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GOOGLE+ KÖZVETÍTETT HANGOUTS- BESZÉLGETÉS 

(Hangouts On Air) 

(P&E Directory) 

A Google Hangout lehetőséget ad arra, hogy akár 10 ember is találkozzon online a 

képernyőképek megosztásával, míg a Közvetített Hangouts- beszélgetés lehetővé teszi, 

hogy ingyenes webináriumokat szervezzen 10 előadó és korlátlan webináriumi meghívott 

részvételével. 

Mindehhez csupán egy Google+ fiókra, egy webkamerával és egy mikrofonnal felszerelt 

számítógépre van szüksége (vagy egy okostelefonra) és arra, hogy 

https://plus.google.com/hangouts oldalra kattintson, és már indulhat is a webinárium. 

Az itt található online oktatóanyagok segítséget nyújtanak abban, hogyan hozzon létre, 

hogyan vegyen fel, és hogyan szerkesszen rövid videókat, és abban, hogy hogyan rögzítse 

webináriumait más iTEC-es tanárokkal a Közvetített Hangouts- beszélgetés használatakor.  

 

Google+- Kezdeti lépések a Közvetített Hangouts- beszélgetés 

programmal 

A Google által készített hivatalos bemutató videó, részletes áttekintést ad az eszköz 

használatáról. 

Előnyök: rövid és egyszerű! Nézze meg, hogyan működik, és hogy hogyan tudja használni! 

Hátrányok: hosszú távon több információra lehet szüksége. 

http://goo.gl/LBK58t (1: 29 perc) 

 

Közvetített Hangouts- beszélgetés használata az oktatásban 

A szerző a Közvetített Hangouts- beszélgetés használatát vizsgálja külön figyelmet fordítva 

az oktatásra. Lépésről lépésre mutatja be, hogyan kell testre szabni az oldalakat, és hogyan 

kell használni a rendelkezésre álló eszközöket a platformon. 

Előnyök: könnyen követhető és jó magyarázatokkal van ellátva 

Hátrányok: ez az oktatóanyag 2012 májusában készült, azóta már fejlesztették a Google 

Hangout platformot, emiatt a felhasználói felület kicsit különbözik attól a felülettől, amit a 

videón látunk. 

http://goo.gl/kS1LvV (6:22 perc) 

 

https://plus.google.com/hangouts
http://goo.gl/LBK58t
http://goo.gl/kS1LvV
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Közvetített Hangouts- beszélgetés - Hogyan használja az ingyenes 

Google Hangout programot a webináriumokhoz és az online 

találkozókhoz? 
Ez a videó megmutatja a hasonlóságokat és különbségeket a Google Hangout és a 

Közvetített Hangouts- beszélgetés (Google Hangout On Air) között: hogyan működik, hogyan 

lehet gyorsan és egyszerűen beállítani és prezentálni webináriumokon és online 

találkozókon. 

Előnyök: nagyon sok információt és részletet tartalmaz az egyes eszközökről 

Hátrányok: kicsit hosszú a videó 

http://goo.gl/GnPzi8 (7:54 percek) 

 

Megjegyzések: 

 rövid videókat tölthet fel kényelmesen, bármikor 2013. november és 2014 márciusa 

között. 

 Új ötletekkel is előállhat a Közvetített Hangouts- beszélgetés használatával 

kapcsolatban a rövid videók készítése vagy a webináriumok alkalmazása esetén 

 Célcsoport: iTEC tanárok és az iTEC online közössége 

 Ne felejtse el nyilvánossá tenni a videóit, így a többi tanár is hozzáférhet! 

 

Sajtóvisszhang 

Kijelenthető, hogy a Google+ Hangouts egyértelműen az egyik leghatásosabb eszköz, 

amelyet használnak az iskolafalak „lebontására” és a pedagógusok összekapcsolására. 

