Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a
költségeihez. Ez a kiadvány a szerző nézeteit tükrözik, és az Európai
Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű
felhasználásért."

Miről is szól ez az egész?
A MYSTY (MY STORY) program célja, hogy ösztönzést nyújtson tanároknak és tanulóknak
egyaránt a digitális technológiák és a történetmesélés oktatási eszközként való felhasználására,
valamint az, hogy felhívja az általános figyelmet a társadalom kulturális sokszínűségére.

A kulturális sokszínűség az emberi kultúrák,
etnikai csoportok változatossága
egy adott társadalmon belül.
Néhány barátod vagy osztálytársad olyan kultúrából jön, ahol mások a szokások, mint a te
kultúrádban. Ez most egy remek alkalom arra, hogy mesélj saját személyes tapasztalataidról és
élményeidről Család, Étel és Ünnepek témakörben.
Azzal, hogy részt veszel ebben a projektben, jobban meg fogod ismerni a társaidat. A másik
kultúrájának megismerése és elismerése segíteni fog egy sokkal pozitívabb légkör kialakításában.
Önállóan és csoportban azon fogsz dolgozni, hogy fantasztikus történeteket tudj létrehozni
különböző videószerkesztő szoftverek segítségével, hasonlóan ahhoz, ahogy a filmeket is készítik.
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Ők mondták…
Nagyon tetszett a projektben az, hogy
folyamatosan el kellett gondolkodnom a
történeten, hogy hangosan és tisztán kellett
beszélnem a felvétel alatt, és hogy a felvett
anyagot aztán meg kellett vágni. De legjobban
azt szerettem, hogy maga a munkafolyamat
újabb és újabb emlékeket hívott elő belőlem.
Matteo

Számunkra ez egy nagyon érdekes és
különleges dolog volt, hiszen tudtuk,
hogy lehetőségünk van üzenni,
elmesélni egy történetet, vagy
egyszerűen csak megosztani valami
olyat másokkal, amit általában
magunkban tartunk. Különösen
keményen dolgoztunk, nem csak azért,
hogy ne kelljen szégyenkeznünk,
amikor mások megnézik a videót, de
azért is, mert valami értékeset és
hasznosat akartunk teremteni, valamit,
amire büszkék lehetünk.
Leonie

Szerintünk nagyon alul van értékelve az a fajta tudás, amit olyan tevékenységek során tanulunk meg,
amiket szeretünk csinálni. Ezekre a dolgokra pedig sokkal jobban emlékszünk. Ez ebben a korban
különösen fontos, hiszen ilyenkor
nagyon sokan veszítik el
Ebben a projektben olyan dolgokat csináltunk, amiket
érdeklődésüket az iskola iránt.
még soha, és ettől vált az egész még izgalmasabbá.
Max, Mary, and Moritz
Nagyon tetszett a projekt alapötlete, hogy olyan
történetet válasszunk és osszunk meg másokkal, amihez
Nekem nagyon tetszett ez a
igazán közel érezzük magunkat. Sokszor mások is
projekt, és ennek nem az az
sajátjuknak tudják érezni az ilyen történeteket, ami
egyedüli oka, hogy amúgy is
mindenképpen érdekes dolog.
nagyon szeretek történeteket
Összességében nagyon tetszett a projekt, annak ellenére,
mesélni. A történet témájának
hogy elég nehéz volt, és sok időt elvett a történetek
kitalálása olyan volt, mintha egy
megszerkesztése. Végül úgy gondolom, hogy nagyon sok
felfedezőútra indultam volna az
olyan dolgot megtudhattunk az osztálytársainkról, amiről
emlékeimben. Újra átélhettem
általában nem beszélünk egymással. Sophie
azokat a csodálatos pillanatokat,
amiket a családommal töltöttem.
A projekt ezen része volt talán az,
amivel a legtöbb időt töltöttem. Utána
azonban már nagyon egyértelmű volt számomra, hogy melyik emlékekből lehet a legjobb
történetet megalkotni. Olyan történetet akartam elmesélni, amelyben a számomra legfontosabb
dolog, a családommal való kapcsolatom áll a középpontban. Leonie
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Az én történetem
Mindenkinek van egy története, amit elmesélhet…
A digitális történetmesélés talán legnehezebb része a megfelelő történet megtalálása. Néhány
embernek veleszületett tehetsége van ahhoz, hogy megtalálja a megfelelő történetet, és azt jól el
is mondja. De hogyan képesek ők erre? A trükk az egyszerűségben rejlik. A nagyon jó történetek
alapja sokszor az élet egy apró momentumának megértése. Most itt a lehetőség, hogy elmondj a
barátaidnak, családtagjaidnak és a világ minden táján élő embereknek egy számodra fontos dolgot
saját digitális történeteden keresztül.
Most fel fogunk idézni néhány fontos pillanatot az életünkből, amit aztán digitális történetek
formájában fogunk elmesélni. Nem a drámaiságtól vagy a túlzásoktól lesz jó egy történet. Azzal
kezdünk, hogy ötleteket gyűjtünk, és kiválasztjuk a legérdekesebb pillanatokat; majd
megtervezzük, hogyan rendezzük az eseményeket sorrendbe, és végül azt, hogyan adjuk elő a
történetet.

A digitális történetmesélés egy szórakoztató módja annak,
hogy bemutassunk egy történetet képek, videók
és szöveges animációk segítségével.
Történeteinket online fogjuk megosztani egymással. Bár a történetmesélő személye nem lesz
nyilvános, amiatt, hogy mások is látni fogják, gondosan válaszd ki a történetet és a képeket, amiket
meg akarsz osztani másokkal! Olyan történetet válassz, aminek elmesélése után nem fogod magad
kényelmetlenül érezni és kérdezd meg szüleidet, hogy ők is egyetértenek-e! A történet
nyelvezetére, stílusára is ügyelj! Ne feledd, lehet, hogy az osztályfőnököd, szüleid, testvéreid,
barátaid és ismerőseid is látni fogják a videót. Csak a saját képeidet használd, vagy olyanokat,
amiket nem védenek szerzői jogok! Fontos, hogy nyitottság legyen benned a történeted
megosztására, hiszen fel fog kerülni az internetre! Ha kérdéseid, vagy fenntartásaid vannak
ezzel kapcsolatban, kérlek, fordulj a tanárodhoz!
Most pedig nincs más hátra, vágjunk bele!
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Első lépés: Ötletgyűjtés
Ahogyan azt már említettük, talán ez lesz a feladat legnehezebb része. Előfordulhat, hogy tele vagy
ötletekkel és történetekkel, de az is megeshet, hogy egyáltalán nincs semmi ötleted.
A következő oldalakat használd arra, hogy különösebb gondolkodás és válogatás nélkül leírj
mindent, amit eszedbe jut! Ezekből majd később fogod kiválasztani a kedvenc történeted. Beszélj
másokkal is, hogy inspirációt nyerhessetek egymástól!

