fényképezőgép memóriakártyáját. A Windows 7
automatikusan felismeri az eszközt, és egy varázsló segít
Önnek a képek importálásában.
Ha miniDV kamerával vett fel videót, csatlakoztassa a
kamerát FireWire porton keresztül a számítógéphez.
A Windows 7 automatikusan felismeri a kamerát.
A lehetőségek közül válassza a Movie Makert a film
átmásolásához.
2. Szerezzen képeket és térképeket a Bingen

Szinte bármilyen témában találhat képeket és ábrákat
a Binggel, a Microsoft megújult keresőmotorjával. Láto
gasson el a www.bing.com oldalra, kattintson a Képek
gombra, és írja be, amit keresni szeretne.
3. A zene befolyásolja a hangulatot
Ha zenét ad filmjé
hez, megváltoztat
hatja annak stílusát.
A komolytól a bolon
dosig, a klasszikus
tól a fiatalosig mindenféle hangulatot adhat a filmhez.
A Movie Makerben pár kattintással kiválaszthatja és hoz
záadhatja a megfelelő zenét.

3 érv a Movie Maker mellett
1. Könnyen összeállítható
videók és képvetítések
Az Automatikus Filmkészítéssel
ízléses videót készíthet a válasz
tott képekből és videókból
néhány perc alatt.
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2. Izgalmas hatások – egyszerűen
Színesítse videóit a feketefehér,
művészi, szépia, tükrözés és még
sok más hatás segítségével. Adjon
pásztázás és zoom eﬀektust
képeihez a profi hatás eléréséhez.

3. Megosztás néhány kattintással
Ossza meg filmjeit pillanatok alatt.
Művét közvetlenül a programból
töltheti fel a YouTubera, de
könnyedén megoszthatja
azokat a Facebookon vagy más
videomegosztó oldalakon is.
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Microsoft Songsmith
Zenekészítő program azoknak, akik már énekeltek a zuhany alatt
A Songsmith a Microsoft
Research fejlesztése, egy
egyszerű, szinte teljesen
automatikus zenekészítő
szoftver. Nagyszerűsége
abban rejlik, hogy szinte
semmilyen zenei tudás nem
szükséges egy hangulatos
zeneszám elkészítéséhez.

A professzionális zenekészítő programokkal ellentétben a program használata perceken
belül megtanulható. Énekeljen el bármit egy mikrofonba, és a Songsmith megírja a zenét az
ének dallamára. Az első énekhang eléneklése után akár egy perc múlva kész lehet új dalával.
Hasznos lehet olyan diákok vagy tanárok számára, akik szeretnének dalt készíteni, de
nincs hozzá elegendő zenei tudásuk, vagy nem játszanak semmilyen hangszeren. Egy
Songsmith dal biztosan megható ajándék, akár diákok, akár tanárok készítik.
Indítsa el a programot. Egy varázsló fogadja, ahol először is ki kell
választania a dal stílusát. Láthatja az egyes stílusok ütemszámát, illetve
az ideális tempóját. Amikor kiválaszt egy stílust, a program bejátszik
Használat
egy mintát az adott stílusból. A Style Mood felirat melletti listából
kiválaszthatja, hogy a zene hangulata Light, azaz könnyed háttérzene
legyen, vagy áthatóbb Lively. Később is megváltoztathatja a zene stílusát. Remek
szórakozást nyújt a felvett dalhoz utólag más stílusú zenei alapot hozzárendelni.

Letöltés

Automatikusan, egyszerűen

Más videoszerkesztő programokban bonyolult funkciókkal és
szakkifejezésekkel találkozhat. A Movie Maker elsődleges
célja a minél egyszerűbb használat.

Az Automatikus filmkészítés használata

1. Nyissa meg a fotótárat vagy azt a mappát a számítógé
pen, ahol képeit tárolja.
2. Nyissa meg a Windows Live Movie Makert.
3. Jelölje ki a filmhez hozzáadni kívánt képeket (például egy
osztálykirándulás fotóit), és másolja őket egy új mappába.
4. Húzza a mappát a Movie Maker történet ablakába.
5. A képek megjelennek a Movie Maker történet ablakában
nagyjából úgy, mint egy képregényben.
6. Kattintson a lap tetején található Zene hozzáadása gombra.
7. Válasszon egy zenét, ami illik a film hangulatához.
8. Kattintson a szalagon az Automatikus filmkészítés gombra.
9. Várjon egy percet, amíg elkészül a filmje. Az eredmény
egy letisztult, jól követhető film, zenéhez illeszkedő áttű
nésekkel és feliratokkal.
10. Mindennel elkészült. Majdnem mindennel. Utolsó lépés
ként meg kell osztania filmjét a diákokkal.
Természetesen videókat is hozzáadhat ﬁlmjéhez. A képekhez
hasonlóan ezt is a történet ablakba húzva teheti meg. Az Auto
matikus ﬁlmkészítés a videókkal is működik.

Megosztás a YouTubeon
vagy a Facebookon
Ha elkészült filmjével, megoszthatja azt osztályával és akár
bárki mással is a világon.
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Megosztás az interneten

1. Egyszerű lépések
Filmjének online közzététele egyszerűbb,
mint gondolná. A szalagon lévő YouTube
gombra kattintva néhány lépésben fel
töltheti videóját a YouTubera a lehető
legjobb minőségben.

2. Szerezzen nézőket
Feltöltés előtt címkéket adhat videójához, így más tanárok
és diákok is megtalálhatják videóit a megfelelő kulcsszavak
ra keresve.
3. Mentsen nagy felbontásban
Ha egy nagy felbontású (FullHD) megjelenítőn vetítve sze
retné lenyűgöző minőségben menteni videóját, válassza
a szalagon a Megosztás csoportban a Nagy Felbontású
(1080p) lehetőséget.

Megosztás más módokon

Filmjét kiírhatja DVD lemezre, vagy akár elküldheti egy mobil
telefonra is. Az ilyen típusú közzétételhez segítséget talál a
Movie Makerben.

Az inspiráció Önnél kezdődik

Használja a filmekben rejlő lehetőségeket, hogy informálja
és inspirálja diákjait. Diákjai színészekké, producerekké,
írókká, rendezőkké és vágókká válhatnak. Engedje szabadon
a kreativitást és a csoportmunkát, és hagyja, hogy az osztály
megteljen energiával.

A program próbaverziója
letölthető a http://research.
microsoft.com/enus/um/
redmond/projects/song
smith/ oldalon a Download
gombra kattintva. A próba
verzió hatórányi folyamatos
használatot tesz lehetővé
minden funkció használatá
val, tehát amíg be van zárva
vagy a háttérben van a prog
ram, nem fogy az idő.
Miután regisztrált és belé
pett a lap tetején lévő kere
sőbe, írja be: „Songsmith
– Free download for
Educators”. Válassza az első
találatot, ahol a Download
now gombra kattintva
indíthatja a letöltést.

A következő lépésben változtathat a zene gyorsaságán.
Ha készen áll az éneklésre, nyomja meg a piros felvétel gombot.

Az ütem tartásához ad segítséget egy dobalap, amelyet felvétel közben játszik a program.
Énekelje el dalát, majd kattintson a leállítás gombra. A program kielemzi, hogy milyen dallamot
énekelt, és elkészíti alá a zenei alapot. Ha finomítani szeretne a zenén, a következőket teheti:
• Ha az egyes hangok melletti nyílra kattint, a Suggest almenüben választhat a prog
ram által ajánlott többi akkord közül, vagy az Edit… gombra kattintva beállíthat bár
milyen akkordot.
• Ha szeretné megváltoztatni a zene stílusát, a Style felirat melletti legördülő menü
ből válasszon egy másikat. Ha az egeret valamelyik stílus fölött tartja, a program
lejátszik egy mintát.
• Az Add/Remove Bar felirat melletti gombokkal hozzáadhat vagy törölhet ütemeket
a zene elejéről, illetve végéről.
• A zene vidámságát a Happy felirat melletti csúszkával állíthatja.
• A Jazzy melletti csúszkával a zene bonyolultsága állítható. Ha nem elég tiszta az ének
hang, érdemes alacsonyabb értékre állítani, így kevésbé észrevehetők a pontatlanságok.
• A Voice Vol melletti csúszka és a Mixer gomb az ének, illetve a különböző hangsze
rek hangerejét állítja.
Ha mindent beállított, nincs más dolga, mint elmenteni művét: kattintson a Save Song
melletti nyílra. Ha később módosítani szeretné dalát, kattintson a Save as… gombra,
ha zenefájlként szeretné menteni, kattintson az Export… gombra. Válassza a Windows
Media Audio formátumot. Mentheti külön az éneket, a zenei alapot vagy a kettőt együtt,
ennek megfelelően helyezzen pipákat a Vocals, illetve Music feliratok mellé.
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Ismerje meg a képnézegetés új dimenzióját!
A PhotoSynth segítségével úgy tekintheti meg az egy helyszínen készült
képeket, mintha ott járna. A rendszer feldolgozza a feltöltött fotókat, és az
átfedések segítségével elhelyezi azokat a térben. Járja be osztályával azokat
a helyeket is, ahova nem jutnak el osztálykirándulásaik során. Ismerjék meg a
sydneyi Operaházat vagy a Golden Gate hidat közvetlen közelről.

Amikor az oldalon nézelődik, megnyitás előtt
láthatja, hogy az adott Synth panorámakép
vagy PhotoSynth. Az alul található Panorama
felirat jelöli a panorámaképeket, mellette pedig
látható, hogy milyen felbontású a kép. Minél
nagyobb, annál részletgazdagabb a kép.
Ha azt látja például, hogy: 39 Photos – 56%
Synthy, az egy 39 képből álló PhotoSynth, amely
56%ban körbejárható. Érdemes a 100%ot
megközelítő és minél több képet tartalmazó
syntheket megtekinteni.

Használat

Látogasson el a http://photosynth.net oldalra. Itt böngészheti a feltöltött képeket. Ha
valamilyen konkrét helyet szeretne megnézni, írja be a hely nevét a lap tetején található
keresőbe. Találhat PhotoSynth tartalmakat a http://bing.com/maps oldalon is. Kattint
son a bal oldalon található Explore 3D photo experiences gombra. Ekkor a térképen
megjelennek az adott helyszínen készült Synthek.

Panorámaképek

Az oldalon két típusát találja a képeknek. A panorámaképek az egy pont körül körbefordulva készí
tett képekből állnak össze. A gombok vagy az egér segítségével bármelyik irányba nézelődhet. Ahol
elérhető, a képtől jobbra látható a kiemelt részletek listája. Húzza az egeret valamelyik fölé. Néhány
pillanat múlva megjelenik a kiemelés neve és egy rövid meghatározás. Kattintson valamelyikre, és a
program odafordítja a nézetet. Az épp megtekintett kiemelés körül fehér keret látható.

Saját panorámák és PhotoSynthek készítése

Nyissa meg a http://photosynth.net oldalt. Kattintson a lap jobb felső sarkában az Upload gombra.
Döntse el, hogy milyen típusú képet szeretne készíteni.

PhotoSynth készítése

Nézze meg jobb oldalon a videót, ahol a gyakorlatban láthatja, hogyan készíthet jó synthet. Ha elké
szültek fényképei, kattintson a Create a Snyth gombra. Lépjen be Windows Live IDjével (amivel a
Messengert, Fotótárat vagy SkyDrive fiókját is elérheti, a Windows Live szolgáltatásairól részletesen
olvashat az 30. oldalon), és kattintson a Start a new synth gombra. Húzza fényképeit a feltöltő
program ablakába, és adjon nevet, illetve meghatározást művéhez. A Visibility alatti menüben
kiválaszthatja, hogy Public, azaz mindenki által látható legyen, vagy Unlisted, azaz csak azok
láthatják, akiknek elküldi a synthet. Érdemes a Public lehetőséget választani, hogy minél gazdagabb
legyen a közös tartalom. Ha készen áll, nyomja meg alul a Synth gombot.

