
Book Creator
PDF
Rövid leírás
A Book Creator online internetes applikáció, amelyet virtuális könyvek (e-book) 
létrehozására tudunk felhasználni.
Link
https://bookcreator.com/
Részletes leírás

A Book Creator használatához fiók létrehozása és regisztráció szükséges.

Az alkalmazásba be lehet lépni Google vagy Microsoft fiókkal, illetve QR kóddal is. 
Amennyiben van pl. Google fiókja, használja a belépéshez. A fiókkal való belépés 
történhet egyszerű felhasználóként vagy tanárként. Ahhoz, hogy tanárként lépjünk be, 
a regisztráció során ezt a szerepet meg kell jelölnünk.
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A Book Creator a Google Chrome, Microsoft Edge vagy Safari böngészőket támogatja 
(a Mozilla Firefoxot vagy Operát pl. nem).
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Az alkalmazásba lépve egy kattintással lehet könyveket létrehozni, amelyhez 
tetszőleges számú oldalt adhatunk hozzá.

Könyvünket különböző formátumokban szerkeszthetjük. A lapok nagyságának 
meghatározására sablonokat bocsát rendelkezésünkre az applikáció.
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Ugyanígy válogathatunk különböző kész design-ok között is, amennyiben nem 
szeretnénk egyéni tervezéssel bajlódni.
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Az applikáció lehetővé teszi, hogy különféle egyéni díszítőelemeket és tartalmakat 
adjunk hozzá munkánkhoz, illetve a beállításokat és a megosztás lehetőségeit is 
megválogathatjuk.

Különféle tartalmakat helyezhetünk el oldalainkon:

 

Page 5



 

Importálhatunk tartalmakat (kép, szöveg, Youtube vagy egyéb videó, Google 
térkép, fájlok sajátgépről, Google drive-ban elhelyezett állományok).
Beágyazhatunk különböző internetes állományokat (pl. filmek, tankockák, 
Redmenta-tesztek stb.).
Rajzokat és grafikákat készíthetünk a rajzeszköztárral és különböző 
szimbólumokat adhatunk hozzá munkánkhoz.
Webkameránkkal fényképeket és videófelvételeket készíthetünk.
Eszközünk hangfelvevőjével hangfelvételeket adhatunk hozzá a könyvhöz.
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Az oldalak design-ját különböző sablonok segítségével állíthatjuk be: alapszíneket, 
különböző mintákat és textúrákat stb. adhatunk hozzá háttérként a könyvhöz.
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Képeink méretét, tulajdonságait és mélységi elhelyezkedését is tudjuk szerkeszteni.

Az alkalmazás magyar szövegfelismerő szofttal is rendelkezik. Nagy pontossággal 
képes szövegek, de akár versek felolvasására is. Ez segítheti a gyengébb értő olvasási 
kompetenciákkal rendelkező tanulók önálló tanulását.
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A kész munkát az interneten publikálni kell.

Diákjaink számára link megadásával tehetjük hozzáférhetővé a munkát.
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Előnyei

Bármilyen eszközről könnyen használható (tablet, telefon, laptop, asztali gép).
40 könyv létrehozásáig az összes funkciója ingyenes.
Rugalmas, sokoldalúan felhasználható alkalmazás, intermetes és nem 
interenetes tartalmak integrálását teszi lehetővé.
Lehetőséget biztosít kapcsolódásra és anyagletöltésre saját Google drive-ról.
Ingyenes tárhelyet biztosít saját, tananyagunkhoz csatolt hang-, kép és 
mozgóképanyagok felvételéhez a webkamera által.
Munkáink csak akkor válnak nyilvánossá, ha publikáljuk őket.
Lehetővé teszi a többszereplős szerkesztést.
Lehetőség van segédtanár meghívására, azaz kollégáinkkal közösen 
szerkeszthetjük tananyagunkat.
Lehetőség van könyvtáraink megosztására és kölcsönös használatára.
Korlátozott számban mások által készített publikált tananyagok is elérhetők rajta.
Van saját számítógépes applikációja, ami letölthető és az asztalról is használható 
böngésző nélkül.

Hátrányai

Nem rendelkezik tanteremmel és nem SCORM-kompatibilis, DE: be lehet ágyazni 
tanteremmel rendelkező kvízszerkesztők linkjeit, mint pl.: Redmenta.
40 munkán túl előfizetéses.
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Nincs saját telefonos applikációja.