Nézegess régi fotókat otthon,
vagy a telefonodon!
A beszélgetőkör remek alkalom arra, hogy kisebb csoportokban kört alkotva megoszthassunk
egymással élményeket, történeteket a családdal, ételekkel, vagy ünnepekkel kapcsolatban. Egy
történethez kapcsolódó tárgyat is érdemes magaddal hoznod, ami segít a történet elmesélésében.

Tippek Maxtól
Sok időnkbe telt, amíg megtaláltuk az ehhez a
feladathoz passzoló történetet. Nagyon sokat
segített ebben, hogy közösen beszéltük meg az
ötleteinket és gondolatainkat. Ez a csoportos
ötletelés tökéletes alkalom volt arra, hogy
megtaláljuk a legjobb történetet.
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Különleges családi események

Különleges személyes tárgyak

Különleges emberek, akikkel
találkoztam

Kalandok és elért eredmények

6

Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a
költségeihez. Ez a kiadvány a szerző nézeteit tükrözik, és az Európai
Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű
felhasználásért."

Életem meghatározó helyszínei

Így fedeztem fel azt, hogy…

Emlékezetes ünnepek

Pillanatképek az életemből

Otthoni feladat: Találj egy emlékeztető
tárgyat! (memory props)
Fotóalbumaidban és otthon keress
olyan érdekes képeket vagy tárgyakat,
amik előhívhatnak egy történetet! Hozd
be ezeket a tárgyakat (vagy képet róluk)
az osztályba!

7

Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a
költségeihez. Ez a kiadvány a szerző nézeteit tükrözik, és az Európai
Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű
felhasználásért."

Második lépés: A történet kiválasztása
Nézd át azokat az ötleteket amiket leírtál, és válassz ki kettőt vagy hármat, amikkel tovább
szeretnél dolgozni! Fogj indexkártyákat, vagy egy A4-es lapot hajts úgy, hogy A5-ös lapokat kapj,
és kezdd el úgy leírni a történeteket, mintha egy barátodnak mesélnéd el őket! Gyorsan,
különösebb gondolkodás és válogatás nélkül írj! Ne feledd, ezek csak az első vázlatok! Minden
egyes történethez írd tele egy indexkártya mindkét oldalát!

Leonie, Anja, Elsa, és Sophia tanácsai
A munka során legtöbbünknek a végső történet kiválasztása telik a legtöbb időbe.
Néhányan nagyon személyes történetet szeretnének elmesélni, míg mások kevésbé
személyeset. Ez abszolút a te döntésed. Szánj időt rá, hogy miután kigondoltad, melyik
történetet szeretnéd elmesélni a családodról, az ünnepeitekről, vagy egy emléktárgyról,
leülj a családoddal átbeszélni a történetet, és átnézni a fotóalbumokat. A történetnek nem
kell tele lennie eseményekkel, de jó, ha van benne egy-két fordulat. Mindig gondolj arra,
hogy a történetet olyan tanulók is meg fogják hallgatni, akik a világ teljesen más részén
élnek. Őket biztosan érdekelni fogja, hogy te milyen dolgokat tartasz fontosnak.

Harmadik lépés: A legjobb történet kiválasztása
Mostanra kell, hogy legyen két-három lehetséges történeted. Melyiket fogod végül felhasználni?
Minden egyes történettel kapcsolatban válaszolj az alábbi kérdésekre! Minden lehetséges
történethez egy külön papírlapot használj! Miután megválaszoltad a kérdéseket, döntsd el, melyik
a legérdekesebb, és ezt beszéld meg a tanároddal is!
1. Mit gondolsz, mit jelent a történet? Miről is szól igazából?
2. Melyik a történet legfontosabb pillanata? Miről is szól ez a pillanat valójában?
Megváltozott valami? Rájöttél valamire, vagy tanultál belőle valami újat? Próbáld meg
leírni részletesen ezt a pillanatot!
3. Milyen érzelmek köthetők ehhez a történethez?
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Negyedik lépés: A történet megírása
Elérkezett az idő, hogy leírd a történetet. Képzeld el, hogy egy barátodnak meséled! Használj
hétköznapi nyelvezetet, ami inkább hasonlít ahhoz, mintha szóban mesélnéd el! Használj
egyszerű, rövid mondatokat! A történetnek nem szabad 1 db A4-es lap hosszúságot meghaladnia,
hogy ne lépje túl a megadott időkorlátot.
Próbáld lekötni a közönséged! Hogyan fogod megragadni a figyelmüket? Egy jó nyitómondat
nagyon fontos tud lenni. Valami drámai, vicces, érdekes vagy érzelmileg magával ragadó
mondatra lesz szükség.
Hasznos tanácsok:


Az elmesélt történet hossza egy és három perc között legyen.



Fontos, hogy egy történetnek legyen eleje, közepe és vége, de ez nem azt jelenti, hogy
időrendi sorrendben kell mindig haladnod. Megteheted, hogy a közepén, az események
sűrűjében kezded a történetet, és onnan görgeted vissza, onnan bontakoztatod ki az
előzményeket. Próbáld ki a következőt: keress egy fontos pillanatot a történetben, és a
második vázlat megírását ezzel kezdd!



Egy-egy téma köré felépítve ki tudod választani, hogy mik azok az események,
történetelemek, amiket bele kell írnod a történetbe, és mik azok, amiket kihagyhatsz.



Olvasd át újra az első vázlatot, és mutasd meg egy barátodnak! Sikerült úgy leírnod, hogy
mások számára is érthetők legyenek az érzelmek? A megfelelő dolgokra koncentrálsz?
Vannak félreérthető, zavaros részek benne?