Panoráma készítése

PhotoSynthek

A másik típus az úgynevezett PhotoSynth. Ezek a synthek jelentik az áttörést a képnézegetésben.
A panorámaképekkel ellentétben itt nem egy pontból nézhet több irányba, hanem magát a témát
járhatja körbe, több nézőpontból. Izgalmas részleteket fedezhet fel, akár egészen közelről nézve.
Az egymást átfedő képek halványan jelennek meg. Ha elérhető egy közelebbi kép az egér mutatója
alatt, fehér négyszög jelenik meg. Kattintson a négyszögre a részletes felfedezéshez.
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Panoráma feltöltéséhez telepítenie kell az Image Composite Editort (ICE). Amikor megnyomta a
http://photosynth.net oldalon az Upload gombot, a „Want to upload a single Panorama?” kérdés alatt
kattintson jobb oldalon a „get it here” feliratra.
A megnyíló lap bal oldalán a Download felirat alatt töltse le az Ön rendszerének megfelelő 32 vagy
64 bites változatot. Ha feltelepítette, indítsa el a Start menüből a Microsoft ICE programot. Nyissa
meg a panorámához készített fotóit tartalmazó mappát, és húzza be azokat a Microsoft ICE ablakába.
A program feldolgozza a képeket, és automatikusan elkészíti a panorámaképet. Ezt elmentheti
számítógépére, vagy feltöltheti a PhotoSynth oldalra. Ha az oldalra tölti fel, kevesebb torzítással
tekintheti meg bárki a világon, hihetetlen sebességgel. Ha kiemeléseket akar adni a képhez, a
http://photosynth.net oldalon kattintson a My PhotoSynths gombra, nyissa meg a panorámát, és
nyomja meg alul az Edit this Photosynth gombot. Itt beállíthatja annak földrajzi elhelyezkedését is,
hogy a Bing Mapsen megjelenhessen.

Tippek

Használja bátran a PhotoSynthet a minket körülvevő világ megismerésére, készítsen
syntheket környezetéről, és mutassa be azokat a világnak. Iskolai versenyek feladata
is lehet, hogy a diákok minél részletesebb photosynthet hozzanak létre, vagy panorá
mát egy híres helyről, vagy akár az iskoláról, tantermükről.
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Xxxxxxxxx

Windows 7
Egy tanár élete, egyszerűbben

A Windows 7 megkönnyíti a tanárok „technikai életét”. Mostantól számítógépe vizuálisabb
és interaktívabb, mint valaha, így mindennapos feladatai egyszerűbben végezhetők. A gép
hamarabb indul el, képernyőjéről pedig egy kattintással tüntetheti el a zűrzavart. Egy kép
megtalálása, egy Microsoft Office PowerPoint® prezentáció elindítása vagy az óravázlat
elkészítése mind sokkal gyorsabban megy.

Egyszerű,
kényelmes,
megbízható

Xxxxxxxxx
az ablakok méretezési és rendezési lehetőségei, és akár
áttetsző formában láthatja, hogyan helyezkednek ablakai
a képernyőn. Ez csak néhány azok közül az újítások közül,
amelyekkel a Windows 7 élvezetesebbé és hatékonnyá
teheti napjait.

Betekintés a megnyitott weboldalakba

Képzeljük el, hogy információkat keres tanórájára. A sokféle
forrás miatt jó néhány weblapot megnyit. A Windows 7 Aero®
betekintőjével csak húzza az egeret az Internet Explorer® ikonja
fölé, és megjelenik minden megnyitott weblap miniatűrje. Ha
valamelyik miniatűrre húzza az egeret, az megjelenik valós
méretben. Ha megtalálja azt a weblapot, amelyhez vissza akart
térni, kattintson a miniatűrre.

További eszközök a diákok figyelmének lekötésére

Ha a számítógépet használja oktatási segédeszközként, fő
ként PowerPoint prezentációkat és más anyagokat fog levetí
teni és megosztani. A Windows 7 segítségével könnyen leköt
heti diákjai figyelmét. Néhányan talán még azt is mondják
majd, hogy ez túl menő egy iskolába.

A Windows 7 segít abban,
hogy legzsúfoltabb nap
ján is gördülékenyen
menjenek a dolgok. Ez
az operációs rendszer
leegyszerűsíti minden
napi feladatait, hogy a
számítógép segítse mun
káját, ne pedig megnehe
zítse azt.

Töltse meg élettel tananyagát

Fejezze ki egyéniségét
A Windows 7 izgalmas háttereivel, képernyőkímélőivel és
számtalan minialkalmazásával egy lépéssel Ön is a digitálisan
mindig naprakész diákjai előtt járhat.
Rázza fel a dolgokat
Egy izgalmas, gyors apróság: az Aero Shake. Fogja meg az
ablak tetejét, és rázza meg. Minden más ablak eltűnik, így a
figyelmet arra az egy ablakra összpontosíthatja.
Böngésszen biztonságban
Az Internet Explorer 8 a beépített SmartScreen szűrő
segítségével blokkolja a nemkívánatos weboldalakat, így az
órai megbeszélések zavartalanul folyhatnak.

Érjen véget hamarabb a nap

3 érv a Windows 7 mellett
1. Egyszerűbb mindennapi feladatok
A megújult tálcán jobban láthatóak a programok
ikonjai, miközben kevesebb helyet foglalnak el. Leg
gyakrabban használt alkalmazásai rögzíthetők a tál
cán, így pillanatok alatt elindíthatók. A kereső szinte
azonnal megtalál bármit, legyen szó programokról,
képekről, dokumentumokról vagy akár elveszettnek
hitt e-mailekről.

Egy dologból sosincs elegendő egy tanárnak: időből.
Szerencsére a Windows 7-tel lerövidül a megszokott feladatok
elvégzése. A tálcán betekintőt kaphat a megnyitott ablakok
képéről, így véletlenül sem nyit rossz ablakot, és nem kell
feleslegesen keresgélnie.

2. Gyorsabb indulás
A Windows 7 gyorsabban indul el, és alvó módból is
villámgyorsan ébred fel.
3. Megbízhatóság és biztonság
A Windows 7 a tanárok számára nagyobb teljesítményt
képes kihozni a számítógépből, a rendszergazdáknak
pedig jobb irányíthatóságot nyújt.

Gyorslisták

A gyorslisták segítségével láthatja a nemrégiben meg
nyitott dokumentumok listáját, így hamar visszaugorhat
rájuk egyetlen kattintással. A Windows 7-ben bővültek
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Készítsen és osszon meg filmeket

Ablakvonzás – dolgozzon két ablakban
egyszerre

Bizonyára kellett már két dokumentumot vagy weboldalt
egyszerre vizsgálnia. A Windows 7-ben két mozdulattal
helyezhet egymás mellé két ablakot úgy, hogy azok kitöltik a
képernyőt, és teljes tartalmuk látszik.
1. Nyisson meg két ablakot.
2. Húzza az egyik ablakot a képernyő bal szélére.
3. Amikor egy halvány téglalap tölti ki a képernyő bal felét,
engedje el az egeret.
4. Húzza a másik ablakot a képernyő jobb szélére.
5. Amikor elengedi az egeret, a két ablak egyenlően tölti ki a
teljes képernyőt.
6. Most már egyszerűen összehasonlíthatja a két ablak
tartalmát.

Használat

Hogyan segítheti az ablakvonzás
az Ön tanári munkáját?
Tegyük fel, hogy PowerPoint pre
zentációt készít órájára. Ahogyan
építi fel prezentációját, az ablak
másik oldalában nézheti OneNote
jegyzeteit. Ha képeket vagy jegyze
teket szeretne átmásolni, egysze
rűen jelölje ki és húzza át egyik ab
lakból a másikba. Egyszerű, ugye?
Az ablakvonzás akkor is hasz
nos, ha órán valamilyen témáról
beszélgetnek, és szeretnének
összehasonlítani két weboldalt.

A Windows Live Movie Maker ingyenesen letölthető a Windows
7-hez, amelyben percek alatt készíthet lenyűgöző kisfilmeket, és
könnyedén megoszthatja őket akár a YouTube-on is. Olvassa el a
Windows Live Movie Makerről szóló írásunkat a 10. oldalon!
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Office

Nélkülözhetetlen
tanári eszközök
Alkotás, rendszerezés, megosztás

Egy tanár napja folyamatos munka, a reggel első csengőszójától
az éjszaka utolsó kijavított dolgozatáig. Az Office segít Önnek az
írásban, prezentálásban, rendszerezésben és kommunikációban,
hogy lépést tudjon tartani az idő haladásával.

Az Office világa
Előadás lebilincselő formában
A Microsoft PowerPoint egy ismerős,
megbízható társ az órai vetítéseken.
Néhány tipp az osztatlan figyelem és
együttműködés eléréséhez.

A Microsoft Office sokféle módon járul hozzá
a tanárok munkájához. A csoportmunkát és a
hatékonyságot segíti a PowerPointtól kezdve
a Wordön át a OneNote-ig számos Office prog
ram. Mivel rengeteg funkcióval találkozhat, és
kevés ideje van azokkal megismerkedni, jelen
írásunkkal szeretnénk röviden felvázolni azokat
a leglényegesebb funkciókat, amelyeknek nagy
hasznát veheti az oktatásban.

Egy közös vonás összeköt

A Microsoft Office 2007 és 2010 leginkább szembetűnő új
donsága a szalag. Az összes programban megtalálható sáv a
hagyományos eszköztárakat váltja fel, hogy minden funkció
logikusan legyen elrendezve, így mindent könnyedén megta
lálhasson.

3 érv az Office mellett
1. Legyen kifejezőbb
Nyűgözze le diákjait egy profi PowerPoint prezentációval.
Válasszon a grafikusok által összeállított látványtervek
közül, és szúrjon be jó minőségű grafikákat, áttűnéseket
és diagramokat néhány kattintással. Esetleg lepje meg
őket egy prezentációba épített videóval.
2. Nem mindennapi rendszerezés
A Microsoft OneNote egy digitális jegyzetfüzet. Eltárolhatja
minden anyagát, óráját, osztályzatát vagy akár multimédiás
tartalmakat is egyetlen programban. Sőt, a OneNote-ban
bármit egy szempillantás alatt kereshet meg.
3. Csoportmunka korlátok nélkül
Az Office Web Apps az Office termékek internetes változa
ta. Az internetes tárolásnak köszönhetően bárhol a világon
megnyithatja és szerkesztheti dokumentumait, ahol van
internetelérése. Akkor is elérheti dokumentumait, ha
nincs is Office telepítve a számítógépre. A szolgáltatás
teljesen web alapú, így akár mobiltelefonjáról is
megtekintheti azokat.
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1. Galériák
A szalag segítségével könnyen megtekintheti egy galéria
vagy lista összes elemét, például betűstílusokat vagy
borítóterveket.
2. Minipult
Jelöljön ki vagy kattintson jobb gombbal egy szöveg
részre. Egy kisméretű eszköztár nyílik meg, a legfonto
sabb szövegformázási funkciókkal, hogy azok kéznél
legyenek.
3. Válasszon a fülek közül
A szalag tetején találja a funkciók legmagasabb csoporto
sítását, a füleket. Válasszon egy, az adott feladattal kap
csolatos fület, hogy láthassa annak logikusan elrendezett
funkcióit. Érje el például egyszerre az összes korrektúrával
kapcsolatos eszközt a Wordben, vagy változtassa a munka
füzet nézetét az Excelben.
Diákjai sok időt töltenek házi dolgozataik és
olvasónaplóik megírásával. Ezután Ön majd
Tippek nem ugyanolyan sokáig olvassa és javítja
azokat. Hogy időt takarítson meg, kérje meg
őket, hogy használják a Változások követése
funkciót. A Word 2007-ben és 2010-ben a színes jelölések
egyértelműen mutatják, miben változott a dolgozatuk az első
változathoz képest, így nem kell minden alkalommal elejétől
a végéig elolvasnia azokat.

