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Amikor tanulni szeretnénk  

•Nincs elég időm… 

•Nincs elég pénzem… 

•Nem érdekel a téma….miért 

 lenne ez jó nekem? 

•Munka mellett? Fárasztó… 

 

•M I N E K?????? 
 



Ha kimaradsz, 
lemaradsz! 



Itt a XXI. század megoldása 

Tanulj a  

karosszékből! 

 

 

Virtuális osztályteremben 
 



IGEN! Tanulni akarok! 

• Új, korszerű 
ismeretek 

• Hatékonyabban 
dolgozni – az idő 
pénz! 

• Kényelmesen – 
otthonról, vagy a 
munkahelyről 

• Olcsóbban – nincs 
terembérlet, és 
munkából kieső idő! 

 



 

Élő kapcsolat 

Kommunikáció szóban és írásban 

Prezentációs lehetőség, 

képernyőmegosztás 

Az oktatásról videófelvétel készíthető, 

később visszanézhető 



A képzés menete 

• Jelentkezési űrlap kitöltése 

• A webinár megadott időpontban, 45 
perces adagokban (egyeztetett 
időpontban) 

• Belépési link, amellyel az adott időben  

   beléphetsz a virtuális osztályterembe 

• Házi feladat, hogy elmélyítsük az 
ismereteket 

• A tanfolyam alatt mentorálás 



Felhasználási lehetőségek 

Teleházak között  

– tudásmegosztás, képzések szervezése  
(1 tanár, több résztvevő) 

- értekezletek, megbeszélések teleházak  

között (felvétel készíthető) 

- Előadások szervezése – kérdezési 
lehetőséggel 

-  Bemutatók (termék, kiállítások stb.) 

 

  

 



                 Élőben 

https://www.youtube.com/watch?v=WofypTKkswk&t=2468s


Hogyan készíthető elő? 



Teendők 

- Virtuális osztályterem létrehozása  

(ütemezett, vagy live), oktatás előkészítése  

(prezentációk, oktatási anyagok feltöltése, 

Videólinkek feltöltése) 

- Résztvevők regisztrálása (csoportokban –  

tanulók, előadók, adminisztrátorok) 

- Résztvevőknek kapcsolódási link  

elküldése, teendők 

- Fontos! Kit tudnak keresni, ha probléma 
van? 



Buktatók 

A kényelem árát meg kell fizetni! 
 

• Körültekintőbb szervezés 

• Tudatosabb tanulás – nem elég a 
jelenlét! 

• Kérdezni, kérdezni, kérdezni! 

 



Az adminisztrációban segít 

 

Dél-alföldi Teleházak Regionális  

Közhasznú Egyesülete 

Takács Ágnes 

 

Kovács Márta 



Tanfolyamok 

• Virtuális közösségépítő képzés – Kezdő, 

   Haladó – 6 óra 

• Szuperposzt-író villámtréning – 4 óra 

• A közös online munka gyakorlata – 6 óra 

• Oldalenergizáló tréning – 3 óra 
folyamatos 1 havi mentorálással 

 

Részletes tematika – a teleház honlapján. 

 

 



 

 
Köszönöm az érdeklődést! 
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