Kérd meg egy barátodat vagy családtagodat, hogy olvassa, vagy hallgassa meg a
történetet! Észrevehetnek olyan hibákat, amik a te figyelmedet elkerülték. (Még a
hivatásos forgatókönyvíróknak is szükségük van arra, hogy valaki átolvassa, amit írtak,
tehát ne aggódj!)
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Ötödik lépés: képek kiválasztása
Az egész digitális történetmesélés lényege, hogy elmeséljünk egy személyes történetet a családról
vagy egy tárgyról. Természetes, hogy ehhez a legjobb, ha személyes fotókat használunk, hiszen a
hallgatóságnak így sokkal könnyebb azonosulnia a történettel. A családodról készült fotók
esetében először mindig kérdezd meg őket, hogy használhatod-e ezeket a fotókat! Fontos, hogy
mindig engedélyt kérj tőlük!

Az sem baj, ha csak egyetlen képet használsz, és részletesen leírod ennek összes apró részletét. A
régi képek között keresgélni nagyon jó szórakozás tud lenni. Ha régi fényképeket szeretnél
beszkennelni, hogy digitális formában is tud őket használni, kérd meg a tanárodat, hogy segítsen
(lásd egy későbbi fejezetben)! Esetleg te magad is csinálhatsz képeket olyan tárgyakról, helyekről
vagy épületekről, amik szorosan kapcsolódnak a történethez, ezzel fokozva a vizuális élményt. Vagy
akár saját magad is rajzolhatsz egy képet vagy vázlatot.

Tippek Marytől
A fényképek nagyon fontos részei a történetednek, mert életszerűbbé és
szórakoztatóbbá teszik. Ezért jól gondold át, milyen képeket választasz! Fontos, hogy
érzelmeket hívj elő, és ezzel bevond a közönséged a történetbe. Ha lehet, olyan képeket
használj, amiket te magad készítettél, mert így a hallgatóság is közelebb kerül ahhoz,
amin keresztül mentél. Ha nincs olyan kép, ami illene a történetbe, csinálj újakat, amiket
fel tudsz használni!
Vagy használj képeket az internetről, de figyelj a szerzői jogokra! A Pixabay
(https://pixabay.com) egy nagyon jó internetes oldal, ahol biztosan olyan képeket
találsz, amiket nem védenek szerzői jogok.

Amit nem csinálhatsz:
Sajnos a szerzői jogok miatt történetünkhöz nem minden képet használhatunk fel az internetről.
Ez érthető, hiszen te sem örülnél, ha valaki egy személyes fotódat használná fel egy reklámhoz, és
ezért neked nem adna pénzt. Téged is felbosszantana ez a dolog, hiszen a beleegyezésed nélkül
használnák a te személyes fotódat. Az ehhez hasonló helyzetek különösen bonyolulttá válnak,
amikor az ilyen fotókat nyilvánosan használják fel, mint a MYSTY projekt esetében is. Vannak ezen
kívül további korlátozások, mint például egy márka logója vagy egy márkanév. Ha nem vagy
benne biztos, hogy mit használhatsz fel az internetről, fordulj a tanárodhoz!
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Hatodik lépés: A történet megszerkesztése
Annak érdekében, hogy meggyőző legyen a történet, részletesen meg kell tervezned az előadást. A
következő elemekből fog összeállni a történeted:


egy vagy több fénykép (ha csak egy képet használsz, a történet elmondása alatt kiemelhetsz
vagy ráközelíthetsz különböző részleteire a képnek)



a saját alámondott hangod



lehetőség szerint valamilyen zene, ami kiemeli és megerősíti a történet érzelmi világát

Képes forgatókönyvvázlat elkészítése:
Ehhez használj egy A3-as lapot, és készíts egy vázlatot a következő példához hasonlóan, vagy
készítsd el ugyanezt a számítógépen! Vágd be a szöveget, és döntsd el, hogy milyen képeket és
effekteket fogsz felhasználni hozzá! Készíts másolatot a képekről, hogy tudd őket a vázlaton ideoda mozgatni! Ha úgy érzed, hogy valamilyen háttérzene is illene a történethez, válassz ki egy erre
megfelelőt! Csak olyan képeket és zenéket válassz, amiket nem védenek szerzői jogok!
Képek

Hangalámondás
(Szöveg)

Effektek (kiemelés,
zoom, áttűnés…)
Átmenetek

Zene

11

Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a
költségeihez. Ez a kiadvány a szerző nézeteit tükrözik, és az Európai
Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű
felhasználásért."

Hetedik lépés: A történet vágása és felvétele
Itt az idő, hogy megszerkeszd a történeted. Rengeteg különböző programot, alkalmazást
használhatsz a hangod rögzítésére, képek szerkesztésére, vagy bármi olyasmire, amire szükséged
lehet egy digitális történethez. Azt tanácsoljuk, hogy törekedj az egyszerűségre! Első körben
próbálj ki egy egyszerű szerkesztőprogramot, és lehet, hogy nem is lesz többre szükséged a
történet elkészítéséhez! Minél több funkcióval rendelkezik egy program, annál bonyolultabb és
ebből kifolyólag több hibalehetőséget is rejt magában. Természetesen, ha tudod, mit csinálsz,
nyugodtan használj professzionálisabb szoftvereket.

Tanácsok Moritztól
Mindent egybe vetve, én egy Knoivohoz hasonló
programot használnék, mert ezeknek sokkal
egyszerűbb a használata, még ha nem is annyira
profik. Ha Apple számítógéped van,
mindenképpen az iMovie használatát javasolnám,
ami amellett, hogy nagyon sok funkcióval
rendelkezik, nagyon könnyű használni, és soha
nem fagy le, soha nem törli a fájljaidat.