1. Színesítse prezentációját
A PowerPoint 2007, illetve 2010 szá
mos beépített látványtervet tartalmaz,
amelyekben biztos, hogy minden
szöveg jól olvasható lesz.
2. Használjon képi eszközöket
Ne felejtse el: a kevesebb néha több.
Próbáljon minél tömörebben fogalmaz
ni diáiban és gondolatait vizuálisan
kifejezni. Szúrjon be képeket, vagy
keressen a számtalan ClipArt ábra közül
közvetlenül a programból, amelyekkel
könnyen és gyorsan illusztrálhatja diáit.
Használja az egyszerűen kezelhető
SmartArt ábrákat az átlátható és
profi kinézetű szervezeti diagramok,
folyamatábrák beszúrásához.
3. Kezdeményezzen beszélgetéseket
Tegye kétirányúvá az órai kommuni
kációt. Adjon lehetőséget diákjainak,
hogy megtárgyaljanak egy kérdést,
így ők is aktív résztvevői lesznek az
órának.
4. Szemléltessen videók
segítségével
Egy megfelelő videó segítségével
közelebb hozhatja a tananyagot
diákjaihoz. A PowerPoint 2010 kibő
vült videoeszközeivel gyerekjáték a
videók beillesztése prezentációiba.
5. Összegezzen és ismételjen
A diákoknak rengeteg tananyagot
kell feldolgozniuk mindennap.
Segítsen összefoglalni a tanultakat
egy összegző dia segítségével az óra
végén, illetve a következő óra elején.
A PowerPoint 2010 funkcióinak megismeré
séhez olvassa el részletesebb írásunkat az
20. oldalon!

Javítsa hatékonyságát jegyzetek segítségével

A Microsoft OneNote elengedetlen kellék egy tanár számára. Gondoljon rá úgy,
mint tanári zsebkönyvére, megszámlálhatatlanul sok új funkcióval. Gyűjtsön
össze minden fontos információt, amivel nap mint nap találkozik, és rendsze
rezze őket egyszerűbben, mint valaha.

Vegyen fel új szokást

Vadásszon és gyűjtögessen
Tartsa a OneNote-ot mindig megnyitva számítógépén. Rendezze anyagait osztá
lyok, tanított tárgyak szerint, vagy ahogyan csak szeretné. Helyezze át meglévő
jegyzeteit, cikkeit, képeit, videóit jegyzetfüzeteibe, és bővítse azokat, ha valami
érdekességbe botlik. Az eredmény: minden információ egy helyen.
Létrehozás és rendezés
A OneNote-ban tárolt digitális tartalmait könnyen felhasználhatja a PowerPoint
prezentációk készítésekor, dolgozatok értékelésekor, szülői értekezleteken,
iskolai rendezvényeken vagy éppen határidők kezelésekor.
Találja meg jegyzeteit könnyedén
Gépeljen be egy kifejezést a keresősávba, és a OneNote azonnal kilistázza azokat
a lapokat, amelyek a kifejezést tartalmazzák. A könnyebb megtalálhatóság
érdekében a program sárgával kiemeli a találatokat a lapon belül.

Tippek
Ha internetezés közben egy érdekes képre vagy térképre bukkan, könnyedén beillesztheti jegy
zeteibe. Használja a OneNote képkivágás funkcióját, vagy akár a program megnyitása nélkül
nyomja meg a Windows+S billentyűkombinációt, és jelölje ki a kívánt részt. A kép (beállításoktól függően)
automatikusan bekerül az éppen megnyitott jegyzetfüzetébe. A legjobb az egészben, hogy a kép mellett egy
hivatkozást is elment a program. Ha rákattint a linkre, a OneNote elindítja az Internet Explorer 8-at, és meg
nyitja azt az oldalt, ahonnan a kivágott tartalom származik.
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PowerPoint 2010

A PowerPoint 2010 új eszközökkel teszi lehetővé, hogy prezentációiban
kifejezhesse gondolatait, diákjai pedig könnyedén befogadhassák azokat.

Képernyőkép

Ha szeretné bemutatni egy program
használatát, például az aknakereső
nevű játék logikáját, vagy egy honlap
tartalmát, szúrjon be képernyőképeket.
Nyissa meg azt a programot, amelyről
képet szeretne készíteni, majd nyissa
meg a PowerPointot (a programot ne
kicsinyítse le). Kattintson a Beszúrás
fülön a Képernyőkép gombra. Ekkor
megjelenik egy lista a megnyitott és
le nem kicsinyített ablakok képével.
Válasszon egyet a lehetőségek közül.
Ha csak a képernyő egy részletéről
szeretne képet készíteni, kattintson a
Képernyőrészkivágás gombra. Ekkor
a PowerPoint eltűnik, Önnek pedig csak
annyi a dolga, hogy az egérrel kijelöl egy
téglalapot a képernyőn.

A Microsoft Office 2007es kiadása gyökeres változásokon ment keresztül. Az eszköztárakat felváltó
szalaggal a szoftverek funkciói könnyebben megtalálhatók, hatékonyabban használhatók. Az Office
2010 megjelenésével a meglévő, könnyen elérhető funkciók mellett olyan szolgáltatásokkal bővülnek
a programok, amelyekről sokan talán nem is gondolták volna, hogy lehetséges.

Látvány
Egy prezentáció készítésekor nagyon oda kell figyelni annak megjelenésére. A nem megfelelően választott színek, betű
típusok vagy hátterek elterelhetik a figyelmet a tartalomról, vagy éppen nehezíthetik az olvashatóságot. A PowerPoint
2010ben található beépített látványterveket gyakorlott grafikusok állították össze, hogy azok minden tekintetben meg
felelőek legyenek, és elősegítsék az információáramlást. Önnek csak annyi a dolga, hogy választ egyet a listából.
Kattintson a Tervezés fülre a szalagon. A miniatűrök fölé húzva az egeret néhány pillanat múlva látható, hogyan nézne
ki az adott látványterv. Ha valamelyik elnyeri tetszését, kattintson a miniatűrre. Ha egy látványterv tetszene, de szeretne
másik színösszeállítást használni, a Színek gombra kattintva választhat a további színsémák közül.

Háttér eltávolítása

Tartalom

Beszúrás

Amikor tananyaggal tölti fel diáit, vegyen figyelembe néhány szempontot. A diák tartalma legyen lényeg
re törő és minél tömörebb. Próbáljon kulcsszavakat gyűjteni a diára, és foglalja őket mondatba szóban a
tanórán.
Ne helyezzen túl sok információt egy diára. Próbáljon meg legfeljebb 6 sort és soronként legfeljebb
7 szót elhelyezni. Leellenőrizheti az olvashatóságot, ha egy átlagos méretű laptop (15”) képernyőjén
vetítve 34 méter távolságból el tudja olvasni a szöveget.
Használja ki a számítógépes vetítés nyújtotta lehetőségeket. Szúrjon be SmartArt ábrákat, képeket,
videókat, diagramokat a könnyebb megértés érdekében (figyeljen arra, hogy a túl színes tartalmak ne
vonják el a figyelmet).

Ha egy képnek csak egy részét szeretné mutatni, levághatja annak széleit. Jelölje ki a képet, ekkor megje
lenik a szalagon a KépeszközökFormátum fül. A jobb oldalon található Körülvágás gombra kattintva
beállíthatja a kép széleit. Ha a gomb alatti nyílra kattint, lehetősége van különböző alakzatok formájára
levágni a képet.
A PowerPoint 2010ben lehetősége van a képek hátterét eltávolítani. Jelölje ki a képet, és a Képeszkö
zökFormátum fülön kattintson a Háttér eltávolítása gombra. A képen lila színnel láthatóak az eltávo
lítandó területek. A keret méretével beállíthatja, hogy a kép melyik részét szeretné megtartani háttér
nélkül. Ha finomítani szeretne a kijelöléseken, használja a Megtartandó, illetve Eltávolítandó területek
megjelölése gombokat. Húzzon az egérrel egy vonalat a megfelelő területre, és a program végrehajtja a
módosítást.
A képek, szövegdobozok és egyéb objektumok elhelyezését segítik a segédvonalak. Amikor egy
objektumot áthelyez, más objektumokhoz közeledve megjelennek bizonyos segédvonalak, például
vízszintesen vagy függőlegesen egy vonalba kerülve, illetve ha a széleiket egymáshoz közelíti. Ezen
vonalak segítségével szabályosan, szimmetrikusan helyezheti el diáin a tartalmakat.

A PowerPoint 2010 olyan beszúrási lehetőségekkel bővült, melyekkel könnyedén illusztrálhatja
előadását.

SmartArt

Használjon SmartArt ábrákat prezentáció
jában. A SmartArttal hierarchiát és folya
matábrákat illeszthet be az egyes diákra,
amelyekkel könnyebben érthetővé teheti
az egyes témákat diákjai számára, illetve
egyszerűen adhat profi megjelenést diái
nak. Kattintson a Beszúrás fülön a Smart
Art gombra, és válasszon egy megfelelő
típust. Ezután írja meg vázlatpontosan az
ábra tartalmát, és el is készült SmartArt
ábrája. Ha akarja, később is módosíthatja az
ábra típusát, vagy választhat más színössze
állításokat.
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Microsoft Kodu

Videók beszúrása

Helyezzen el videókat prezentációiban, és vetítse le őket köz
vetlenül a programból. A diavetítés leállításával és a videó ke
resgélésével könnyen kizökkentheti diákjait az óra menetéből.
A PowerPoint 2010ben szinte bármilyen formátumú videót
könnyedén lejátszhat, sőt, akár szerkesztheti is őket a program
ban. Kattintson a szalagon a Beszúrás fülre, majd a Videoklip
gombra. Válassza ki a beszúrni kívánt videót, és kattintson a
Beszúrás gombra.
Megjegyzés: Ha a Beszúrás gomb melletti nyílra kattintva a
Csatolás fájlhoz lehetőséget választja, a bemutatófájl csak hivat
kozik a videóra, nem tartalmazza azt. Így nagyban csökkentheti a
bemutatófájl méretét, de ha másik számítógépen készíti prezen
tációját, mint amin előadja – például otthoni gépén –, másolja a
videót a prezentációt tartalmazó mappába, és az egész mappát
másolja pl. pendrivejára vagy online tárhelyére, a Windows Live
SkyDrivera (lásd 30. oldal).

Digitális homokozó

Bizonyára gyakran színesíti óráit játékokkal, diákjai pedig nagy örömmel kapcsolódnak be. Egy új,
vizuális programnyelv, a kifejezetten játékok készítésére alkalmas Kodu használatával tanulói a progra
mozók gondolkodásmódját is elsajátíthatják, ráadásul játékosan és már egészen fiatal korban is.

A VideoeszközökLejátszás fülön a videó lejátszásával
kapcsolatos beállításokat teheti meg. A Videó levágása
gombra kattintva beállíthatja a videó kezdő és végpontját.
Beállíthatja a fokozatos megjelenítés és eltűnés hosszát,
illetve beállíthatja például azt, hogy kattintással vagy auto
matikusan szeretné indítani a videót. A Könyvjelző hozzá
adása funkcióval megjelölheti a videó fontosabb részeit, így
könnyen megtalálhatja azokat vetítéskor, sőt, akár animá
ciókat is indíthat el egy könyvjelzőhöz érve.
Ha a dián a videóra kattint, megjelennek a szalagon a Video
eszközök. A Formátum fülön beállíthatja a videó megjelenését.
Ha szeretné beállítani, hogy nézzen ki a videó a dián, mielőtt
azt lejátssza, állítsa meg a lejátszást egy megfelelő képnél,
és a Plakátkép gombra kattintva válassza a Jelenlegi keret
lehetőséget. Ugyanezen a fülön beállíthatja a kép széleinek
levágását, akár különböző alakzatokra is, állíthatja a videó
színeit, vagy különböző eﬀektusokat adhat a videóhoz.
Eﬀektusok használatakor figyeljen arra, hogy azok a diákok
figyelmét összpontosítsák, ne pedig eltereljék. Vegye figyelem
be azt is, hogy kisebb teljesítményű számítógépeken problémát
okozhat a túl sok eﬀektussal ellátott videók lejátszása.

