a tudás világos oldala

Videó készítési technikák

Képernyőrögzítés
az egyik legelterjedtebb
módszer videó kurzus
létrehozására
egy képlopó program
segítségével rögzíthetjük
számítógépünk felületét a
saját kommentárunkkal
Szoftverek, programok, webes
felületetek bemutatására
tökéletesen alkalmas
Az oktató bevághatja saját arcképét is, ha szeretné alkalmazni
a személyes kisugárzás „fegyverét” - / nem kötelező /
Számos képlopó program érhető el a neten: BB Flashback , Blender, ShareX, CamStudio, Open Sankoré,
Camtasia,, ScreenFlow, Jing, Snagit
Nézd meg egy ilyen videónkat itt!

Prezentáció rögzítése
készítsük el előre prezentációnkat,
amit az előző dián bemutatott
képernyőrögzítés technológiával
felveszünk a saját kommentárunkkal
itt sokkal nagyobb hangsúlyt
fektethetünk a képi megjelenésre,
illetve az ábrák segíthetik a
könnyebb magyarázatot, megértést
Prezentációinkat a következő programokban érdemes elkészíteni:
Microsoft Power Point, Prezi, de saját képeinkből is csinálhatunk vetítést
A videók vágásához szükségünk lehet a következő programok egyikére:
Windows Movie Maker, Adobe Premier Pro, Camtasia, Sony Vegas Pro

Példa videó Power Point-ra!

Példa videó PREZI-re!

Hagyományos táblás/élő szereplős oktatás
Ez a módszer hasonlít leginkább a hagyományos tantermi oktatáshoz.
Érdemes előre felvázolt/felírt feladatokat elmagyarázni, mivel a táblára
írással sok hasznos időt tudunk elvesztegetni.
Rövidebb információkat, illetve feladat befejezéseket lehet a filccel felírni
Érdemes odafigyelni, hogy testünkkel ne takarjuk ki a táblán látható
szövegeket, ábrákat. Továbbá hangunk is kevésbé hallatszik, ha hátat
fordítunk a kamerának

Élő szereplős videó készítés azoknak felel meg leginkább, akik valamilyen
kézügyességet, speciális technikát igénylő témát szeretnének bemutatni.
Ilyen lehet a gitározás, sminkelés, bűvész trükkök, stb
A tökéletes hang eléréséhez
érdemes ruhához csíptethető
mikrofonnal rendelkezni

Animációs videók
Ha szeretnénk előadásunkat feldobni, fiatalossá varázsolni, akkor az
időnként bevágott animációk tökéletesek erre. Továbbá segítségükkel
könnyedén lehet ábrázolni bonyolultabb szituációkat is.
Egy jól átgondolt, 2 perces animációs videó akár 10 percnyi
hagyományos videót is tud helyettesíteni.

Statikus animációk
Az animáción rajzolt állóképek vannak bizonyos ideig megjelenítve, a
karakterek nincsenek animálva, viszont a narrátor folyamatosan
kommentálja a képeket. Sőt narráció nélkül kevésbé lenne érthető.
Kevesebb időt vesz igénybe az elkészítése, viszont nem is olyan
látványos mint az animált verzió.
Dinamikus animációk
Az elemek és karakterek animálva vannak, a videó
menete sokkal dinamikusabb. Nem kötelező narrátor
alkalmazása, az animációk segítségével átadható az
üzenet. Időigényesebb elkészíteni, viszont sokkal
látványosabb is, mint a statikus.

Osztott képernyős prezentáció
Igen látványos oktatási forma, ahol a
prezentációnk mellett mi magunk is
megjelenhetünk.
Az elkészítéséhez szükséges egy
sima felület/háttér, amely jól
megvilágítható, így bármilyen képi
vagy szöveges anyag
rászerkeszthető.
Hasznos segítség az oktatónak,
hogy amikor a diára pillant, valójában
a súgógépet nézi
Egyedi videók készítéséhez bátran fordulj hozzánk, bármilyen elképzelést megvalósítunk profi technikával
felszerelt csapatunkkal. Budapesti helyszíni forgatást is vállalunk, ebben az esetben biztosítanod kell nekünk
egy viszonylag tágas és csendes termet, ahol zavartalanul dolgozhatunk. Neked csak annyi a dolgod, hogy az
elkészített diákat átadod számunkra és mi a saját arculatodra szabjuk a videók képi világát.
Ha felkeltette érdeklődésedet ez a módszer, keress minket bizalommal!
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Tekintsd meg PÉLDA VIDEÓNKAT

Animált videók
Az előző módszertől annyiban tér el, hogy diák
helyett animációkat rakunk a videóra. Bármilyen
elképzelést meg tudunk valósítani. Előnye, hogy
igen látványos, megtöri a videók egyhangúságát
Az elkészítéséhez szükséges egy sima
felület/háttér, amely jól megvilágítható, így bármilyen
képi vagy szöveges anyag rászerkeszthető

A kurzusok elkészítésében sokat tudunk segíteni
tanácsainkkal, trükk javaslatainkkal
Egyedi videók készítéséhez bátran fordulj hozzánk, bármilyen elképzelést megvalósítunk profi technikával
felszerelt csapatunkkal. Budapesti helyszíni forgatást is vállalunk, ebben az esetben biztosítanod kell nekünk
egy viszonylag tágas és csendes termet, ahol zavartalanul dolgozhatunk. Neked csak annyi a dolgod, hogy az
elkészített diákat átadod számunkra és mi a saját arculatodra szabjuk a videók képi világát.
Ha felkeltette érdeklődésedet ez a módszer, keress minket bizalommal!
Tekintsd meg PÉLDA VIDEÓNKAT
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Követelmények

Az eddig bemutatott módszereket
lehet, sőt érdemes is mixelni, hogy
első saját kurzusunk valóban
igényes és változatos legyen!

A videókat minimum 720p (1280x720)
felbontásban kérjük, 16:9-es képernyőaránnyal
A videón hallható hangoknak jól hallhatónak,
tisztának, recsegés mentesnek kell lennie
A hangoknak háttérzaj és visszhangmentesnek
kell lennie

Készítsünk együtt parádés oktató kurzusokat,
keress minket bizalommal!
INFO@EASYLEARN.HU – SOMOGYI TIBOR
70/4551501