Tanácsok a hangalámondás felvételéhez:
Amikor felveszed a történetet, válassz egy olyan csendes helyet, ahol te, vagy aki a történetet
elmondja, nyugodt környezetben lehet. A mikrofonnak nem szabad hozzád túl közel, vagy tőled
túl messze lennie. Felvétel közben ne siess, beszélj lassan! A telefonodat is használhatod a hang
rögzítésére, de a telefon mikrofonjának elég jónak kell lennie a feladathoz. Ha az iskolának van jó
mikrofonja, azt is használhatod. A legfontosabb, hogy mindig hallgasd vissza a felvételt, és
ellenőrizd a hangerőt, háttérzajokat és az egyéb zavaró körülményeket!
A felvételnek nem kell tökéletesnek lennie. A lényeg az, hogy a történet és az érzelmek
érthetőek legyenek. Ha hibázol, ne aggódj! Állj meg ott ahol tartottál, és olvasd fel újra azt a
bekezdést. Később ki tudjuk vágni az elrontott részeket a felvételből.
Ha szeretnél még változtatni a történeten, csak beszélj a tanároddal a felvétel előtt!
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Tanácsok a digitális történeted létrehozásához:
Rengeteg program és alkalmazás áll rendelkezésedre, amik segítségével megszerkesztheted
digitális történeted.
A Knovio (https://www.knovio.com/) és az Office Mix (https://mix.office.com/en-us/Home)
programok segítségével lehetőséged van feltölteni egy prezentációt, és minden egyes diához
(slide) külön rögzíteni a hangot. Később ezeket külön-külön is tudod törölni és újra felvenni.
Az Audacity (http://www.audacityteam.org/) segítségével könnyedén fel tudod venni, és aztán
szerkeszteni a rögzített hangot. A Macintoshnak is van saját videószerkesztő programja, az
iMovie.
Windowshoz már nem ilyen egyszerű ingyenes és egyszerű szerkesztőprogramokat találni. A
Knovio és az Office Mix mindenképpen jó választások. Ha haladóbb videószerkesztéseket
szeretnénk csinálni, a Windows Movie Maker egy jó választás lehet, de ezt sajnos már egy ideje
nem frissítik. A Shotcut (https://www.shotcut.org/) is ingyenes videószerkesztő program, de
néhány diáknak vegyes érzelmei voltak ennek használatával kapcsolatban.
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Nyolcadik lépés: Történeted feltöltése
Mielőtt feltöltöd a videót, mindenképpen ellenőrizd, hogy minden úgy van-e, ahogy szeretnéd!
A történetet egy videókiterjesztésbe (MP4, MOV, WMV, MKV, stb.) kell exportálnod, ami nem
ugyanaz, mint ahogyan a videószerkesztő program elmenti a projektet. Egy másik lehetőség az,
hogy online linkkel osztod meg a videót (privát módban). Ezután mutasd meg a tanárodnak,
barátaidnak, családtagoknak, és kérj visszajelzést! Most még van lehetőséged változtatni a
történeten, de onnantól kezdve, hogy véglegesen megosztottad, már nehezebb lesz. Mielőtt
megosztod a videót, győződj meg róla, hogy a használt képeket, zenét, és hangeffektusokat nem
védik szerzői jogok.

Ennyi az egész! Gratulálunk!

Keményen dolgoztál a történeteden!
Büszke lehetsz magadra!
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Kilencedik lépés: Történeted értékelése
Itt az idő, hogy végignézd, milyen tapasztalataid voltak eddig a feladattal kapcsolatban és elmeséld
nekünk, hogyan jöttek az ötletek. Válaszolj az alábbi kérdésekre olyan részletesen, ahogy csak
tudsz!

1. Hogyan döntötted el, hogy melyik történetet fogod megírni? Mi segített a
döntésben?

2. Mi az, amit nehéznek és kihívásnak találtál eddig a feladattal kapcsolatban?

3. Milyen tanácsot adnál azoknak a tanulóknak, akik éppen digitális történeteiken
dolgoznak, a történet kiválasztásával kapcsolatban?
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Technikai útmutató
Ebben a részben számos útmutatást találsz, amely segítségedre lehet a MYSTY történeted
elkészítésében.

Ingyenes alkalmazások listája
Sok eszköz áll rendelkezésedre ingyen az interneten, amelyek segíthetnek elkészíteni a digitális
történetedet. Minden itt felsorolt eszköz ingyenesen használható.
Minden-egyben megoldások PC-re (felvétel, vágás, közzététel):



Knovio – https://www.knovio.com/
Office Mix Microsoft PowerPoint-hoz – https://mix.office.com/en-us/Home

A hangod felvétele



A PC-n használhatod az operációs rendszer beépített hangrögzítő alkalmazását, mint
például a Hangrögzítő a Windows-ban vagy külső felvevő programot, pl. Audacity.
Használhatod továbbá a telefonodat is, hogy felvedd a hangodat. Ebben az esetben töltsd
le a rengeteg hangrögzítő alkalmazás egyikét az App Store-ból vagy Play Store-ból, vagy
használd valamelyik előre telepített alkalmazást (pl. Voice Memos az iOS rendszeren).
Android telefonokon használd az Audio Recorder-t
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sonymobile.androidapp.audiorecord
er

A hangod / videód szerkesztése





iMovie (Mac; videószerkesztő)- https://itunes.apple.com/us/app/imovie/id408981434
Shotcut (több rendszeren; videószerkesztő)- %20https:/www.shotcut.org/download/
Audacity (több rendszeren; hangszerkesztő) – http://www.audacityteam.org/download/
Windows Movie Maker (Windows; videószerkesztő) –
https://www.winmoviemaker.com/