Megosztás

A PowerPoint 2010 egyik áttörő újítása, hogy videomegosztó
oldalakon található videókat is beszúrhat. Nyissa meg böngé
szőjével azt a videót, melyet el szeretne helyezni prezentációjá
ban (példánkban a YouTube webhelyen), és kattintson a videó
alatti Beágyazás gombra. Másolja ki a beágyazási kódot a
vágólapra (Ctrl+C).
Nyissa meg a PowerPointot, és nyomja meg a Beszúrás fülön
a Videoklip gomb alatti nyilat. Válassza a Videoklip webhely
ről… lehetőséget, másolja be a kódot (Ctrl+V), és nyomja
meg a Beszúrás gombot.

Ugye milyen egyszerű? Ilyen alapvető szabályokból azonban
nagyon komplex viselkedést is kialakíthatunk – pl. egy almára
vadászó, de a robotoktól óvakodó rágcsálót alkothatunk, mely
magától mozogva keresi a táplálékát.
A Kodu azonban nem áll meg itt. Természetesen tartalmaz
előre elkészített pályákat, amiket benépesíthetünk saját
karaktereinkkel. De a megfelelő üzemmódba átváltva
újabb eszközöket kapunk: lehetőségünk van a teljes sem
miből indulva megteremteni egy új világot. Egy eszközzel
szárazföldet hozhatunk létre, melyeket újabb eszközökkel
megemelhetünk, lesüllyeszthetünk; tavakat és óceánt hoz
hatunk létre; ecsettel füvet, homokot, köveket „festhetünk”
a szárazföldre. Így teljesen tetszésünk szerint alkothatunk
meg egy fantáziavilágot, amit aztán benépesíthetünk
felprogramozott karaktereinkkel.

Összességében a PowerPoint 2010 mindent megtesz azért,
hogy Ön kompromisszumok nélkül taníthasson prezentációk
segítségével. A megfelelően elkészített digitális tananyag
leköti a diákok figyelmét, és segít felvenniük az óra tempóját
akkor is, ha esetleg elkalandoztak volna.
Az Office programcsomag, így a PowerPoint 2010 is a Tiszta
szoftver programban ingyenesen elérhető iskolák számára,
illetve pedagógusoknak otthoni használatra. További infor
mációkért látogasson el a www.tisztaszoftver.hu oldalra.

A PowerPoint 2010 néhány olyan funkcióval bővült, melyek megkönnyítik mind a kollégákkal való együttműkö
dést, mind a diákoknak való közzétételt. Kattintson a Fájl menü gombjára a szalagon, és kattintson a Mentés
és küldés gombra. Elmentheti prezentációját PDF formátumban, vagy akár HD felbontású videóként is, így
DVDt is készíthet prezentációjából. A Mentés a webre lehetőséggel feltöltheti dokumentumát személyes
SkyDrive tárterületére, ahol közösen dolgozhatnak rajta, akár valós időben is (bővebben lásd Windows Live
szolgáltatások című írásunkat). A Diavetítés közvetítése gombra kattintva meghívót küldhet ismerőseinek,
akik valós időben a saját számítógépükön nézhetik előadását.
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A Microsoft statisztikái szerint egyedül az XBOX 360 konzollal
félmillió emberévet játszottak el, és ez nem az egyetlen ilyen
platform. Ez rengeteg idő. Valószínű viszont, hogy a játékosok
többsége nemcsak a más által kitalált világokban akar baran
golni és lövöldözni, hanem szeretné megalkotni a sajátját is –
eközben folyamatosan megismerve a programozás nyújtotta
lehetőségeket. De hogyan lehet lekötni a folyamatos vizuális
élményhez szokott játékosok figyelmét?
A Microsoft kutatói megalkották a Kodu nevű eszközt, amely
interaktív alkotásra ad lehetőséget. A felhasználók előre defi
niált elemeket (pl. tereptárgyak, robotok, állatok) kapnak,
melyeket egy egyszerű, grafikus programozási nyelv segítsé
gével kelthetnek életre.
Kisiskolás diákjainak bizonyára kedvenc házi feladatuk lesz
a saját játék készítése. A lelkesebbek egymással versengve
fogják tovább tökéletesíteni programjaikat, és hamar felfe
dezhetők az esetleges programozó tehetségek is.

A nyelv feltételekből és az arra adandó válaszokból áll.
Ám a hagyományos programozási nyelvekkel szemben
– ahol változókkal, logikai kifejezésekkel dolgozunk – a
Koduban a programozás alapegységei könnyen érthető,
hétköznapi dolgok. Feltétel lehet pl. ha a szóban forgó
szereplő lát, hall valamit, esetleg a felhasználó gombnyo
mással, egérkattintással parancsot ad neki. Válasz pedig
lehet mozgás, ugrás, lövés stb. Mindezeket pedig egyér tel
mű ikonok szemléltetik, így a Kodu nyelve rögtön érthető
szinte bárki számára.
Például ha azt szeretnénk, hogy állatkánk almákra vadásszon,
akkor a következő parancssort adjuk neki:
Ha – látsz – almát | Akkor – edd – meg

Letöltés
A Kodu tehát egy digitális homokozó, ahol
akár a nulláról indulva, akár előre elkészített
pályákon keresztül élhetjük ki kreativitásun
kat, vagy taníthatjuk meg a programozás
alapvető fogásait – mindez gyerekek
számára is érthető módon tálalva. Ráadásul
XBOX 360 konzol mellett PCre is elérhető,
méghozzá ingyenesen. Próbálja ki Ön is az
alábbi honlapról letöltve!
http://fuse.microsoft.com/project/
kodu.aspx
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Az Office világa

Microsoft Mouse Mischief

Használat

Új távlatok az órai diavetítéseken

Prezentáció elkészítése
Telepítés után a PowerPoint szalagján megjelenik egy új fül, a Multiple-Mouse. Itt szúrhat be olyan
kérdésdiákat, amelyekre a tanulók válaszolhatnak.

Az ingyenes PowerPoint kiegészítő segítségével minden diákját egyszerre
vonhatja be az óra menetébe. Ehhez csupán egerekre van szükség, annyira,
ahány tanuló van a teremben vagy ahány csoportban dolgoznak.
A prezentáció során szúrjon be kérdéseket válaszlehetősé
gekkel. A diákok az előttük lévő egérrel tudnak rákattintani
valamelyik válaszra. Minden egér külön egérmutatót
kap, amelyek csak a kérdést tartalmazó diákon látszanak,
egyébként nem zavarják az előadást.
A kérdések lehetnek akár szavazások, akár ismétlőkérdések
az anyagból. A szavazásokon megőrizhető a névtelenség,
és a kérdés megválaszolása után megjelenik egy statisztika

az egyes válaszokra adott szavazatok számáról. Ha a tan
anyagból szúr be kérdést, megadható a helyes válasz, ekkor
a statisztikában látható a leggyorsabban helyes választ adó
diák egérmutatója. Így például jutalmazható a leggyorsabban
válaszoló tanuló órai munkája.
A válaszadás utáni statisztika csak akkor jelenik meg önmagá
tól, ha már minden diák válaszolt, így mindenki késztetve érzi
magát a minél gyorsabb válaszadásra.

A szalagon található fontosabb gombok funkciója a következő:
• Új dia beszúrásához kattintson a New Slide gombra.
• A Multiple Choice gombra kattintva kiválaszthatja a válaszok számát. Ez 2-10 lehetőség lehet.
• Helyes válasz megjelöléséhez kattintson az Assign Answer gombra, és kattintson a helyes válasz
sorszámára.
• A vetítés indításához kattintson a Play Slide Show gombra.

Vetítés

Telepítés

A Mouse Mischief használatához szüksége van egy kivetítővel felszerelt számítógépre,
amelyen a PowerPoint 2007 vagy 2010 fut. Erre a számítógépre kell csatlakoztatnia az
egereket.
Érdemes USB egereket használni, amelyeket USB elosztókra köthet. A rendszer terve
zésekor ügyeljen arra, hogy az USB kábelek hossza nem haladhatja meg az 5 métert
(speciális, ún. aktív hosszabbítók használata nélkül), illetve vegye figyelembe az egerek
áramfelvételét és a számítógép USB portjának kapacitását. Vezeték nélküli egerek hasz
nálatával mind a kábelezési, mind az áramfelvételi problémák kiküszöbölhetők.

Letöltéshez látogasson el a http://www.microsoft.com/multipoint/mouse-mischief/ oldalra, és kat
tintson a Download gombra. Az oldalon további információkat, óravázlatokat, illetve egy bemutató
videót is talál. A Sample lessons gombra kattintva már elkészült Mouse Mischief prezentációkat
tölthet le (angolul), illetve saját prezentációit is megoszthatja a http://office.microsoft.com/en-us/
templates/ oldalon, ha a Submit a template gombra kattint.
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Indítsa el a vetítést, és kövesse
az ott leírt utasításokat. Elsőként
a tanári egeret kell kiválasztani.
Húzza saját egerét a téglalapba,
és nyomja le az Enter gombot.
Ezután válassza ki, hogy a diákok
egyénileg (Individual Mode)
vagy csoportokban (Team Mode)
dolgoznak. Egyéni módban
mindenki kap egy véletlenszerű
ábrát, csoportmódban
választhatnak, hogy melyik cso
portban szeretnének részt venni.
A csoport minden tagjának ugyan
arra kell válaszolnia.
A diák között nem lehet a
megszokott kattintással haladni.
Használja a jobbra-balra nyílbil
lentyűket, vagy húzza egerét
a képernyő aljára, ahol megje
lennek a tanári eszközök, ezek
használata a következő:

• A kék nyilakkal léphet előre vagy hátra a diák között.
• A zöld nyilakra kattintva újraindítja a diát, így törlődnek az
addig adott válaszok.
• A narancssárga stopperórára kattintva megjelenik egy 60
másodperces visszaszámlálás a képernyő jobb felső sarkában.
Az idő lejártakor megjelenik a statisztika a válaszok számával.
Akik nem válaszoltak időben, azok száma a „nem válaszoltak”
sorban látható.
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pptPlex
Gondolja újra a prezentációkról alkotott véleményét!
A pptPlex segítségével teljesen új módon tarthat előadásokat. A hagyományos PowerPoint
vetítésekben egyszerű diák követik egymást, meghatározott sorrendben. Ha szeretne visszaugrani
egy kérdéses diára, sokat kell lapoznia a diák közt, vagy be kell írnia a dia sorszámát, és megnyom
ni az Enter gombot, ám ehhez tudnia kell a diák sorszámát.
Ezeknek a korlátoknak vet véget a pptPlex, a PowerPoint 2007 és 2010 ingyenes kiegészítője. A vetí
tést úgy kell ezentúl elképzelni, mint egy filces táblát, amelyre a cetlik (diák) csoportosítva vannak
felragasztva. Az egyes témakörök jól elválaszthatók egymástól, így könnyen megtalálható egyegy
cetli, valamint követhető az egész tartalom logikai felépítése. Ha egy cetlit jobban meg akarunk
nézni, közelebb megyünk, ha egy részletére vagyunk kíváncsiak, akár nagyítóval is nézegethetjük.
A pptPlex még erre is képes!
Ezzel a módszerrel akár az egész éves tananyag elhelyezhető egyetlen .pptx fájlban, úgy, hogy az
mégis átlátható marad.
A pptPlex legnagyobb előnye, hogy nem kell kidobnia régi diasorait. Meglévő prezentációit
néhány perces munkával felkészítheti a pptPlexszel való használatára.