Használata a tanításban/tanulásban

Alkalmazható prezentációként az osztályteremben.
Egyéni tanórai és otthoni munkára ajánlott, amely során és a diákra bízzuk az 
interaktív képek egyes részleteihez rendelt információk, kisfilmek, honlapok, 
további szemléltető képek, hanganyagok, térképek stb. feldolgozását a könyvbe 
ágyazott feladatok segítségével.
Közös projekteket is bízhatunk a diákokra csoportmunkában, mivel a Book 
Creator többek által is szerkeszthető munkákat tesz lehetővé.
Beágyazhatóak tanórai gyakorlásra alkalmas kvízek és gamifikált feladatok más 
alkalmazásokból.
Szövegfelismerő és felolvasó funkcióval is rendelkezik, ami lehetővé teszi az 
önálló tanulást olyan diákok számára is, akiknél az értő olvasás készsége 
alacsony szintű.
Alkalmas a szummatív, fejlesztő értékelésre: e-portfólió készítésének formájában.

Oktatóvideó(k)

https://youtu.be/vMYLaGD9Xjs

https://www.youtube.com/watch?v=HJvkeh7DK6c

https://www.youtube.com/watch?v=A0bWoYdjEfQ

Példák

https://bookcreator.com/resources-for-teachers/high-school/

Új hozzászólás

Eszköztípus

Interaktívtankönyv-szerkesztő

Interaktívtankönyv-szerkesztő
Az alábbi eszközök segítségével arra is lehetőségünk van, hogy különösebb 
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szerkesztői tapasztalat nélkül saját interaktív könyvet szerkesszünk, és ebbe a 
munkába akár másokat (kollégákat, diákokat) is bevonjunk.

Készíthetünk így tananyagot, amibe videót, hanganyagot, kvízeket és egyéb 
feladatokat ágyazunk be, de készülhet az eszközökkel e-portfólió is.

Az elkészült e-book könnyen megosztható, publikálható.

Árazás
van ingyenes verziója
Kezelőfelület nyelve
angol
Van saját tárhelye, ahol böngészhetünk a mások által készített tartalmak között?
van
Támogatja az ingyenes verzió az online együttműködést?
igen
Szint
haladóknak

Vélemények

Ulaga Irena küldte be időpontban (Biotehniški izobraževalni center Ljubljana)

Komentar digitalnega orodja Book Creator
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Ko sem uspela kreirati račun, sem še malo pregledala funkcije. Program je enostaven 
za uporabo. Zanimivo je, ker omogoča, da lahko neka knjiga skupinsko nastaja. Všeč 
mi je, da ima vse funkcije tudi brezplačna verzija do 40 knjig.

Pripomba:

Imam eno manjšo pripombo glede kreiranja računa. Ko sem želela odpreti račun, bi 
poleg rabila administratorja omrežja za nalaganje novejše verzije brskalnika. Ali bi 
lahko v takem primeru omogočili odpiranje računa brez administratorja, če veš, da 
imaš naložen nov brskalnik? Na prenosnem računalniku, sem račun kreirala brez težav.

Kovács Andrea küldte be időpontban (Stredná odborná škola technická a ekonomická 
Jozefa Szakkayho – Szakkay József Műszaki és Közgazdasági Szakközépiskola, 
Grešákova 1, Košice)

Elektronikus könyv

Először találkoztam ezzel az e-book szerkesztővel. Regisztráció után használható, az 
ingyenes verzióban 40 könyv készíthető. Kezelése könnyen megtanulható, egy könyv 
szerkesztése hasonló, mint egy prezentáció készítése. A hosszabb tananyagot, 
feladatokat odaadhatjuk a tanulóknak ilyen formában is. Ajánlani tudom 
csoportmunkákra, akár a tanulók is létrehozhatják saját könyvüket, 
csoportmunkáknál, projektfeladatoknál jól használható. A könyv szövegét 
felolvastathatjuk, a tanulók nagyon jól fognak rajta szórakozni :)

A képletszerkesztőt hiányolom, de biztosan van rá megoldás, hogy a képleteket is be 
tudjuk illeszeteni a szövegbe (legrosszabb esetben kép formájában).

Miután megismerkedtem a BookCreator-ral, eszembe jutott, hogy milyen jó lenne 
ezzel az applikációval egy saját receptgyűjteményt készíteni :)

Új hozzászólás
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