Megosztóoldalak



YouTube – https://www.youtube.com/
Vimeo – https://vimeo.com/
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„Minden-egyben” megoldás: Knovio (ingyenes)
Összefoglaló: Ez a webes alkalmazás ingyenes és könnyen használható. Általában nincs
szükség technikai felügyeletre a gyártási és javítási folyamatokhoz. Az alkalmazás nagyrészt
egyértelműen használható. Fel kell töltened a prezentációd diáit, majd felvenni a
hangalámondást minden diához. A program lehetővé teszi a hangod újrafelvételét, ha módosítani
szeretnél valamin. A videót a link kiküldésével oszthatod meg.
Mielőtt nekiállsz elkészíteni a videódat a Knovioban, ki kell választanod a képeket, amelyeket
használni szeretnél a digitális történetedben. Amint döntöttél a képekről, folytathatod a lenti
utasításokkal. Azt javasoljuk azonban, hogy készíts egy prezentációt (például Power Pointban
vagy pdf-ben) és helyezd el a képeket megfelelő sorrendben, diánként egyet.
Hogy a Knovio segítségével készítsd el a MYSTY videódat, kövesd az alábbi instrukciókat.
1. Nyisd meg a https://www.knovio.com/ oldalt a böngésződben!
2. Regisztrálj egy ingyenes fiókot!
3. Kattints a „+New”-gombra!
4. Töltsd föl a képeidet vagy a prezentációdat az „Upload Files”-gombra kattintva, vagy a
fájlokat a böngésző ablakra húzva!
5. Várd meg, amíg a fájl(ok) feltöltése befejeződik! Ezután kattints a „Record”-gombra, és
kövesd a képernyőn megjelenő utasításokat!
a. A Knovionak Adobe Flash Playerre és egy csatlakoztatott mikrofonra van szüksége
ahhoz, hogy felvegye a hangodat. Ez otthoni számítógépeken általában nem okoz
problémát, de a Flash lehet, hogy ki van kapcsolva az iskolai számítógépen. Ha
gondod adódik a mikrofon beállításával a Knovioban, keresd meg az iskola
rendszergazdáját!
6. Miután beállítottad a mikrofont, a „Felvétel”-képernyő fog megjelenni.
a. A bal oldalon láthatod a prezentációd különálló diáit.
b. A jobb oldalon, láthatod a zöld „Record Slide”-gombot. Használd ezt a gombot, hogy
felvedd a hangalámondást – akár mindet egyszerre, vagy egymás után diánként!
Rögzíthetsz különálló diákat, ha változtatni szeretnél valamin.
c. Gondoskodj róla, hogy a webkamera ki legyen kapcsolva!
d. Láthatsz egy előnézetet az aktuális felvételről, ha a „Preview”-gombra kattintasz.
7. Ha kész vagy a felvétellel, kattints a „Save”-gombra. Adj neki nevet és egy rövid leírást,
majd kattints a „Save”-gombra!
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8. Miután elmentetted a Knoviot, a „Share”gombra kattintva generálhatsz egy linket a videódhoz. A Megosztás oldalon...
a. …elküldheted a MYSTY történetedre mutató linket e-mailben.
b. …megadhatsz e-mail címeket, hogy közvetlenül megkapják a MYSTY történetedet.
9. Ha kezelni szeretnéd a meglévő Knovio-projektjeidet, kattints a „Manage”-gombra a felső
sorban, hogy megnyisd a fiókod diakönyvtárát! Innen tudod például szerkeszteni,
megosztani vagy archiválni a videóidat.
10. Ez minden, amit tudnod kell ahhoz, hogy elkészítsd és megoszd a saját MYSTY digitális
történetedet.
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Hangrögzítés és Szerkesztés: Audacity (ingyenes)
Összefoglaló: Audacity egy olyan alkalmazás, amelyet hangrögzítésre és szerkesztésre találtak ki.
Ez az alkalmazás ingyenes, és viszonylag könnyen kezelhető pár kezdeti instrukció után.
Általában javasoljuk, hogy egy informatikai szakember jelen legyen a felvételkor, hogy felügyelje
a készítési folyamatot az órán, és segítsen a hibajavításban.
1. Töltsd le és telepítsd az ingyenes Audacity programot (http://www.audacityteam.org/)!
a. Ha az Audacity-t iskolai számítógépre kell telepíteni, lépj kapcsolatba a
rendszergazdával!
b. Ha telepítve van (pl. a tanulók saját számítógépén), a felhasználók telepítés után
rögtön el tudják indítani az alkalmazást.
2. Érdemes lehet megtekinteni az online útmutatókat. Így a kisebb problémákat egyedül is
meg tudod oldani, és kevésbé fogsz függni a technikai tanácsadótól és az ő szabadidejétől.
a. Audacity útmutatókat itt találsz: https://manual.audacityteam.org/
3. A hangalámondás rögzítése Audacityben meglehetősen egyszerű.
Csatlakoztasd a mikrofont, és ellenőrizd, hogy tudsz-e hangot rögzíteni,
azáltal, hogy rákattintasz a piros pöttyel ellátott gombra!
a. Ha nem vett föl hangot, lehet, hogy ki kell
választanod a megfelelő mikrofont a
mikrofonválasztó legördülő menüből, majd
ezután próbáld meg újra a rögzítést!
Ellenőrizheted azt is, hogy az operációs rendszer észlelte-e a mikrofonodat.
Windows-ban kattints a
gombra és írd be: „Sound”. A hang alkalmazásban
válts a „Recording”-fülre és ellenőrizd, hogy a mikrofonod ki van-e jelezve, és
észlel-e hangot:
Lehetséges, hogy telepíteni kell a megfelelő
meghajtókat az operációs rendszerre, hogy
észlelje a mikrofonodat. Ha a probléma
fennáll, kérd meg a rendszergazdát, hogy
segítsen!
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b. Ha a mikrofonod észleli a hangot, bármikor megnyomhatod a sárga négyzet alakú
gombot
, hogy befejezd a rögzítést. Felvétel közben, a felvett hangod
hullámformaként jelenik meg a képernyőn:

c. A hullámforma bal oldalán látsz egy kis panelt. A ’-’ jeltől a ’+’ jelig tartó csúszkát
mozgatva növelheted vagy csökkentheted a hangerőt (gain). Vigyázz, minél
jobban megemeled a hangerőt, annál több nem kívánt zajt is felveszel!

d. Lehetőséged van kivágni részeket a felvételből (pl. bakikat, vagy üres
felvételrészeket). Egyszerűen jelöld ki azt a részt, amelyet el akarsz távolítani, és
nyomd meg a BACKSPACE vagy a DELETE gombot.

e. Ez minden, amit tudnod kell a felvételhez! Amint végeztél, kattints a „File > Export
audio” menüpontjára! Válassz nevet a felvételednek (például SajátNév MYSTY
történet), és exportáld a felvételedet WAV fájlformátumba.
f. Hallgasd meg a kimentett WAV fájlt, és ellenőrizd le, hogy olyan-e amilyennek
akartad!
g. Most már tovább léphetsz a videód szerkesztésére (pl. Shotcut vagy Adobe
Premiere Pro használatával).
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Videószerkesztés: Shotcut (ingyenes)
Összefoglaló: A Shotcut egy videószerkesztő alkalmazás.
Ez az alkalmazás ingyenes, és viszonylag könnyen kezelhető pár kezdeti instrukció után.
Általában javasoljuk, hogy egy informatikai szakember munka közben, hogy felügyelje a készítési
folyamatot az órán, és segítsen a hibajavításban.
Ezt az alkalmazást fogjuk használni, hogy elkészítsük a végső MYSTY történet videoklipjét. A
klipet helyben exportálni lehet, és online is megosztható (pl. YouTube-on).
1. Töltsd le és telepítsd az ingyenes Shotcut programot
(https://shotcut.org/http://www.audacityteam.org/)
a. Ha a Shotcutot iskolai számítógépre kell telepíteni, lépj kapcsolatba a
rendszergazdával!
b. Ha telepítve van (pl. a tanulók saját számítógépén), a felhasználók telepítés után
rögtön el tudják indítani az alkalmazást.
2. Érdemes lehet megtekinteni az online útmutatókat. Így a kisebb problémákat egyedül is
meg tudod oldani, és kevésbé fogsz függni a technikai tanácsadótól és az ő szabadidejétől.
Shotcut útmutatókat itt találsz: https://shotcut.org/
3. Nyisd meg a Shotcutot! Majd kövesd az alábbi lépéseket, hogy elkészítsd a MYSTY
videódat!
a. Kattints a „File > Save As…” menüpontra, és mentsd el (az egyelőre még) üres
projektedet! Fontos: gondoskodj róla, hogy rendszeresen mentsd el a szerkesztési
folyamatot, pl. néhány percenként! Ha a program összeomlik vagy lefagy,
elveszíthetsz minden el nem mentett lépést. Javasoljuk, hogy minden ezzel a
projekttel kapcsolatos fájlt egy mappába ments le egy pendrive-ra.
b. Kattints a „Playlist”-gombra
a
menüsorban, hogy megjelenjen a
lejátszási lista! Ezután húzz minden
képet, hangfelvételt és szabadon
felhasználható zenét a lejátszási
listára! Amikor készen vagy, a
Shotcut programnak ehhez
hasonlóan kell kinéznie (figyeld a
tételeket a bal oldalon):
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c. Most már készen állsz, hogy elkészítsd és megszerkeszd a digitális történetedet.
Először készíts egy videó sávot és audio sávot az idővonalon az alkalmazás alsó
részén! Ehhez kattints az ‘additional actions’
menüpontra az idővonalon, és
válaszd ki az ‘Add video track’-funkciót, majd nyisd meg újra a menüpontot, és
válaszd ki az ‘Add audio track’-funkciót.! Ha le akarsz játszani szabadon
felhasználható zenét is, létrehozhatsz egy második audio sávot. A fölösleges sávok
törléséhez kattints jobb gombbal az idővonalra, és válaszd ki a ‘Remove track’funkciót.