Tippek

Az Office világa

pptPlex prezentáció készítése
Miután a pptPlexet telepítette, egy új fül jelenik meg a sza
lagon. A pptPlex nem módosítja az eredeti kezelőfelületet,
tehát bármikor dolgozhat a megszokott módon.
Amennyiben szeretne a pptPlexszel prezentációt tartani, fel
kell készítenie arra diasorát. Érdemes egy másolatot készítenie
eredeti diasorairól, ha esetleg a hagyományos módon kíván
előadást tartani, illetve ha olyan számítógépen szeretne vetíteni,
amelyre nincs feltelepítve a pptPlex.
A diák csoportba rendezéséhez be kell szúrnia a szakaszok
elejére egy szakaszjelző diát, ehhez kattintson az Insert
New Section gombra. Ennek a diának a szerepe hasonló a
címdiákhoz, megjelöli a témakört, így ha vannak címdiái,
illesszen be azok elé vagy azok helyére egy szakaszjelző diát.
A PowerPoint 2010es verziója alapból támogatja a diák csoporto
sítását, így abban a kezdőlapon kell beállítani a szakaszjelölőket.
(Ugyanezt megteheti, ha egy dia miniatűrjére kattint jobb gomb
bal, és kiválasztja a Szakasz hozzáadása lehetőséget.)

Hozzáadhat dokumentumokat az Add Live Content gombra
kattintva. Beszúrhat Word, Excel, sőt akár PowerPoint és Visio
dokumentumokat, amik a diákhoz hasonlóan megjelennek
a vetítésben. Ezekben a tartalmakban, ha többoldalasak,
lapozhat a megjelenő gombok segítségével.
A legtávolabbi nézet (amin minden dia együtt látható)
kinézetét a Canvas Background gombra kattintva módo
síthatja. A hátteret, illetve az egyes csoportok helyét és mé
retét szabadon módosíthatja. Ha földrajzot tanít, készítsen
egy képkivágást a www.bing.com/maps oldalon található
térképekről. Helyezze el az egyes területekről szóló tananya
got a térkép megfelelő pontján. Amikor például egy ország
népességét tanulmányozzák, gyorsan átugorhat a környező
országok népességadataihoz, így szemléltetheti az eltérése
ket a földrajzi elhelyezkedés függvényében. Amikor végeztek
az összehasonlítással, ugyanonnan folytathatják a tananya
got, ahol abbahagyták.

Ha történelmet tanít, helyezze el egy prezentációban különböző országok, kon
tinensek történelmét külön csopor tokban. Diákjai le lesznek nyűgözve, amikor
egy „Eközben Franciaországban…” mondattal átugrik egy másik országba. A pár
huzamos szemléltetés segít a diákoknak abban, hogy jobban el tudják helyezni a
történelmi eseményeket, összefüggéseket gondolataikban.

Diavetítés

A legtávolabbi nézetet megtekintheti a From Overview gombra kattintva, illetve így indíthatja a diavetítést
távoli nézetből.
A hagyományos prezentációkból megszokott jobbrabalra (page uppage down) gombokkal válthat a
diák között, ám a csoport elején és végén egy átfogó nézetet is kap a szakasz összes diájáról. Ha egeret
használ, kattintson duplán egy diacsoport fejlécére vagy a diára, amelyet közelről szeretne látni. Távolításhoz
kattintson az egér jobb gombjával. Az egér görgőjét is használhatja nagyításhoz és kicsinyítéshez. Ha a
bal egérgomb lenyomva tartása mellett húzza az egeret, mozgathatja a diát.
Indíthatja a vetítést az első diától vagy az éppen megnyitottól, ehhez kattintson a From First Slide,
illetve a From Current Slide gombra.

Telepítés
A program letölthető a http://www.officelabs.com/projects/pptPlex/Pages/default.aspx oldalon a TRY IT
gombra kattintva. Szükséges továbbá, hogy a PowerPoint 2007 vagy 2010 fel legyen telepítve a számítógépre.
Az oldalon további információkat, videókat talál a szoftverről.
Előfordulhat, hogy a pptPlex nem működik megfelelően a PowerPoint 2010 egyes változataival. Ha hibát észlel
a prezentáció elindításakor, használja a pptPlexet a PowerPoint 2007tel, vagy várja meg a pptPlex javítását.
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Ha a pptPlexszel tart előadást, tartsa szem előtt, hogy az áttűnések, animációk és videók nem működnek.
Lehetőség van a hagyományos módon megtartani prezentációját, ha a Kezdőlap fülön indítja a
vetítést. Ekkor minden korábban beállított áttűnés, animáció és videó működik, a távoli nézet pedig
egy statikus diaként viselkedik, ami így is jó áttekintést ad a prezentáció felépítéséről.
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Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Publisher
Kiadványok egyszerűen

Használat

Fordult már elő Önnel, hogy gyorsan kellett tájékoztató nyomtatványt készítenie, például
óracseréhez vagy ebédbefizetéshez?
A Microsoft Office programcsaládjának része a Publisher, amellyel egyszerűen és gyorsan
készíthet plakátokat, meghívókat, szórólapokat vagy akár az iskola újságját is.
A Publisher előnye a professzionális kiadványszerkesztőkhöz képest az, hogy használata jóval
egyszerűbb, egy Wordben, PowerPointban valamennyire jártas felhasználó hamar kiismerheti
magát a programban.

A Publisher elindításakor egy varázsló fogadja, itt választhatja ki a kiadványa típusát. Minden
típushoz rengeteg előre elkészített (magyar nyelvű) sablon áll rendelkezésre, hogy Ön hamar
elkészíthesse profi megjelenésű kiadványát. Ha szeretné, a sablonokat megnyitás után egyszerűen módosíthatja.
A Publisher kezelése hasonlít a Wordéhez, illetve a PowerPointéhoz. A szövegeket szövegdobozokban kell
elhelyezni, és Ön választja ki azok helyét. A különböző alakzatok és képek elhelyezhetőek bárhol, és előrehozhatók,
illetve hátraküldhetők, így beállítható, hogyan takarják el egymást az egyes objektumok.

A sablonok között válassza a Transzparensek csoportot, és azon belül egy megfelelő sablont. Mielőtt
létrehozza, jobb oldalon beállíthatja a transzparens elrendezését, illetve méretét. A méretet később is
módosíthatja az Oldalbeállításban, és akár 6×6 méteres plakátot is készíthet.
Nyomtatás előtt beállíthatja az átfedést a lapok között, ha az Elrendezés beállításai gombra kattint. Ezt
akkor érdemes növelni, ha a nyomtató nem tud a lap szélére nyomtatni.

Tájékoztató táblák

Képzeljük el, hogy a 10.B osztály és 12.C osztály termet cserél. Válassza a Tájékoztató táblák csoportot,
azon belül pedig a Nyílt nap nevű sablont. A lap tetején szerepeljen a legfontosabb információ, azaz a
teremcsere. A lap alján írja meg részletesebben, hogy melyik órában és hogy melyik két osztály cserél,
így ha a diákok találkoznak a másik osztállyal, tudják őket értesíteni. A nyíl iránya megmutathatja, hogy
merre induljanak el. Ha nem tudja elforgatni a nyilat, az azért lehet, mert több ábra van csoportba
rendezve. Kattintson jobb gombbal a nyílra, és válassza a Csoportbontás lehetőséget.
Miután elkészült a táblával, készítse el annak párját, mely a másik teremhez kerül. Bal oldalon az Oldal
választás munkaablakban kattintson jobb gombbal az oldal képére, és válassza az Oldal másolatának
beillesztése lehetőséget. Írja át a leírást, és forgassa el a nyilat az ellenkező irányba.

Nincs más hátra, mint kinyomtatni a két lapot, és kiragasztani a termek ajtajára. A Publisher segítségével
néhány perc alatt elkészült egy egyértelmű tájékoztatás a teremcseréről.

Iskolaújság

Ösztönözze diákjait, hogy készítsenek iskolaújságot a Publisher segítségével. Használata nem nehezebb
a Wordénél, viszont sokkal több lehetőséget ad kreativitásuk kibontakoztatására.
A sablonok között válasszák a Hírlevelek csoportot. Itt olyan kiadványterveket találnak, amelyek
füzet típusú kiadványok, van fed és hátlapjuk, illetve az oldalak párosak. Érdemes átállítani később az
oldalméretet A5ös oldalakra, így az újság félbehajtott A4es lapokból áll, és könnyen sokszorosítható
az iskola fénymásolóján.
A terjedelem tervezésekor figyeljenek oda, hogy az oldalak száma néggyel osztható legyen. Az egyes
cikkeket rendezzék hasábokba. Szúrjanak be egymás mellé több szövegdobozt, majd használják az átfolyás
funkciót. Ehhez válasszák ki a kiinduló szövegdobozt, kattintsanak a SzövegdobozeszközökFormátum
fülön a Csatolás gombra, majd arra a szövegdobozra, amelyben a szöveget folytatni szeretnék.

Készíttessen
korabeli újságot
diákjaival
történelemórára.
Az Ókori Hellas
magazinjában
például írjanak
kultúráról,
sportról,
legyen benne
haditudósítás,
illetve exkluzív
interjú Nagy
Sándorral.

Transzparensek

Készítsen óriásplakátokat egy egyszerű A4es nyomtatóval! A Publisherben készíthet nagyméretű kiadvá
nyokat, amelyeket a program bizonyos átfedéssel szétvág A4es lapokra, így egyszerűen összeragaszthatja
őket. Készítsen Ön, vagy kérje meg diákjait, hogy tervezzék meg focicsapatuk transzparensét, reklámozzák
palacsintabárjukat az iskola rendezvényein.
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A fentebb felsorolt kiadványok mellett a Publisherrel készíthet még hirdetéseket letéphető cetlikkel,
névjegykártyákat, naptárakat, brosúrákat, étlapokat és még sok mást. Böngésszen a beépített sablonok
között, és készítsen percek alatt profi nyomtatványokat.
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Windows
Live
szolgáltatások
Ismerje meg, mi mindenben lehet segítségére a Windows Live, amely többféle szolgáltatással
teszi hatékonyabbá munkáját. A Windows Live nagy előnye, hogy használatához mindössze
egy néhány perc alatt létrehozható Windows Live IDre van szüksége, és nem kell egyesével
regisztrálni minden szolgáltatásba. Ha számítógépén egyszer bejelentkezik valamelyikbe,
a többi szolgáltatást is használhatja anélkül, hogy újra és újra begépelné jelszavát.

Az üzenetablakban további lehetőségei vannak. Ha szeretne
fényképeket megmutatni, kattintson a Fényképek gombra,
és válassza ki a megmutatni kívánt képeket, vagy egyszerűen
húzza rá a fényképet a csevegő ablakra. Ha átvált egy másik
képre, partnerénél is változik a kép. Ha szeretne élőszóban vagy
akár élőképpel beszélgetni, kattintson a Videokép vagy a Hívás
gombra. A Tevékenységek menüben a Távsegítség gombra
kattintva kérhet számítógépes segítséget egy informatikában
jártasabb kollégától vagy diáktól. A segítő láthatja képernyőjét,
kezelheti egerét, ezáltal úgy tud segíteni Önnek, mintha egymás
mellett ülnének. A Felkérés gombra kattintva behívhat új
személyeket egy közös megbeszélésbe.

A Windows Live szolgáltatások egy része internetes, tehát telepítés nélkül, böngészőjében
használhatja azokat. A számítógépen futó programok egyszerre telepíthetőek a
http://download.live.com letölthető telepítővel.

