Microsoft – Társ a Tanulásban Program
Az informatika hatékonyabbá teszi a tanulás és a tanítás folyamatát. Multimédiás eszközök segíti
a tananyagok megértését és a rögzülést. A kommunikációs szoftverek előmozdítják a tanár‐diák‐
szülő párbeszédet, szerveroldali alkalmazásokkal az intézményi IT üzemeltetés, vezetői
információs rendszerekkel pedig az iskolavezetés munkája könnyíthető meg.
Az esetek döntő részében a szoftverek a kezünk ügyében vannak, csak nem mindig jut eszünkbe,
hogy azok mennyire változatos módon használhatók fel. Az alábbi összeállítás célja, hogy konkrét
ötleteket adjanak az ingyenes, vagy ingyenesen használható szoftverek iskolai alkalmazásához.

Microsoft Office
A Microsoft Office programot szinte valamennyi pedagógus ismeri, és használja. A szoftver egy
olyan irodai alkalmazáscsomag, melyben szövegszerkesztő, táblázatkezelő, prezentációkészítő
található, sőt egyes változataiban (a Tisztaszoftver program által biztosítottban is –
www.tisztaszoftver.hu ) kiadványszerkesztő és jegyzetelő szoftver is van.

PowerPoint
A PowerPoint az egyik legtöbbet használt program, amely kiválóan alkalmas az adott téma
fényképekkel, animációkkal vagy videókkal színesített feldolgozására. A diákok könnyen
megtanulják a használatát, ezért célszerű egy‐egy téma önálló feldolgozását ilyen módon
kiosztani számukra.
Például: készíts powerpoint‐os bemutatót a tatárjárásról, vagy a bolygók mozgásáról.
Alkalmas ugyanakkor diafilm készítésére is. Az alsósoknak bizonyára nagy élvezet az első, saját
diafilm elkészítése. A diára – az akár saját maguk által rajzolt‐ képeket, a dia aljára a rövid
meserészt helyezzük el.

Eleinte azt hitték, hogy a sziget lakatlan, pedig ott
egy tündérlány és egy tündérfiú lakott.

Word
A Microsoft Word szövegszerkesztő a legtöbb pedagógus számára ismert. Innovatív
felhasználása lehet például egy irodalomóra, ahol a feldolgozott szépirodalmi művet tesszük
interaktívvá. Amennyiben a szerzői jogok lehetővé teszik, másoljuk a mű tartalmát egy Word
dokumentumba, és a megjegyzés hozzáfűzése funkciókkal adjunk a diákoknak feladatokat,
kérdéseket.
Például: Figyeld meg a következő bekezdést, válaszold meg, miért cselekedett így a főhős. A
Word lehetővé teszi azt is, hogy különböző videókat beágyazzunk a szövegtörzsbe, így arra is
módunk van, hogy a színjátszó kör által eljátszott, vagy a mű filmfeldolgozásából kivágott
videókat a szövegtörzsbe helyezzük el, és azokkal kapcsolatos új feladatokat adjunk a diákoknak.
Például: nézzétek meg, miként látszódik a színész arcán a felismerés, vajon tudja‐e, igazat
mondanak‐e neki.

Publisher
A Microsoft Publisher olyan üzleti kiadványszerkesztő program, amely segít professzionális
külsejű marketing és kommunikációs célú munkák elkészítésében, megtervezésében és
közzétételében. Alkalmas névjegykártyák, újságok, meghívók elkészítésére.
Például: Készítessünk névjegykártyát híres történelmi személyiségeknek (Mátyás királynak vagy
Beethovennek), vagy korabeli újságot az ókori Hellászról.

Excel
A Microsoft Excel táblázatkezelő szoftverrel táblázatokat hozhatunk létre és adatokkal
számításokat, illetve elemzéseket végezhetünk. Tökéletes eszköz diagramok készítésére, és
függvényábrázolásokra, mely a matematika órák során nyújthat segítséget. Az értékek
változtatásával módosul a függvénykép, egyszerűen és látványosan megmutatva ezáltal
diákjainknak az összefüggéseket.

Office Online+ Office Live
A http://office.microsoft.com oldalon számos olyan ClipArt elem és sablon található,
mely megkönnyíti munkánkat, vagy látványossá teszi dokumentumainkat. Az előre elkészített
meghívókat, okleveleket, tanév‐naptárakat pillanatok alatt lehet testre szabni. Használatukkal
sok idő takarítható meg.