d. Megnövelheted az idővonal méretét, ha odébb húzod a
idővonal fölött.

szimbólumot az

e. Most húzd rá, és engedd rá a hangalámondást (Wav fájl) az audio sávra, és a
képeket a video sávra!

Ha van szabadon felhasználható zenéd, amit fel szeretnél használni, húzd rá és
engedd rá a zenét a második audio sávra!
f. Az aktuális videó visszajátszásához, nyomd meg a SPACE billentyűt, vagy kattints a
ikonra!
g. Áthúzhatod a képeket az idővonalon, hogy
megváltoztasd a sorrendet, ahogy
megjelennek. Kijelölheted a képek jobb,
illetve bal peremét az idővonalon, hogy
hosszabb vagy rövidebb ideig jelenjenek
meg a képernyőn. Amikor áthaladsz az
egérrel egy kép bal vagy jobb szélén, az
zölddel vagy pirossal lesz kijelölve.
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h. Nyomd meg a CTRL+Z billentyűket a billentyűzeten vagy jelöld ki az Edit > Undo
menüpontot a menüsoron, hogy visszavond az utolsó lépést!
i.

Alkalmazhatsz átfedés-effektust az egyik képről másikra való váltáshoz. Először
bizonyosodj meg róla, hogy a két kép „érinti” egymást az idővonalon! Ezután húzd
rá az egyik képet a másikra, ennek eredményeképpen egy X-alakzat jön létre.

j.

Ez minden, amire szükséged van ahhoz, hogy tudd, hogyan kell elkészíteni a
videódat. Amikor végeztél a szerkesztéssel, válaszd ki a File > Export Video
menüpontot, válaszd ki a ‘YouTube’ opciót a lehetőségek közül, és kattints az
‘Export Video’ gombra! A folyamatjelző sáv a program jobb oldalán mutatja, hogy
mikor készül el a videód exportálása.

k. Nézd meg az elkészült videót, és ellenőrizd le, hogy minden olyan-e amilyennek
lennie kell! Ha nem, elvégezheted a szükséges változtatásokat, és exportálhatsz egy
új verziót a videóból.
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Videószerkesztés:
Adobe Premiere Pro (előfizetés szükséges)
Összefoglaló: Az Adobe Premiere Pro egy videószerkesztő program.
Ez az alkalmazás olyan szakembereknek készült, akiknek van videószerkesztési tapasztalatuk.
Használatához havi előfizetési díj megfizetése szükséges. Javasoljuk, hogy legyen jelen legalább
egy informatikai szakember az instrukciók és a hibaelhárítás érdekében, miközben a tanulók
elkészítik a MYSTY történetüket az Adobe Premiere Pro segítségével.
Ezt az alkalmazást fogjuk használni, hogy elkészítsük az utolsó MYSTY történetünk videoklipjét.
A klipet helyben exportálni lehet, és online is megosztható (pl. YouTube-on).
Amint az audio fájlok rendelkezésre állnak a számítógépen, elindíthatod az Adobe Premiere
szerkesztőprogramot, hogy befejezd a történetedet. Kapsz egy tájékoztatót arról, hogyan tudsz
importálni és szerkeszteni audio fájlokat, és hogyan illeszd be azokat a videódba. A tanárod
mutathat egy példát, hogy magad is megismerkedhess a programmal.
Rendelkezésre állnak feladatlapok, ha külön segítségre van szükséged, de lesznek jelen
technikusok is, hogy segítséget nyújtsanak.
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Feladatlap 1: Instrukciók hangszerkesztéshez
1. Nyisd meg az Adobe Premiere alkalmazást!
2. Válaszd ki a Létező projekt megnyitása funkciót! Ezek a P meghajtó, MYSTY könyvtárában
a Premier Project mappában vannak, majd válaszd ki a csoportvezetőd nevét.
3. Amikor megnyitod a projektet, észre fogod venni, hogy 3 ‘bin’ (mappa) van létrehozva. Az
egyik neve ‘Audio’, a másiké ‘Photos’, a harmadiké pedig ‘Sequence’. Az ‘Audio Bin’
tartalmazza a hangfelvételedet, a ‘Photos Bin’ pedig üres.

4. Kattints duplán az ‘Audio Bin’-re! Majd húzd rá a hangfelvételt az idővonalra!

5. Húzd szét a hangot az idővonalon úgy, hogy lásd a hullámformát! Tedd a kurzort az A1
melletti vonalra, és egy kis fel-le mutató nyíl jelenik meg. Húzd lefelé a hangot, és lásd a
hanghullámokat!