Messenger

A Windows Live Messenger a csomag egyik legidősebb tagja.
Korábban MSN Messenger néven működő szolgáltatás fő
funkciója az azonnali üzenetküldés, a „csevegés”. A program a
http://download.live.com oldalról tölthető le.
Tanárként bizonyára sokszor fordult elő Önnel, hogy
valamit gyorsan meg akart tudni kollégájától. Tegyük
fel, hogy fizikatanárként meg akarja kérdezni az osztály
kémiatanárát, hogy meddig jutottak az anyagban, hogy
Ön is annak megfelelően tervezze meg óráját. Ha egy
tanáriban, netán egymás mellett ülnek, természetesen
szóban a legegyszerűbb megkérdezni, ha viszont külön
tanáriban dolgoznak, a Messenger segítségével láthatja,
hogy kollégája éppen elérhetőe. Egy gyors üzenetváltással
hamar megtudja, amire kíváncsi volt.
A diákokkal való kommunikációt is segíti a Messenger. A fájl
küldés funkció segítségével elküldhetik házi feladataikat,
megkérdezhetik egy dolgozat időpontját, vagy egyeztethet
nek iskolai rendezvények megszervezéséről, akár konferen
ciabeszélgetésben is.

Miért érdemes regisztrálni?
Mert használhatja a Messengert azonnali üzenetek küldé
séhez, elérheti a SkyDriveot, feltöltheti fényképeit az inter
netre közvetlenül a Windows Live Fotótárból, személyes
weboldalt készíthet, és még rengeteg mást tehet.
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Látogasson el a http://groups.live.com
oldalra. Itt láthatja azokat a csopor to
kat, melyeket Ön hozott létre, vagy
amelyeknek tagja. Ha új csoportot
Használat
szeretne létrehozni, kattintson a
Csoport létrehozása gombra, és adja
meg a csoport nevét, kívánt email és
webcímét, esetleg egy rövid leírást. Válassza ki a csoport
tagjait Windows Live rendszerbeli ismerősei közül, vagy írja
be email címüket.

A Messengerben előre felvett partnerekkel tud beszélgetni.
Vegye fel kollégáit és diákjait partnerként. Kattintson a lap
tetején a keresősávtól jobbra található Ismerős felvétele
gombra. Adja meg ismerőse Live IDs email címét, majd
nyomja meg a Tovább gombot.

Ha egy olyan számítógépen szeretne üzeneteket váltani,
amelyre nincs feltelepítve a Messenger, látogasson el a hot
mail.com vagy a http://skydrive.live.com oldalra, ahol a lap
tetején található Messenger gombra kattintva láthatja part
nereit, és üzenhet nekik.
A Messenger az egyik legelterjedtebb azonnali üzenetküldő,
így valószínűleg sok diákja és tanártársa használja a programot.
Szinte minden felhasználója a tanártanár, illetve tanárdiák
kapcsolat jól használható eszközének tekinti a Messengert.
A fiatalok körében végzett kutatások alapján a számítógépen
legfontosabb, legtöbbet végzett tevékenység a kapcsolattartás,
amihez az esetek többségében Messengert használnak.

Mi az a Windows Live ID?
A Windows Live ID egy, a személyi igazolványához
hasonlító azonosító, amellyel egyszerűen beléphet a
Windows Live bármelyik szolgáltatásába anélkül, hogy
külön regisztrálnia kellene mindenhova. Ha Ön hotmail.
com, hotmail.hu vagy windowslive.com email címet
használ, használja azt a belépéshez. Más email címét is
egyszerűen regisztrálhatja a Windows Live rendszerben.

a csoport saját címére, de akár 20an is beszélgethetnek
valós időben a Messenger segítségével. Minden csoport
rendelkezik továbbá saját weboldallal, közös dokumentum
tárral, jegyzetfüzettel.

Amikor ismerőse jóváhagyta a kapcsolatot, megjelennek
egymás partnerlistáján. A nevek mellett található színes
négyzetek jelölik a partner elérhetőségét. A zöld azt jelenti,
hogy partnere elérhető, a narancssárga azt, hogy nincs a
gépnél, a piros pedig azt, hogy partnere elfoglalt, ekkor csak
indokolt esetben írjon neki. Nem elérhető partnerei neve
mellett szürke négyzet látható.
Saját elérhetőségét, illetve megjelenítendő nevét módosíthatja,
ha az ablak tetején saját nevére kattint. Ha megjelenítendő
képét szeretné kicserélni, kattintson a képre. Lehetősége van
gyorsüzeneteket megosztani. Ezek a rövid üzenetek a neve
mögött megjelennek ismerősei partnerlistáján, így könnyen
felhívhatja figyelmüket egy dolgozat leadási határidejére, vagy
például az ebédbefizetéssel kapcsolatos információkra.
Ha valakivel szeretne üzeneteket váltani, kattintson duplán
a partner nevére. Ekkor megjelenik az üzenetablak. Írja be
üzenetét, és nyomja meg az Enter gombot.

Windows Live Groups

Tegye egyszerűvé a mindennapi kapcsolattartást kollégái
val, diákjaival, vagy akár a diákok szüleivel. A Live Groups
segítségével csoportokat hozhat létre, ahol emailt küldhet

Minden tag egy emailt kap a csoportba való meghívásról.
Miután csatlakoznak a csoporthoz, kezdődhet a hatékony
közös munka. A csoportba belépve láthatja a közös naptár
következő eseményét, az üzenőfalat, illetve a friss híreket,
hogy ki csatlakozott mostanában a csoporthoz, illetve ki
milyen dokumentumot módosított.
A csoport tagjai létrehozhatnak Word, Excel, PowerPoint doku
mentumokat, illetve OneNote jegyzetfüzeteket. Az interaktív
táblás tanterem foglalásai kiválóan kezelhetőek egy Excel táblá
ban, vagy az értekezleteken elhangzottakat jegyzetelhetik egy
OneNote jegyzetfüzetbe. A fájlokat egyszerűen megtekinthetik
a böngészőben, vagy akár arra alkalmas mobiltelefonjukról is.
Ha valaki módosítani szeretné valamelyik dokumentumot, egy
pillanat alatt megteheti, akár egy olyan számítógépről is, melyre
nincs Office telepítve.
A csoportok nagy előnye, hogy nem kell mindenkinek egyedül
összegyűjtenie a többiek email címét, mert a csoport tagjainak
elérhetősége mindig naprakész. Ha szeretne emailt küldeni
a csoport összes tagjának, egyszerűen címezze azt a csoport
létrehozásakor megadott címre (például moderniskola
tanarikar@groups.live.com), és biztos lehet abban, hogy azt a
csoport éppen aktuális tagjai kapják meg.

SkyDrive

A Windows Live több szolgáltatását magában foglaló
SkyDriveról a következő oldalon olvashat. Ha szeretné
megtudni, hogyan helyezheti el, és szerkesztheti dokumen
tumait és fotóit a Windows Live SkyDriveon, lapozzon!
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SkyDrive

Szeretné dokumentumait bármikor, bárhonnan elérni, egyszersmind biztonságban
tudni azokat? Szeretne egy 25 GBos ingyenes tárhelyet? Szeretné akár
mobiltelefonjáról megnézni fájljait? Szeretne kollégáival egy időben dolgozni egy
dokumentumon, akkor is, ha egymástól távol vannak?
Szeretné fényképeit egyszerűen tárolni az interneten és megadni, hogy kik melyik
képet tekinthetik meg? Szeretné a Messengert használni olyan számítógépen is,
amelyre az nincs feltelepítve?
Szeretné mindezt egy helyen elérni?
Készüljön fel a Windows Live legátfogóbb szolgáltatásának megismerésére! A SkyDrive a Windows
Live 25 GBos internetes tárhely szolgáltatása. Több, korábban különálló szolgáltatás egyesült a
SkyDriveval, hogy Ön kényelmesen kihasználja azok lehetőségeit. Külön regisztrációra nincs szükség,
csupán Windows Live IDjére, amellyel a Messengert vagy a Fotótárat használja.

Használat

Látogasson el a http://skydrive.live.com oldalra. Adja meg Windows Live IDjét és
jelszavát a belépéshez. Ha még nincs azonosítója, regisztráljon egyet, mindössze pár
perc az egész.
Ha korábban használta már a Windows Live Fényképek szolgáltatást (amely szintén
egyesült a SkyDriveval), láthatja feltöltött fényképeit, és azokat ugyanúgy megtekint
heti és kezelheti, mint korábban.

Az oldal szolgáltatásai között a lap tetején található linkekre kattintva válthat.

• Hotmail
Ha hotmail.com, hotmail.hu vagy windowslive.com email címe van, itt elérheti postaládáját.
• Messenger
A számítógépes programhoz hasonlóan láthatja, mely partnerei elérhetőek, és azonnali üzeneteket
válthat velük. (Hasznos funkció, ha például olyan internetkávézós gépen szeretne beszélgetni, ahol
nincs feltelepítve a Messenger.) Ezen a fülön érheti el a névjegytárat, ahol ismerősöket, kollégákat
vehet fel partnerként, és akár csoportba is rendezheti őket (osztályok, szakkörök).
• Office
Itt találhatja meg, olvashatja vagy szerkesztheti feltöltött dokumentumait.
• Fényképek
Láthatja saját feltöltött fényképeit, illetve azokat a képeket is, amelyeket ismerősei osztottak meg Önnel
saját tárhelyükön.

Ha már használta a Messenger programot, vannak partnerei, akikkel üzeneteket
válthat. Érdemes felvenni kollégáit és diákjait partnerként, illetve csoportba ren
dezni őket, így egyszerűen megoszthatja velük dokumentumait, és csopor tos
Partnerek
üzeneteket küldhet nekik.
Kattintson a Messenger gombra, majd a Névjegytárra partnerei megtekintésé
hez. Az Új gombra kattintva felvehet új személyeket névjegytárába. Bal oldalon
találja a kategóriákat, ezek segítségével csoportosíthatja diákjait és kollégáit. Kattintson a Kategóriák
kezelése gombra, ahol létrehozhat új csoportokat, illetve kiválaszthatja azok tagjait.
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Office
A SkyDrive Office szolgáltatása több különböző Office szolgáltatás egyesülésével jött létre, így egy komplex,
sokrétűen használható segítség tanári feladatai elvégzésében.

Mappák

A SkyDriveban mappákat hozhat
létre, és mindegyiknél külön
beállíthatja, hogy kinek milyen
hozzáférést ad.
Új mappa létrehozásához kattintson
az Office oldalon az Új gombra,
és válassza a Mappa lehetőséget.
Írjon be egy nevet. Ha szeretné
megosztani mappáját, a Megosztás
felirat mellett kattintson a Módosí
tás gombra (ezt később is beállíthat
ja). Beállíthat külön jogosultságot
csopor toknak is, példánkban csak Ön és az igazgató hajthat végre módosításokat, a 11.B osztály 29
tanulója pedig megtekintheti a dokumentumokat.
Ha készen áll a beállításokkal, nyomja meg a Mentés gombot. Nincs más hátra, mint megtölteni fájlokkal
a mappát. Kattintson a Fájlok felvétele gombra. Húzza át a fájlokat úgy, mintha számítógépén másolná
azokat egyik mappából a másikba. A SkyDriveban a feltölthető fájlok mérete egyenként legfeljebb 50 MB.

Dokumentumkezelés

Létrehozhat új dokumentumokat is a SkyDriveon.
Kattintson az Új gombra. Létrehozhat Word, Excel,
PowerPoint és OneNote fájlokat, illetve új almappákat.
Az oldal egyik új szolgáltatása az Office Web Apps.
SkyDrive oldalán egy leegyszerűsített Office 2010 fut
a böngészőben, így dokumentumait megnyithatja
közvetlenül az Internet Explorer ablakában. Ha a
számítógépen nincs Office telepítve, akkor is szer
kesztheti a fájlokat. Kattintson az Edit in Browser
gombra. Ekkor megnyílik az online szerkesztő, ahol
szerényebb funkcionalitással ugyan, de módosíthatja
dokumentumait. Ha például elutazik, és szeretne módosítani a helyettesítő tanárnak hátrahagyott témazáró
dolgozat feladatain, azt bármilyen interneteléréssel rendelkező számítógépen megteheti.
Ha Office 2010 van számítógépére telepítve, megnyithatja a fájl online példányát. Kattintson a dokumen
tum típusától függően az Open in Word, Excel PowerPoint vagy OneNote gombra. Ekkor a dokumentum
megnyílik a megfelelő programban, és azt ugyanúgy szerkesztheti, mintha a fájl a számítógépén lenne.
Amint a mentés gombra kattint, a dokumentum azonnal frissül a SkyDriveon.

