
Multimédiás elemek alkalmazásának előnyei:

• Gondolkodás típusok
• vizuális
• verbális
• logikai, matematikai
• mozgási
• zenei
• interperszonális, személyes

• A szöveget, képet, hangot tartalmazó tananyag
egyidejűleg több érzékszervre hat.

• Többféle érzékelés => jobb rögzítés

H5P az e-learning kurzusokban és web oldalakon használható multimédiás szerzői rendszer
dr. Molnár Tamás, Debreceni Egyetem, METK



H5P: ingyenes, nyílt forráskódú fejlesztő keretrendszer

A multimédiás tananyagok elterjedését lassítja, hogy előállításuk szakértelmet 
igényel és esetenként drága fizetős programokkal történik.

Ez a hátrány megszüntethető egy egyszerűen kezelhető, több helyen 
felhasználható és ingyenes multimédia szerkesztő keretrendszer használatával.



Moodle – H5P segédprogram telepítése

• Telepítés https://moodle.org/ felhasználó fiókkal
• Regisztráció
• Belépés

• Belépés Moodle portálunkra adminisztrátorként
• Kezdőoldal / > Portálkezelés / > Segédprogramok / > Segédprogramok telepítése
• [ A segédprogramokat telepítse a Moodle segédprogramjainak a könyvtárából ]
• keresés: H5P
• [ Install now ]
• [ Upgrade Moodle database now ]
• Settings

• Segédprogram telepítése tömörített állományból
Belépés Moodle portálra adminisztrátorként:

• Kezdőoldal > Portálkezelés > Segédprogramok > Segédprogramok telepítése
• Tömörített Segédprogram letöltése a https://moodle.org/ oldalról
• Tömörített Segédprogram feltöltése Moodle portálra
• [ Upgrade Moodle database now ]
• Settings

https://moodle.org/
https://moodle.org/


H5P leírások

H5P weboldal (Create, share and reuse interactive HTML5 content in your browser):
https://h5p.org
Regisztráció - Create free account
Belépés - Log in

Documentation - Set up H5P for Moodle
https://h5p.org/moodle

Documentation - Content author guide - The basics
https://h5p.org/documentation/for-authors/the-basics

Documentation - Tutorials for authors - Interactive Video
https://h5p.org/tutorial-interactive-video

Documentation - Tutorials for authors – Timeline
https://h5p.org/documentation/content-author-guide/tutorials-for-authors/timeline

https://h5p.org/
https://h5p.org/moodle
https://h5p.org/documentation/for-authors/the-basics
https://h5p.org/tutorial-interactive-video
https://h5p.org/documentation/content-author-guide/tutorials-for-authors/timeline


Moodle – H5P: tevékenység hozzáadása

A H5P tevékenységmodul segítségével 
interaktív tartalmak hozhatók létre: 
interaktív videók, fogd és vidd feladatok, 
feleletválasztós kérdések, prezentációk és 
még sok egyéb.

Szerkesztésen túlmenően importálhat és 
exportálhat H5P fájlokat a tartalmak 
újrafelhasználásához és megosztásához.

A felhasználók közötti interakciók és 
pontozások követhetők, és az osztálynaplón 
keresztül elérhetők.

Egy .h5p fájl feltöltésével tud interaktív 
anyagot hozzáadni.

.h5p fájlokat a h5p.org portálon hozhat 
létre, és onnan le is töltheti.



Moodle – H5P: multimédia forma kiválasztása

41 forma

Create Content

Upload



Accordion

Kinyíló, becsukódó tartalom: kompakt elrendezés



H5P tevékenység hozzáadása - ÖNÁLLÓ



H5P tevékenység hozzáadása - embed

Tevékenység létrehozása a H5P portálon: bejelentkezés – create content

A létrehozott tevékenység iframe forráskódja



H5P tevékenység hozzáadása - embed

Moodle – embed content – H5P iframe forráskód beágyazása



H5P tevékenység hozzáadása – embed – Oldal – Book – stb.



Videókonferencia - (Appear.in)



Hang lejátszás és felvétel

idegen nyelv (hallás után történő megértés) – ellenőrzés: Teszt vagy Feladat

magyar nyelv tanulás (helyesírás) – ellenőrzés: Teszt vagy Feladat



Oszlop és kördiagram



Kollázs



Kurzus prezentáció 1.

Diasorozat: szöveg, kép, videó, teszt



Kurzus prezentáció 2.



Tanulókártya

Megfordítható kártyák, hang kiegészítéssel.



Projekttervező



Drag and Drop



Drag and Drop szöveg

ellenőrzéssel és pontozással



Szövegkitöltő

Szövegkitöltés ellenőrzéssel



Find the Hotspot

• A helyes válasz megadható a kiválasztott képre történő kattintással.

• Visszajelzést ad.



Kártya



Üdvözlőlap



Találd ki a választ



Iframe beágyazás



Interaktív képterület

Kép kijelölt részeire (+) kattintva videó indítható



Image Juxtaposition (képelválasztó húzás)



Kép sorbarendezés



Kép párosítás



Impresszív prezentáció: zoom, pan, rotate. Prezihez hasonló.



Jelöld meg a szavakat



Memóriakártya



Többszörös választás



Egyszeres választás



Teszt

Különféle kérdéstípusokkal:

egyszeres/többszörös feleletválasztós, igaz/hamis, drag and drop, stb.)



Idővonal

http://demo.elearning.unideb.hu/moodle/mod/hvp/view.php?id=627

http://demo.elearning.unideb.hu/moodle/mod/hvp/view.php?id=627


Interaktív videó – a figyelem fenntartása



Interaktív videó – 1.

http://demo.elearning.unideb.hu/moodle/mod/hvp/view.php?id=622

http://demo.elearning.unideb.hu/moodle/mod/hvp/view.php?id=622
http://demo.elearning.unideb.hu/moodle/mod/hvp/view.php?id=622


Interaktív videó – 2. Feladat. 



Interaktív videó – 3. Visszajelzés.

Az interaktív videó a képanyag megtekintését különféle feladatok teljesítéshez köti

Vizsgálni lehet, mennyivel hatásosabb az ilyenfajta videó



Interaktív videó – 4. Szerkesztés – interaktivitás hozzáadás



Köszönöm a figyelmet!