6. A csapat vezetője vegye fel a fejhallgatót! Először végig kell hallgatnia az egész felvételt.
Nyomd meg a SPACE-t a billentyűzeten a felvétel elindításához és leállításához!
7. A felvétel első része, amit ki kell vágni az, amikor a csoport vezetője a nevét mondja be.
Hallgasd meg újra a felvételt, és nyomd meg a SPACE billentyűt a felvétel megállításához!
Látod, hogy hol kell kivágni a nevet.
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Ez a vonal jelzi azt a
pontot, ahol a csapat
vezetője már elmondta a
nevét, de még nem
kezdte el mesélni a
történetet.

8. Bizonyosodj meg róla, hogy a ‘Snap’ eszköz van kijelölve. Ezután jelöld ki a ‘razor’ eszközt
az idővonal eszköztárából!
A ‘snap’ eszköz úgy
néz ki, mint egy
mágnes, amikor ki
van jelölve, kéken
világít.

A ‘razor’ eszköz
úgy néz ki, mint
egy borotvapenge.

9. Használd a ‘razor’ eszközt úgy, hogy kattintással kijelölöd a felvételnek azt a részét, amitől
meg akarsz szabadulni! Ne használd az eszközt nagyon közel a történet elejéhez, hagyj
egy kis szünetet!

Kivágandó név

A felvételnek egy rövid
szünettel kell kezdődnie, majd
a történet felolvasásával.

‘Razor’: vágás szünettel (mielőtt a történet
felolvasása jö)n. Ne vágj ennél közelebb a történet
kezdetéhez, mert az hatással lesz rá!
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10. Kattints a ‘Selection’ eszközre (egy nyíl mintájú ikon), és kattints arra a részre a felvételen,
amitől meg akarsz szabadulni.

Selection Tool

Kattints ide a ‘Selection’
eszközzel, és a felvétel
első részét törlöd.

Nézd meg ezt a videót, ha problémáid vannak ezzel a résszel:
https://www.youtube.com/watch?v=bqFrZ5CdYWI

11. A csoport vezetőjének meg kell hallgatnia a felvétel hátralevő részét, és megismételni a
feladatlapon levő 8-10-es lépéseket a ‘razor’ funkciót használva, hogy kivágjon minden
más nem kívánt részt!
12. Ezen a ponton mentsd el a projektet! File, Save.
13. Ahol kivágtál részeket a felvételből, ott réseket fogsz látni az idővonalon, mint ahogy a
képen látható.
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14. Minden rést be kell zárni! Ahhoz, hogy bezárj egy rést, ahonnan a hang ki lett törölve,
kattints a résre! Nyomd meg a SPACE billentyűt a billentyűzeten. A hangnak hátra kell
ugrania, a rés pedig eltűnik. Ismételd meg ezt, amíg minden rés el nem tűnik!

15. Mentsd el a projektet! File, Save.
16. Ahol használtad a ‘Razor’ eszközt ahhoz, hogy megvágd a felvételt, ott alkalmaznod kell a
‘Default Transition’-t. Ez elsimítja a felvételt a vágási pontokon. Kattints jobb gombbal az
idővonalon, ahol vágás történt, majd válaszd ki az ‘Apply Default Transition’ lehetőséget!
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Így fog kinézni.

17. Alkalmazd a ‘Default Transition’ lehetőséget minden vágásnál a felvételen!
18. Mentsd el a projektet! File, Save.
19. Most már készen állsz a képek importálására.
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Feladatlap 2: Mentés a ‘Sequences’ mappában
1. Az Adobe Premiere automatikusan létrehoz egy új fájlt, amely az audio szerkesztésedet
tartalmazza az idővonalon. Ez az úgynevezett ‘Sequence’, és tartalmaz egy ‘Audio Edit’
tételt. Ez tartalmazza a szerkesztett hangot.
2. Kattints a jobb gombbal az ‘Audio Edit’-re, és válaszd ki a ‘Duplicate’ parancsot!

3. Kattints jobb gombbal a másolt ‘Audio Edit’-re, és nevezd át ‘Photo Edit’-re! Most már két
fájlod lesz a ‘Sequence’ mappádban.

4. Mentsd a projektet! File, Save.
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Feladatlap 3: Fotók importálása és szerkesztése
1. Menj a ‘Project Window’-ra és kattints duplán a ‘Photos’ mappára! Kattints az ‘Import’
gombra! Menj a közös tárhelyetekre (P meghajtó), MYSTY, Évfolyam 8./9., és keresd meg
a csoportvezetőd nevét! Amint kijelöltél minden képet, kattints az ‘Open’ gombra!
2. A képek most betöltődnek a Premierbe. Ellenőrizd le, hogy mind benne van-e a ‘Photos’
mappában! Ha valamelyik kép nem került be a mappába, akkor húzd be őket!

3. Mentsd el a projektet! File, Save
4. A csoportvezetőnek most meg kell határoznia a Storyboard segítségével az első képet,
amit hozzá kell adni az idővonalhoz. EGYSZERRE CSAK EGY KÉPET ADJ HOZZÁ AZ
IDŐVONALHOZ!
5. Húzd rá az első képet az idővonalra! Ennek a V1 szekcióba kell kerülnie az idővonalon.

A kép a V1 részre lett
ráhúzva.
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6. A csoportvezetőnek meg kell hallgatnia a felvételt, és megnéznie a képernyőt, hogy
megállapítsa, a felvétel melyik pontján kell a képeket megjeleníteni! Amikor ez
megtörtént, kattints a képre az idővonalon, és húzd el a jobb oldalát, hogy megváltoztasd
azt az időt, ameddig a fotó megjelenik!

Kattints ide, és
húzd el a kép
végét!

7. Ez a lépés nem kötelező. A kép méretének és pozíciójának megváltoztatásához, ahogy az
az előnézeten megjelenik. Kattints a fotóra az idővonalon! Majd menj az ‘Effect Controls’
pontra, és változtasd meg az értékeket, hogy módosítsd a képet!

Effect Controls

Használd a csúszkát az értékek
megváltoztatásához!A kép
növeléséhez felfelé,
kicsinyítéséhez lefelé.

8. Mentsd a projektet! File, Save.
9. Ismételd addig a 4-8. lépéseket, amíg minden képet felhasználtál! Bizonyosodj meg róla,
hogy a felvétel teljes időtartama alatt legyen kép megjelenítve!
10. Mentsd a projektet! File, Save.
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Tanári anyagok

MYSTY plakát a premier megünneplésére
A MYSTY Projekt keretén belül elkészített történetek megünneplésére az iskola egy
premiert tervez díjátadó ceremóniával, éppúgy, mint egy Oscar-átadón. Az este
során különböző díjak kerülnek kiosztásra, többek között a legjobb poszternek járó
díj is.