Csoportmunka
A SkyDrive és az Office 2010 támogatja az egyidejű munkavégzést. Ha valamelyik kollégája megnyitja az Ön
által éppen szerkesztett dokumentumot, egy buborékban értesítést kap arról. Zavartalanul dolgozhatnak
a dokumentumon, csupán azokat a bekezdéseket nem tudják módosítani, amelyet valaki más éppen
szerkeszt. A zárolt bekezdések mellett látható az azt szerkesztő személy neve, illetve egy frissítést jelző
nyíl jelzi, ha a szerkesztő változásokat mentett az adott bekezdésben. Ha szeretné látni a módosításokat,
kattintson a Mentés gombra, ekkor az Ön változtatásai is elérhetővé válnak a többiek számára. Az egyidejű
szerkesztéssel lehetővé válik például az év végi statisztikába a jegyek feltöltése. Minden tanár feltöltheti a
saját tantárgyához tartozó jegyeket, anélkül, hogy zavarnák egymást a munkában.
Egy mappához vagy fájlhoz hivatkozást küldhet kollégáinak. Nyissa meg a megmutatni kívánt mappát, és
kattintson felül a megosztás gombra. A Hivatkozás küldése lehetőséggel a rendszer egy emailt küld a
megadott címekre vagy egy csoport tagjainak. Ha a Beilleszthető hivatkozás lekérése gombra kattint,
kimásolhatja a hivatkozást, amit Messengeren vagy emailben elküldhet. Létrehozhat olyan hivatkozást is,
amelyet bárki megtekinthet anélkül, hogy azonosítaná magát.
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Fényképek
A SkyDrive fejlett fotótárként is funkcionál. Képeit albumokba rendezheti, és beállíthatja, hogy az egyes albu
mokat ki érheti el, és ki módosíthatja azokat. Hozzon létre egy albumot az osztálykirándulások fényképeinek,
és engedélyezze, hogy diákjai képeket tölthessenek fel. Az albumok létrehozása, a jogosultságok kezelése,
illetve a képek feltöltése szinte azonos a SkyDrive Office szolgáltatásával.

Képek megtekintése

Amikor belép a Fényképek szolgáltatásba, láthatja partnerei, illetve saját megosztott képeit. A képekre
kattintva böngészheti a fényképalbum tartalmát, megjegyzéseket fűzhet a képekhez, illetve ha önmagát
látja a képen, megjelölheti az Ez én vagyok! gombra kattintva.
A képeket levetítheti nagyobb méretben a Diavetítés opcióval. Kattintson a képre a lehetőségek meg
jelenítéséhez. Nyomja meg a képernyő alján a lejátszó gombot az automatikus léptetéshez. Ezután
kattintson a képernyő tetején a Teljes képernyő gombra. Ha szeretne kilépni a diavetítésből, kattint
son a képre, és nyomja meg felül az Ugrás a fényképhez gombot.

Levelezés. Egyszerűen.
A mai világban az email küldés, főleg a fiatalabb korosztálynál egyre gyakoribb, mármár napi
rendszerességű. Mégis, a legtöbb iskola nem teszi lehetővé a levelezés használatát, sokszor anyagi
okokból, de van, hogy a szaktudás a hiányzó elem. Az utóbbi pár évben szinte verseny folyik az iskolák
között a diákokért, mely során az egységes levelezés – valamint a diákok számára saját email cím osztása
– egy nagy plusz pontot jelenthet másokkal szemben. Erre kínálunk most megoldást!

Képek feltöltése

Képeit kétféleképpen töltheti fel a SkyDrivera:
Böngészőből
Ha egy új albumot hozott létre, vagy egy meglévőt szeretne bővíteni, kattintson a Fényképek
felvétele gombra. A megjelenő ablakban először állítsa be, hogy szeretnée csökkenteni a képek
méretét. Választhat Közepes, Nagy és Eredeti méretek között. A közepes képek még élvezhetőek
kis méretben való megtekintés esetén, nagyon kevés helyet foglalnak, de teljes képernyőn vagy
nyomtatásban már zavarók lehetnek. Teljes képernyős vetítésre elegendő a Nagy méretű kép. Alap
értelmezettként a képek Nagy méretűre lesznek méretezve. Ha Ön szeretné későbbi letöltéshez,
esetleg nyomtatáshoz vagy szerkesztéshez megtartani a képeket eredeti méretükben, válassza az
Eredeti lehetőséget.
Húzza a sajátgépből a másolóablakba képeit, és várja meg, amíg azok feltöltődnek.
Windows Live Fotótárból
A Windows 7 beépített Fotótárához nagyban hasonlít a Windows Live Fotótár. Ha szeretne fényképe
ket közvetlenül a programból feltölteni, töltse le a Live Fotótárat a http://download.live.com oldalról.
Amikor elindítja a programot, az megkéri Önt, hogy jelentkezzen be Windows Live IDjével.
Fényképek feltöltéséhez jelölje ki a feltölteni kívánt fotókat, majd kattintson a Közzététel gombra
az ablak tetején, és válassza az Online fotóalbum… lehetőséget. A program kilistázza a már meglé
vő fényképalbumokat. Válasszon egyet, vagy hozzon létre egy újat. Állítsa be a képek méretezését
(Közepes, Nagy, Eredeti), majd kattintson a Közzététel gombra.

Mi az a Live@edu?

A Live@edu a Microsoft ingyenes szolgáltatása a nonprofit oktatási intézmények számára. A Live@edu segítségé
vel bármely iskola egységes iskolai elektronikus levelezőszolgáltatáshoz juthat anélkül, hogy ehhez bármilyen
beruházásra vagy saját informatikai infrastruktúrára lenne szüksége. A létrehozott postafiókokkal – Live azonosí
tokkal – pedig több, a korábban már felsorolt Live szolgáltatás is igénybe vehető, további regisztráció nélkül.
A szolgáltatás a http://www.microsoft.hu/liveatedu oldalon vehető igénybe. Kattintson a jobb felső sarokban a
zöld ’Enroll your school’ gombra, majd válasszunk a tesztelési vagy a regisztráció opciók közül. A regisztráció során
mindössze néhány adatot kell megadnia iskolájáról, a használni kívánt levelezési címről/domainről és a levelezés
adminisztrátoráról. A sikeres regisztrációról emailt kap, és ezek után beléphet a http://eduadmin.live.com oldalon
az adminisztrációs felületre.

4 érv a Live@edu mellett
Saját domain használata
Az egyik előrelépés az ingyenes és ’outsource’ szol
gáltatások területén, hogy a Live@edu lehetővé
teszi minden iskolának a saját iskolai email cím
(pl. diak.aranyiskola.hu) használatát a levelezés
lebonyolítására. Így nem kell új címet regisztrálni
(freemail.hu, citromail.hu etc.) és megjegyeztetni a
diákokkal, valamint a dolgozókkal.
Levelezés drága beruházások nélkül
A saját üzemeltetésű levelező rendszer nagy hátránya,
hogy nagyobb létszámú felhasználók esetén nem
elég egy kisebb teljesítményű szerver hozzá, sokkal
több pénzt kell rá áldozni, nem beszélve a gép teljes
karbantartási idejéről, energiájáról és egyéb költségéről.
A Live@eduhoz se hardverre, se szoftverre, mindössze
egy böngészőre és internetkapcsolatra van szükség.
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Gyorsan felállítható
A regisztráció pár perc, a konfigurálása egy
fél óra, míg a felhasználók feltöltése teljesen
automatikusan történik. Rövid időn belül felállíthat
több ezer felhasználó számára olyan Exchange
alapú levelezést, mely rengeteg további beállítási
lehetőséget biztosít az iskolák számára.
Nincs kéznél a rendszergazda? Nem gond.
A rendszer lehetővé teszi, hogy könnyen, még
az informatikában csak kicsit jártas ember is
boldogulhasson a rendszer karbantartásával,
sőt lehetőség van több tanárnak vagy diáknak
is kiosztani különböző rendszergazdai jogo
kat – elősegítve, hogy Önnek minél kevesebb
időt kelljen foglalkoznia a levelezés működő
képességével.
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Flashcards

Az ablak alján egy kupacban láthatja a kártyákat egy vonalon elhelyezve. A vonal bal oldalán
azokat a kártyákat láthatja, melyeket még tanulnia kell, jobb oldalon pedig azokat, melyeket már
jól megtanult. Ha jól válaszolt meg egy kérdést, a kártya miniatűrje elmozdul jobbra, ha rosszul,
akkor balra helyeződik. Ha minden kártya a vonal jobb szélére vándorolt, biztos tudással ren
delkezik, és minden kártyára kapásból tudja a választ.

Type it in – kikérdezés gépeléssel

Bizonyára sokszor tanácsolta diákjainak, hogy új tananyag, például idegen nyelvű szavak, évszámok, megyeszék
helyek vagy a szorzótábla megtanulásához gyártsanak kérdéskártyákat, amelyeknek a hátoldalán ott a megoldás, és
gyakoroljanak szorgalmasan.
Mit szólna Ön, mennyire értékelnék diákjai, ha ez az önmagában is hatékony módszer kiegészülne automatikus ellenőrzés
sel, részletes statisztikai adatokkal, valamint egy állapotjelzővel, mely mutatja, hogy mikortól elég biztos a diák tudása a
hibátlan dolgozathoz? Mit szólnának, ha a kártyákon lévő feliratok mellett képek és hangfelvételek is szerepelhetnének, és
az egész kártyahalmaz pillanatok alatt elkészülhetne, hogy aztán az egész osztállyal megosztható legyen?
Ha szeretné kipróbálni ezeket a funkciókat, próbálja ki a Microsoft Education Labs ingyenes
fejlesztését, a Flashcardsot. A szolgáltatás eléréséhez csupán internetkapcsolatra és a böngé
szőjére van szüksége. Szánjon egy kis időt a szolgáltatás megismerésére, majd próbáltassa ki
diákjaival is. Az új módszer biztosan sikerrel fog járni.

Használat

Látogasson el a http://ﬂashcards.educationlabs.com oldalra. A kezdőlapon lát
hatja a legnépszerűbb kártyacsomagokat, illetve később itt láthatja az Ön által
létrehozott, illetve kedvencként megjelölt kérdésköröket is.
Ha szeretné kipróbálni a kérdéskártyákat, kattintson annak képére. A kártyákat
háromféleképpen tekintheti meg:

Review mód – Ismerkedés a témával

Review módban először megismerheti sorban az összes kártyát. Ekkor egyszerre látja a két oldalt,
így segítve a vizuális stílusban tanulókat. Miután sorban végignézte a kártyákat, a rendszer felajánlja,
hogy átlépjen a következő módba.

Study mód – Tanulás

A Study mód használatához be kell jelentkeznie a Windows Live IDjével. Ez azért fontos, hogy vála
szai alapján személyre szabott statisztika készülhessen a kérdésekben elért eredményeiről, így képet
kaphasson tudásáról.
A Study módban már a hagyományos nézetben látja a kártyákat. A valódi kártyákhoz hasonlóan
itt is először a kérdést látja, majd kigondolhatja a választ. Ha a kártya sarkára kattint, megfordít
hatja, és láthatja a kártya hátoldalát. Önbevallásos alapon a pipára vagy az Xre kattintva bejelöl
heti, hogy jól tudtae a választ.
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Ha például idegen szavakat kell megtanulnia, ahol fontos a helyesírás is, a következő mód ebben
segít. Itt már be kell gépelnie a választ, és a rendszer leellenőrzi, hogy minden betű a helyén vane.
Az eredményesség az előző móddal megegyezően a kártya alatt látható.

