
 

 

Videókészítés Power Point-tal  
 

Javasoljuk, hogyha még nem készítettél oktató videót, vagy fel szeretnéd frissíteni tudásodat, 

begyűjtenél pár hasznos tippet, akkor először nézd át a videók készítéshez készült e-

learning tananyagunkat, ami a Coospace felületen érhető el közvetlenül ezen a 

linken: http://coospace.uni-

bge.hu/CooSpace/SCORM/c757a2fb6ee5e8118d480019997dd766/Play?ctx=VOdeBgAAAAAA&newse

ssion=False  

Nyissuk meg az elkészített diasort. 

A felső menüsorból válasszuk ki a diavetítés menüpontot, ezen belül pedig a diavetítés rögzítését.  

 

Ha rákattintottunk, megjelenik a diavetés nézet, de ekkor még nem indul a felvétel. Itt a jobb felső 

sarokban be lehet állítani a hangot és a képet. Először érdemes letesztelni, hogy mindent 

bekapcsoltunk-e és megfelelő minőségben sikerül-e rögzíteni az anyagot.  

 

http://coospace.uni-bge.hu/CooSpace/SCORM/c757a2fb6ee5e8118d480019997dd766/Play?ctx=VOdeBgAAAAAA&newsession=False
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A jobb alsó sarokban lehet beállítani, hogy a webkamera képét is rögzítse a felvétel. A hangot és a 

képet a felvétel egyben rögzíti, így utólag már a képet nem tudjuk teljesen kivenni, maximum 

elrejteni. Ezen a felületen nem lehet állítgatni, hogy a webkamera képe hol jelenjen meg a 

képernyőn, viszont a felvétel után a szerkesztő felületen a diákon még igazítható, ha pl. kitakarnak 

egy ábrát, kisebb vagy nagyobb méretben akarnánk megjeleníteni a kamera képét.  

Sokan ódzkodnak a kamerafelvételtől, viszont egy hosszabb prezentációnál könnyebb lekötni a 

hallgatók figyelmét, ha nem csak egy statikus diát néznek percekig, hanem egy emberi arcot is látnak 

mimikával és gesztikulációval együtt. 

A bal felső sarokban tudjuk elindítani, leállítani és visszanézni a felvételt.  

A felvétel indítása után 3 mp visszaszámlálás után indul a felvétel.  

A diákat a jobb és bal oldalon található nyilakkal tudjuk léptetni. Ilyenkor a felvétel nem áll le, de egy 

pillanatra megszakad, így érdemes arra figyelni, hogy a léptetésnél hagyjunk egy lélegzetvételnyi 

szünetet.  
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Az interaktív táblához hasonló funkciót is találunk a felvételkészítőben. Ha szeretnénk valamit 

kiemelni vagy rajzolni a diára, akkor azt a toll vagy szövegkiemelő ikonra kattintva tudjuk megtenni. 

Ilyenkor az egér/kurzor helyett egy pont vagy vesszőcske jelenik meg. Bal egér gombot lenyomva 

tudunk vele rajzolni. Radírra kattintva tudjuk törölni. Lényeg kiemeléshez nagyon praktikus, hiszen a 

felvétel az egérmozgást nem rögzíti!  

A felvétel rögzítése után lépjünk ki a vetítési módból az ESC gombbal. Itt fogjuk tudni még 

szerkeszteni a felvett anyagot.  

 



 

 

A rögzített videó vágására a PPT-n belül elég korlátozottak a lehetőségek. A kamera felvétel képére 

jobb egérgombbal kattintva jelenik meg a vágás opció.  

 

Itt a zöld és a piros „bütyök” közötti kijelölt részt fogja lejátszani a videóban. Tehát ha bakizunk, nem 

kell újra venni az egészet, elég csak újrakezdeni a dia szövegét. Utólag a rontott részt könnyedén ki 

tudjuk belőle szedni. A felvétel indításánál és végénél lehet érdemes levágni az első/utolsó pár 

másodpercet, amikor elindítjuk/leállítjuk a felvételt.  

 

 



 

 

A kamera felvételt, ha kijelöljük, a képformázáshoz hasonló eszközök állnak rendelkezésünkre. 

Viszont ezt minden dián külön lehet/kell beállítani.  

Videó mentése: Alapból ha elmentjük a fájlt, akkor pptx formátumba menti. Ezt a szerkeszthető 

verziót érdemes elmentenünk saját magunknak. A hallgatóknak viszont MP4 videó formátumban  

ajánljuk kiadni az anyagot.  

Mentés másként: Itt is be lehet állítani az MP4 formátumot, de az exportálásnál több mindent be 

lehet állítani, így inkább ezt javasoljuk.  

A mentés helyett válasszuk az exportálás menüpontot. Itt a képen látható beállításokat érdemes 

használni. Ha videó minőséget alacsonyabbra állítjuk, azzal tárhelyet spórolunk, de érdemes 

megnézni, hogy még olvasható, hallható marad-e az anyag.  

 

 

Legyünk türelmesek, a videót több idő alatt menti a program, mint a sima diasort!  

Tipp: A kamerát érdmes nagyjából szemmagasságba állítani, a természetesebb, előnyösebb 

kamerakép érdekében. A laptopok kamerája általában lejjebb helyezkedik el, így alulról veszi az 

előadót, ahogy ebben az anyagban is látszik.  

Jó munkát a videókészítéshez!  

 