1. A feladatod az, hogy tervezz egy plakátot az esemény reklámozására. A

poszter legyen figyelemfelkeltő és elvarázsoló! Fel kell tüntetned az
esemény nevét és a MYSTY logót, amit innen tudsz letölteni:
www.mysty.eu

2. A posztert Wordben kell elkészítened, A3-as méretben. Ehhez menj be
az oldalbeállításokba, és válaszd ki az A3-as méretet! Ha ismered az
Adobe Photoshop vagy Illustrator használatát, akkor azt is
használhatod.

3. Használj képeket és szöveget az esemény reklámozásához! Mivel még
nincs dátum, ezzel egyelőre ne foglalkozz! A terv az, hogy az iskolai
színpadon rendezzük meg az eseményt.

4. Nevezd el a plakátot MYSTY Díjátadó Est-néven, és mentsd el a közös
tárhelyetekre, a P meghajtó MYSTY mappájába, a 8. évfolyamba a te
neved alatt!

33

Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a
költségeihez. Ez a kiadvány a szerző nézeteit tükrözik, és az Európai
Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű
felhasználásért."

Tippek tanároknak a felvételekhez:
1. Keress egy csendes helyet, ahol nincs semmi zavaró tényező! (pl. játszótér)
2. Dicsérd meg a tanulót, és gratulálj, hogy a döntősök közé jutott! Alkalmanként említsd
meg nekik, hogy igazán kiemelkedő a teljesítményük, és erősítsd az önbizalmukat a
felvétel készítéséhez!
3. A mikrofon felveszi a zörgéseket is. A tanulók ruhájára kell rögzíteni kb. 5-10 centire
az arcuktól. Csinálj egy tesztet, és kérd meg őket, hogy mondják fel a nevüket!
Ellenőrizd, hogy megfelelően működik-e a mikrofon!
4. Bátoríthatjuk a tanulókat, hogy tördeljék a történetüket rövidebb bekezdésekre /
darabokra, és ilyenkor tartsanak kis szünetet. Ez megkönnyíti a későbbi szerkesztést.

Tippek a szerkesztéshez:


Legyen számítástechnikus jelen az órákon! Még ha el is magyarázzuk az instrukciókat,
a diákok néha elfelejtik őket, vagy nehéznek találják az ismeretlen program
használatát, mert nagyon bonyolultnak tűnik.



Néhány tanuló problémákba ütközött a hang rögzítésekor. Ez könnyen lehet az iskolai
számítógépek hibája, de ha a szerkesztés során a fejhallgatókat kihúzták a
csatlakozóból, akkor a diákoknak be kellett zárni az alkalmazást és újraindítani.
Gondoskodj róla, hogy a fülhallgatók be legyenek dugva az Adobe Premiere megnyitása
előtt, és úgy is maradjanak!
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Videó megosztása a YouTube-on (ingyenes)
Összefoglaló: YouTube egy ingyenes online videómegosztó felület, amire feltöltheted, és ahol
megoszthatod a MYSTY történetedet. A videó feltöltésének és megosztásának folyamata egyszerű,
és általában nem kell hozzá technikai segítség.
1. Itt megnézheted a hivatalos YouTube videó útmutatót a videók feltöltéséről:
https://www.youtube.com/watch?v=klVWGHtRTuE

2. Menj a https://www.youtube.com/ oldalra, és jelentkezz be a Google-fiókoddal! Ha nincs
Google-fiókod, akkor készíts egy újat úgy, hogy rákattintasz a ‘Sign In > More options >
Create account’ menüpontokra!
3. Kattints a feltöltés

gombra!

4. Húzd rá az ablakra az exportált videódat (pl. egy MP4 vagy MOV kiterjesztésű fájlt;
vigyázz, hogy ne a projekt fájlt próbáld feltölteni, mert az nem fog működni)!
a. Választhatsz különböző adatvédelmi beállítások között. A ‘Public’ opció lehetővé
teszi, hogy a keresőmotorok segítségével a videód megtalálható legyen. ‘Unlisted’
azt jelenti, hogy csak a linkkel rendelkezők tudnak hozzáférni a videóhoz online, de
a videót nem találják meg a keresőmotorok. ‘Private’ pedig azt jelenti, hogy csak te
láthatod a videót.
b. Bármikor megváltoztathatod a beállításokat ‘Unlisted’-re ha nem akarod, hogy a
keresőmotorok megtalálják a videódat, vagy megjelenjen a csatornádon. Ehhez
menj be a ‘Video manager’-be, szerkeszd a választott videót, majd az ‘Info &
Settings’ részben válaszd ki az ‘Unlisted’-et a legördülő menüből!
5. Adhatsz hozzá néhány alapadatot (úgymint cím, leírás, tagek), miközben a videó
feltöltődik. Amikor minden kész van, kattints a kék ‘Publish’ gombra!
6. A videó megosztásához látogasd meg a videód Youtube oldalát és kattints a ‘Share’
gombra! Kapni fogsz egy linket, amelyet kiküldhetsz a családodnak, barátaidnak,
tanárodnak és másoknak.
7. Gratulálunk! Sikeresen közzétetted a digitális történetedet!
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Képek szkennelése
1. Helyezd a fénymásoló üvegére a képedet! Hajtsd le a szkenner tetejét!

2. Jelentkezz be a nyomtatóba! Nyomd meg a ‘Scan’ gombot!
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3. Válaszd ki a ‘Scan to Folder’ opciót!

4. Figyelj oda, hogy megfelelően állítsd be a színeket! Menj a ‘Settings’-be, hogy ezt
megváltoztasd! Nyomd meg a ‘Start’-ot a szkennelés megkezdéséhez!
5. A nyomtatón ezután ez a képernyő jelenik meg.
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6. Ha kész a szkennelés ez a képernyő jelenik meg. Nyomd meg ‘Send’ gombot!
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7. Vedd ki a képeket a szkennerből, és folytasd a munkát a számítógépen!
8. Menj be a Sajátgépbe>Library Meghajtó-ra (L)> Tantárgyak >Szkennelések mappába.
Ebben a mappában látnod kell a szkennelésedet. Egy neveddel ellátott fájlként lesz
elmentve pl. scan_c.fraser_2017_09_27
9. Kattints jobb gombbal a fájlra, és válaszd ki a másolást!
10. Menj a Sajátgépbe a P meghajtón található közös tárhelyre, a MYSTY, Osztály8/9 mappába,
keresd meg a neved, és másold be a fájlt a mappába!
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