Weblap készítés – digitális módszertani lehetőség óvodapedagógusoknak
A padlet.com oldal bemutatása
Az elmúlt időszak az óvodapedagógusok körében is megnehezítette a közvetlen, személyes
találkozások lehetőségét, és mára a mindennapok részévé tette a digitális kapcsolattartást.
Az ajánlott videó növeli az óvodapedagógusok ismereteit a digitális kommunikáció terén, és
egy újabb személyes kontaktus nélküli helyzet esetén támogatást nyújthat a napi munkában.
A téma áttekintésével a pedagógusok és közvetve a családok nevelő munkájának
megsegítésére törekedtem. Jelen tartalom lehetőséget teremt arra is, hogy az
infokommunikációs eszközök használata során a pedagógus kompetenciák bővüljenek. A
bemutató videó korántsem teljes, csupán gondolatébresztőnek szánom, bízva az
óvodapedagógusokra jellemző kreatív gondolkodásban.
Cél: egyszerű módon, programozási tudás nélkül (fogd és vidd módszer), gyorsan (10 perc
alatt) weblap létrehozása, melyen különféle tartalmak oszthatók meg: adatok, információk a
gyerekek, szülők vagy a nevelőtestület számára.
A megszerzett tudás birtokában az óvodapedagógusok képesek lesznek weblapot alkotni,
mely weblapot folyamatosan tudják frissíteni, üzemeltetni, és ami digitális tudásbázisként,
pedagógiai munkájuk, portfóliójuk hasznára is lehet.
Célcsoport: óvodapedagógusok, akik már elsajátították a számítástechnika alapjait és
fejleszteni szeretnék a tudásukat. Olyan óvodapedagógusoknak ajánlom, akik számára az
informatika inkább izgalmas kihívás, mint feladat.
Weblap készítése a padlet.com oldalon – az oktatóvideó főbb témakörei:
 Regisztrálás
 Beállítások (nyelv, értesítések, hozzászólás, moderálás)
 Lap létrehozása sablonból (tapéta, betűtípus, beállítási lehetőségek)
A weblapon elhelyezhető elemek
o Fájl beillesztése a számítógépről
o Link beszúrása
o Google keresés (kép, videó, link)
o Hang- és videófelvétel készítése és beillesztése
o Fotó készítése és beillesztése
o Képernyővideó készítése
o Rajzolás
o Térkép hozzáadása
Megosztási lehetőségek
o Link
o QR-kód
o Email
o Facebook
o Twitter
o Google Classroom
Weblap mentése (kép, pdf, csv, excel táblázat)
Az alábbi linken található az oktatóvideó, mely lépésről lépésre mutatja be a weblap készítését
(indítás: a Ctrl billentyű és egér bal gomb egyidejű használatával).
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A padlet oldala: https://hu.padlet.com/
Eszenyi János szaktanácsadó – informatika szakterület

