


Online eszközök a 
disszemináció során



Csatlakozzon a slido.com oldalon
#756335

ⓘ Start presenting to display the joining instructions on this slide.



Milyen elvárásokkal érkezett erre a 
workshop-ra?

ⓘ Start presenting to display the poll results on this slide.



Tartalom

Tervezési és együttműködési eszközök

Eszközök a vizuális tartalmak készítéséhez

Online csatornák használata

Élményelemek a prezentációban

Online események

A disszemináció alapjai



Mi a disszemináció és miért fontos?
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Mi a disszemináció és miért fontos?



Tervezés és együttműködés



Milyen együttműködési online eszközöket 
ismer?

ⓘ Start presenting to display the poll results on this slide.



Trello

Alternatívák: Asana, Monday.com, Airtable

https://asana.com/?noredirect
https://monday.com/
https://www.airtable.com/


Kollaboratív naptár



Csatorna a belső kommunikációhoz

Elkülöníthető beszélgetés

Visszakereshető információ

E-mail lista

Google Workspace & Hangouts

Microsoft Teams Csoport

Slack csatorna



Dolgozzunk felhőben

Szerkeszthetőség

Jelszavas védelem

A tartalom nem „száll el”

Google Drive

Microsoft OneDrive

Dropbox



Fókuszban a vizualitás



Canva



Remove.bg

https://www.remove.bg/


Google Slides – Themes/PowerPoint – Tervezési ötletek 

https://www.google.hu/intl/hu/slides/about/
https://support.microsoft.com/hu-hu/office/profi-diaelrendez%C3%A9sek-l%C3%A9trehoz%C3%A1sa-a-powerpoint-tervez%C5%91vel-53c77d7b-dc40-45c2-b684-81415eac0617


Prezi: Present, Video & Design

https://prezi.com/product/?click_source=logged_element&page_location=header_product_dropdown&element_text=prezi_present
https://prezi.com/video/?click_source=logged_element&page_location=header_product_dropdown&element_text=prezi_video
https://prezi.com/design/?click_source=logged_element&page_location=header_product_dropdown&element_text=prezi_design


Windows Fényképek



Használjuk a csatornáinkat



Milyen csatornákat használhatunk?

Honlap Blog

Facebook oldal

Instagram

YouTube és egyéb videómegosztókLinkedIn oldal

Podcast

Linktree



Wordpress Blog

https://wordpress.com/themes


Anchor.fm

https://anchor.fm/features


Linktree

https://linktr.ee/


A tartalmak menedzselése

Excel Trello

AirtableFacebook Creator Studio



Excel



Airtable



Facebook Creator Studio



Élményelemek a 
prezentációban



Slido és Menti

https://www.sli.do/
https://www.mentimeter.com/


Kahoot, mint prezentációs eszköz
Kahoot.it

https://create.kahoot.it/share/online-eszkozok-a-disszeminacio-soran/391807b7-4754-4373-9968-f53c5f34dcfc


Padlet

https://padlet.com/


Miro

https://miro.com/


Hol tartsuk az online 
eseményünket?



Cisco Webex

Zoom

Teams GoToMeeting

Jitsi

Wonder.me

Google Meet



Összefoglalva



Disszeminációs
terv

Ingyenesség
Célcsoporti 

igények

Új célcsoportok a 
digitális térben

További 
workshopok



Kérdések



Várom visszajelzését!

ⓘ Start presenting to display the poll results on this slide.



Audience Q&A Session

ⓘ Start presenting to display the audience questions on this slide.