Az Office Live Workspace egy olyan online együttműködési tárhely, ahol munkahelyi,
iskolai vagy otthoni dokumentumait tárolhatja és megoszthatja, így az összes Office‐felhasználó
számára használható. http://office.microsoft.com/hu‐hu/office_live/

Microsoft OneNote
A OneNote egy digitális jegyzetfüzet, amely olyan helyet biztosít a felhasználóknak, ahol
összegyűjthetik jegyzeteiket és adataikat. A program emellett sokoldalú keresési szolgáltatást is
tartalmaz, amellyel gyorsan megkereshetők a kívánt elemek. Kitűnő eszköz a tantárgyainkkal
kapcsolatos szövegek, jegyzetek, fényképek, videók tárolására és keresésére. A Tisztaszoftver
programban biztosított Microsoft Office Enterprise programcsomag része.
(www.tisztaszoftver.hu)

a http://sdt.sulinet.hu tartalmának beillesztése

AutoCollage
Az autoCollage olyan montázs‐készítő szoftver, mely automatikusan elemzi és kivágja a
fényképeinket. Tanárok számára díjmentes a www.uk.innovativeteachers.com ‐on oldalon
keresztül) , diákok számára a 30 napos próbaverzió innen tölthető le:
http://research.microsoft.com/en‐ us/um/cambridge/projects/autocollage/
Készíttessünk montázst diákjainkkal az osztálykirándulásról, szalagavatóról, vagy az órai
munkához kapcsolódóan.

PhotoStory:
a PhotoStory egy klipkészítő alkalmazás, melynek segítségével fényképeinkből egy zenés,
áttűnésekben gazdag, és a fényképek „úsztatásával” mozgalmasabb klip készíthető.
Jó lehetőség az osztálykirándulás feldolgozására, vagy egy‐egy téma –például az emlősök‐
látványos bevezetésére.
Ingyenesen letölthető az alábbi oldalról:
http://www.microsoft.com/windowsxp/using/digitalphotography/photostory/default.ms px

TimerShot:
A TimerShot egy ingyenes Microsoft PowerToys alkalmazás, mely egy webkamera segítségével az
általunk beállított időközönként készít fényképeket.
Alkalmazásával meg tudjuk figyelni a csillagok mozgását, vagy például a bab csírázásának fázisait.
Ingyenesen letölthető az alábbi oldalról:
http://www.microsoft.com/windowsxp/downloads/powertoys/xppowertoys.mspx

Movie Maker:
A Movie Maker olyan videószerkesztő program, melynek segítségével fényképekből és videókból
álló klip készíthető, zenei aláfestéssel, feliratozással.
Jó eszköz lehet egy‐egy új téma bevezetéséhez, vagy szalagavatók, osztálykirándulások legszebb
pillanatainak felelevenítéséhez.
Ha a fényképek hosszát 0,1 mp‐re állítjuk, az előző bab fényképekből mozgókép készíthető,
néhány másodpercben bemutatva a csírázás teljes folyamatát.

A program a Windows XP és Windows Vista része, legfrissebb verziója (Windows Live Movie
Maker) letölthető a www.download.live.com oldalról.

World Wide Telescope:
a WorldWide Telescope‐on keresztül hozzáférhet a legjobb földi‐ és űrtávcsövek képhez, ezáltal
virtuális távcsővé varázsolja számítógépét. Az űrutazók és tudósok által vezetett virtuális űrséták
egy teljesen új világot mutatnak be. http://www.worldwidetelescope.org/Home.aspx

Photosynth:
a Photosynth alkalmazással 3 dimenziós képet építhetünk fel fényképeinkből. Elég csak
körbefotózni egy épületet vagy szobrot, ‐a fontosabb részekre külön közelieket‐ és a szoftverre
bízni a továbbiakat. Számtalan elkészült alkotásban gyönyörködhetünk (Colosseum, Peles
Kastély, Tihanyi Bencés Apátság), de feltölthetjük saját munkánkat is. A mindenki számára
elérhető 5 GB tárhely erre elegendő lehetőséget biztosít. www.photosynth.net

Képes Krónika:
650 évvel ezelőtt Nagy Lajos király udvarában Kálti Márk tollából megszületett az egyik
legértékesebb írott magyar emlék. Az Országos Széchényi Könyvtárban őrzött kincs digitális
változata a www.kepeskronika.net oldalon érhető el.

Windows Live
25 GB‐os „online pendrive”, pár klikkeléssel közzétehető vagy letölthető fotók, naptár, e‐mail
postafiók, osztályweb. Csak néhány dolog, amit az ingyenes Windows Live világ kínál önnek.
www.downloads.live.com

Könyvek
A fenti példák csak gondolatébresztők ahhoz, miként használhatóka a kezünk ügyében levő
informatikai eszközök a tanulás, tanítás során. További hasznos tippeket az alábbi ingyenes
kiadványokban talál:
• 101 ötlet innovatív tanároknak:
http://www.jos.hu/Konyv/0013/index.html
• Életrevaló Fiataloknak:
http://www.microsoft.com/hun/oktatas/default.mspx
• A 21. század iskolája:
http://www.microsoft.com/hun/oktatas/default.mspx