Egyéb funkciók

Létrehozás

Az ablak jobb felső sarkában további lehetőségei vannak. A „QA” kapcsolóra kattintva megfordíthatja
a kérdéseket és a válaszokat, így a másik irányba is biztossá teheti tudását. A piros hullámzó nyílra
kattintva láthatja a jó és rossz válaszok számát, a helyesen megválaszolt kérdései arányát, illetve a
tanulással eltöltött időt. Ezt a jelentést ki is nyomtathatja.. A sárga csillagra kattintva a kedvencek közé
adhatja a kérdéskártyákat, a piros zászlóval pedig jelentheti a nem megfelelő tartalmakat.

Készítsen Ön is kérdéskártyákat. Kattintson a lap tetején a
CREATE gombra. Adja meg a kérdéscsomag címét (Title),
leírását (Description), illetve jelöljön meg egy kategóriát.
Kezdje el megírni a kérdéseket, bal oldalra a kérdést, jobb oldalra a választ. A kártya mindkét
oldalára írhat kérdést, beszúrhat képet, illetve egy rövid hangfájlt.
Ha szeretné gyorsítani a kérdések feltöltését, kattintson
az Import content gombra. Feltölthet képeket (Images),
vagy hangokat (Sounds) a számítógépéről. Ez akkor
lehet nagyon hasznos, ha van például egy gyűjteménye
madárhangokról. Több fájlt is kijelölhet egyszerre, melyek
külön kártyára kerülnek. Minden képhez vagy hanghoz a
fájl neve kerül a válaszoldalra. Ez természetesen később
módosítható.
Tipp: Ha nyelvet tanít, készítsen hangfelvételt a szavak
ról, hogy a diákok megtanulhassák a helyes kiejtést.
A hangot a kártya válasz oldalán adja hozzá.
Ha elkészült a kérdéscsomagjával, a Finish gombra
kattintva befejezheti munkáját. Ha szeretné megosztani
diákjaival a kérdéssort, nyissa meg valamelyik tanulási módban, másolja ki a böngésző címsorá
ból a címet, és küldje el nekik emailben vagy azonnali üzenetként.
Éljen az informatika által kínált lehetőségekkel, és ötvözze a már jól bevált szokásokat és az új funk
ciókat a Flashcardsban, ezáltal hatékonyabbá és élvezetesebbé téve a tanulás folyamatát.

Felhasználás

A Flashcards kiváló segítőtárs lehet diákjainak az
otthoni, egyéni tanuláshoz, de tanóráit is feldobhatja a
kérdéskártyákkal. Attól függően, hogy hány számítógépet
tudnak használni az órán, különféle módokon
használhatják az alkalmazást.
• Ha csak tanári gép van, vetítse le a kérdéseket Study
módban, és a gyerekek jelentkezéssel bemondhatják a
helyes választ. Ha nagyjából az egész osztály jól tudta a
választ, a pipára kattintva egy ideig nem találkoznak a
kérdéssel. Ha viszont bizonytalanok voltak a tanulók, az
Xre kattintva többször átismételhetik a kérdést, hogy
jobban rögzüljön az emlékezetükben.
• Ha több számítógép is elérhető, a diákok dolgozhatnak
csoportokban Type it in módban, minél több helyes

válaszért vagy minél jobb százalékos arányért. A leg
eredményesebb csapat tagjai akár jutalomban is része
sülhetnek.
• Ha van annyi számítógép, hogy párokban dolgoz
hassanak, az egyik diák ellenőrizheti a másik tudását
Study módban, majd cserélnek. Már az ellenőrzés alatt
is könnyedén megtanulhatják a válaszokat.
• Ha minden tanulónak jut saját gép, Type it in
módban egyénileg versenyezhetnek, vagy például
egy megfelelő válaszarány után játszhatnak a
számítógépen. Ha szeretné, hogy diákjai otthon
készüljenek, adja fel házi feladatként az egyéni
gyakorlást, melyet a kinyomtatott lekérdezés
segítségével tudnak igazolni.
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Internet Explorer 8
Az internetet rengeteg módon használhatja; információkat kereshet, bővítheti
ismereteit, vásárolhat, kapcsolatot tarthat ismerőseivel. Szeretné mindezt gyorsabban,
egyszerűbben, és biztonságosabban megtenni? Az Internet Explorer 8 rengeteg
funkcióval segíti Önt a hatékony böngészésben.

Több szolgáltató keresője közül választhat, ha a nagyító
ikonja melletti nyílra kattint, és a További szolgáltatók
keresése lehetőséget választja. Érdemes kiemelni például
Wikipedia vizuális keresőt, ahol a keresett kifejezés begépe
lése közben folyamatosan láthatja az eredményeket, sőt egy
képet is a szócikk mellett.

Letöltés

Biztonságosabb böngészés
Ha már rendelkezik az Internet Explorer 8cal, és szeretné
részletesebben megismerni, ugorja át ezt a bekezdést.
Ha még nincs feltelepítve számítógépére a program,
letöltéshez látogasson el a http://www.microsoft.com/
hun/windows/internetexplorer/ weboldalra, és töltse
le az Önnek megfelelő verziót. Itt további információkat,
és kiegészítéseket találhat az Internet Explorerhez.
Ha végzett a telepítéssel, indítsa el az Internet Explorer
8at a Start menüből.

SmartScreen szűrő
A SmartScreen szűrő megakadályozza, hogy Ön véletlenül
adathalászok áldozatául essen, azaz olyan oldalakra jusson,
melyek nagyon hasonlítanak például egy bank weboldalá
ra, és a felhasználónévjelszó páros megszerzése után vissza
élhetnek a ’kihalászott’ adatokkal. Amikor egy ilyen webol
dalra jut, az Internet Explorer jól látható riasztással figyel
mezteti Önt az oldal veszélyességére. A SmartScreen szűrő
továbbá vizsgálja az oldalakon található kódok tartalmat,
és nem engedi, hogy ártalmas programok futhassanak le
a számítógépen. A nem biztonságosként megjelölt olda
lak bejelentésre kerülnek egy közös adatbázisban, így a
potenciálisan veszélyt okozó weboldalak listája mindig
naprakész.

Gyorssegédek
A gyorssegédek hasznos apróságok a böngészésben. Ha
lát egy címet, melyet meg szeretne nézni a térképen, vagy
szeretne egy uralkodóról többet megtudni, ezentúl 3
kattintással megteheti:
1. Jelölje ki a keresni kívánt részt.
2. Kattintson a megjelenő kék gyorssegéd ikonra.
3. Válassza ki a megfelelő gyorssegédet.
A További gyorssegédek keresése feliratra kattintva a
számtalan további gyorssegéd közül választhat.

Kényelem

Lapfülek
Amikor információkat böngész az interneten, vagy vásárlás
előtt állva összehasonlítja több internetes áruház árait, sok
lapot kell megnyitnia egyszerre. A lapfülek segítségével egy
ablakban láthatja az összes lapot, így könnyebben eligazodhat
közöttük. Ha egyszerre több témában kutat, külön ablakban
hagyhatja őket, és egyszerre bezárhatja az egy témához
tartozó lapfüleket az ablak tetején található Xre kattintva.
A lapfüleket közvetlenül a lap felett láthatja. Ha egy újat szeretne
megnyitni, kattintson a tőlük jobbra található négyzetre.
Ha egy hivatkozást szeretne megnézni, de az aktuális oldalt
is tovább olvasni, tartsa lenyomva a Ctrl gombot, miközben
kattint. Ha a Shift gombot is nyomva tartja, a program automati
kusan átugrik az új lapfülre. A könnyebb eligazodás érdekében
az egymásból megnyitott lapfülek egy színt kapnak.

Tippek
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Keresési szolgáltatók
Használja az ablak jobb felső sarkában lévő keresőt, így
nem kell minden alkalommal megnyitnia a keresőoldalt
kereséshez. Ez nemcsak praktikus és kényelmes megoldás,
de nagyon sok időt is megtakaríthat vele. Ha még
gyorsabban szeretne keresni, kattintás helyett nyomja
meg a Ctrl+E billentyűkombinációt, és máris kezdheti a
keresett kifejezés beírását. Ha gépelés után az Enter helyett
az Alt+Entert nyomja le, a keresés eredményei új lapfülön
jelennek meg.

Kedvencek
Érje el egy szempillantás alatt kedvenc oldalait. A Kedven
cek sávban elhelyezheti azokat az oldalakat, melyeket
gyakran látogat, így egy kattintással megnyithatja azokat.
Ha egy szakmai blogot vagy külföldön tanuló diákja élmé
nyeit szeretné rendszeresen olvasni, vegye fel a blog ún.
RSS feedjét. Ekkor a blog címe megjelenik a Kedvencek
sávon, rákattintva pedig láthatja a legutóbbi bejegyzéseket.
Elolvasáshoz kattintson a bejegyzés nevére. Ha egy új
bejegyzés jelenik meg, a cím félkövérré válik, így azonnal
elolvashatja a friss írásokat.
RSS feed beállításához kattintson a Kedvencek sávtól jobbra
lévő RSS ikonra
, majd az Előfizetés a hírcsatornára
gombra. A felugró ablakban pipálja be a Hozzáadás a
kedvencek sávhoz lehetőséget.

Összeomlás utáni visszaállítás
Ha valamilyen hiba folytán leállna az Internet Explorer, azon
nal újraindul, és újra megnyitja az elveszett weblapokat. Nem
kell újrakezdenie a korábban megnyitott oldalak keresését, és
szinte zavartalanul folytathatja munkáját.
InPrivate böngészés
Szeretné, ha titokban maradna böngészése? Nyisson meg
egy új fület, és kattintson az InPrivate böngészési ablak
megnyitása gombra. Az újonnan megnyílt ablakban látható
az InPrivate logó. Amit ebben az ablakban tekint meg, annak
semmilyen nyoma nem marad a böngészési előzmények
között vagy a memóriában. Ha nyilvános számítógépen
szeretne banki ügyeket intézni, vagy meglepetés ajándékot
keres az interneten, használja az InPrivate böngészést. Az
InPrivate ablak bezárása után biztos lehet abban, hogy sem
kíváncsiskodó, sem rosszindulatú program nem fog tudni az
Ön által látogatott oldalakról.

Billentyűkombinációk a lapfülekhez
Ctrl+Kattintás – Hivatkozás megnyitása új lapfülön
Ctrl+Shift+Kattintás – Hivatkozás megnyitása új lapfülön, és ugrás a lapfülre.
Ctrl+T – új lapfül megnyitása
Ctrl+Q – Összes lapfül áttekintése
Ctrl+W – Lapfül bezárása
Ctrl+Shift+T – Utoljára bezárt lapfül megnyitása
Ctrl+Shift+P – InPrivate böngészés megnyitása
Ctrl(+Shift)+Tab – Következő/előző lapfül
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Microsuli.hu –

digitális írástudás 2.0

Új értelmet nyert a gyakorlatorientált informatikaoktatás a Microsoft és az Egyszervolt.hu
közös Microsuli projektjében.

Két ellentétes nemű fiatal vetélkedésében sokféle eszköz megjelenhet: így a kreatív számítógépes ötletek is.
A lépésről-lépésre bemutatott oktatóvideók segítségével a Microsuli weblap látogatói is megismerhetik
a mindennapokban hasznosítható informatikai trükköket.
Az oktatóanyagok rövidek, könnyen fogyaszthatóak, egy-egy falatnyi hasznos tudást tartalmaznak.
A „Tanári” oldal a Microsuli fóruma, mely a közoktatásban aktív tanárokat ösztönzi tapasztalataik, innovatív
ötleteik megosztására. A legkreatívabb koncepciókat, ötleteket a Microsuli tartalomfejlesztési szakértői
segítenek feldolgozni, tutorial videókká alakítani.
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www.microsuli.hu
Műfaj: edutainment weblap
Célközönség: 10+ fiatalok
Létrehozás dátuma: 2009 Q4
Fejlesztő: 4Kids Meseportál Kft.
– Egyszervolt.hu
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