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LearningApps, azaz Tankocka  
Interaktív és multimédiás oktatási tananyagelemek összeállítása egyszerűen 

Szakmai képzés tanárok, tanítók számára 

A képzés egy alkalomból áll (összesen 5 óra) 

A tanfolyamot azoknak ajánljuk, akik már rendelkeznek alapfokú számítástechnikai ismeretekkel és 
szeretnének olyan ismeretekhez jutni, amellyel a tanórákra tudnak készíteni interaktív tananyagelemeket, 
feladatokat - egyszerűen, gyorsan. (pl. kvízjáték, keresztrejtvény, gondolattérkép, sorbarendezés, szavazás, 
képek videók, hangok elhelyezése a tankockákon) 

A jelentkezés feltételei – szükséges előképzettség 

A jelentkezés feltétele a számítógép legegyszerűbb funkcióinak ismerete és alkalmazása a gyakorlatban: 
• Programok elindítása és bezárása
• Új dokumentum létrehozása, elmentése. Korábban létrehozott dokumentum megnyitása, dokumentum

elmentése más néven. A dokumentum bezárása.
• Szöveg bevitele (gépelés, a billentyűzet használata). Szöveg javítása (törlés, módosítás). Szövegrészek egy‐ 

szerű kijelölése. Egyszerű másolás, mozgatás.
• Szöveg egyszerű formátumai: betűméret, betűtípus állítása; félkövér, dőlt formázás.

Tárgyi feltételek: 

A képzés során mindenki saját laptopon/számítógépen dolgozik, ezt a jelentkezőknek maguknak kell 
biztosítaniuk, minden alkalommal el kell hozniuk. Fontos, hogy megfelelően ismerjék a képzésre hozott 
laptopot (kellő biztonsággal kezeljék például a billentyűzetet, amely laptopok esetén eltérhet a megszokottól). 
(Vagy a képzés helyszínét biztosító intézmény biztosítja a számítógépeket.)  
Egér legyen csatlakoztatva a géphez. 
A gép csatlakozzon az internethez, mert a Tankocka program csak online érhető el. 
A gépen valamilyen böngésző legyen telepítve (pl. Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome). 

A képzésnek helyet adó intézmény által biztosítandó infrastrukturális feltételek: 

• előadói számítógép (billentyűzet, egér csatlakoztatva) interneteléréssel
• projektor
• a résztvevők számának megfelelő asztal, szék
• elektromos hálózat a laptopokhoz (laptopról a résztvevők maguk gondoskodnak) – vagy az intézmény biztosít

gépeket a résztvevőknek
• Kábeles internet vagy jóminőségű wifi‐elérés a résztvevők számára is (a képzés e nélkül nem megtartható)

A képzést csak szerdai napokon tudjuk biztosítani. Minimum létszám: 10 fő – Maximum létszám: 20 fő 