Nagy számú oktatót kapcsol össze – legyen szó tervezett eseményekről vagy 

konferenciákról, egyéni vagy csoportos, digitális eszközökkel kapcsolatos oktatóvideók 

készítéséről, közös oktatások rögzítéséről, internetes hang-és videók megosztásáról, vagy 

csak szimplán együtt töltött időről és erkölcsi támogatás nyújtásáról. 

Kijelenthetjük, hogy az oktatók közül jóval többen használják a Google Hangouts-ot, mint 

bármely más szakmában dolgozók. Nem hiszi el? Akkor mi a helyzet a nagy mennyiségű 

videó- és hangmegosztással, melyet hetente rögzítenek a Közvetített Hangouts- beszélgetés 

programban? 

http://goo.gl/GnPzi8
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Talán a képernyő megosztás miatt van, vagy talán a hanghatások miatt, de a Google 

Hangouts nagyon gyorsan válik nélkülözhetetlen eszközzé a csatlakozott oktatók körében. 

Forrás: http://gettingsmart.com/2013/10/10-apps-connected-educators/ 

http://goo.gl/E3d9NQ  

 

Ismerkedjen meg a Közvetített Hangouts- beszélgetés 

(szöveges változat) 

Kezdje el a Közvetített Hangouts- beszélgetés használatát! 

Először használja a Közvetített Hangouts- beszélgetés programját? Van néhány lépés, 

amelyet a videóhívás előtt meg kell tennie: 

1. Ellenőrizze a rendszer beállításokat, győződjön meg róla, hogy támogatott böngészőt 

használ-e, hogy megfelelő-e az operációs rendszer, a processzor és a sávszélesség! 

2. Töltse le, és telepítse a plugin legújabb verzióját! 

3. Győződjön meg róla, hogy a webkamerája a legújabb illesztőprogrammal fut! 

4. A videó minősége érdekében, győződjön meg róla, hogy a világítás megfelelő 

erősségű, és a kamera mögött van. A webkamerák nem működnek jól gyenge 

fényviszonyok között. 

5. Csatlakoztassa a fejhallgatót a készülékéhez! A beépített mikrofonnal rendelkező 

fejhallgató nagy mértékben javítja a videóhívás élményét. 

Emellett szükséges csatlakoztatnia, és ellenőriznie a YouTube fiókját is. 

1. Klikkeljen a Connect Account/Csatlakoztassa fiókját ikonra a kezdő oldalon! 

2. Ellenőrizze, hogy a YouTube fiókja csatlakoztatva van-e, vagy a linkre kattintva 

hozzon létre egy külön profilt, vagy oldalt és klikkeljen az OK-ra! 

3. Válassza ki a megfelelő országot, gépeljen be egy valós telefonszámot és, 

kattintson a Küldés gombra! 

4. A következő oldalon érvényesítse az ellenőrző kódot, amit kapott! 

5. Kattintson a Megerősítés gombra! 

A program indításához: 

http://gettingsmart.com/2013/10/10-apps-connected-educators/
http://goo.gl/E3d9NQ
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1. Látogasson el a google.com/hangouts oldalra 

2. Kattintson a Start gombra! 

3. Nevezze el az eseményt, és hívja meg azokat az embereket, akiket szeretne, hogy 

részt vegyenek az eseményen! 

4. Kattintson a kezdésre! 

5. Miután mindenki csatlakozott, akkor készen áll, arra hogy élesben menjen a 

program, kattintson a Start gombra a képernyő tetején. 

Ha rákattintott a Start–ra, akkor mindenki látja majd az élő közvetítést. 

Forrás: http://goo.gl/xPsogv 

Ha többet szeretne megtudni a Közvetített Közvetített Hangouts- beszélgetés használatáról, 

akkor látogasson el a következő oldalra: 

https://www.google.com/intl/hu/+/learnmore/hangouts/onair.html 

http://goo.gl/xPsogv
https://www.google.com/intl/hu/+/learnmore/hangouts/onair.html

