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A Sutori bemutatása 
A Sutori egy oktatási és prezentációs eszköz. Minden korosztály számára jól használható. Az 

online elérhető sutori.com oldalon a tananyagot multimédiás formában adhatjuk a tanulók elé, 

meghatározva a tananyag feldolgozásának sorrendjét is. A felületen a tanulók is készíthetnek 

„történeteket”, melyet egymással szerkesztésre is megoszthatnak, így közösen dolgozhatnak 

egy-egy feladaton. Alkalmazható tanórai feladatok, de akár projektmunka során is. Egy-egy 

„történet” a tankönyv egy-egy leckéjének alternatívája lehet az online térben. A történetbe 

elhelyezhetünk szöveget, képeket, hanganyagot, videót, weboldalak linkjét. A történethez a 

kommentelés lehetőségét is megadva a tanulók visszajelezhetnek a tananyaggal kapcsolatban. 

A tanulók tudását néhány feladattípus segítségével tesztelhetjük is. A történeteket 

prezentációként is le lehet vetíteni. 

Az oldal lehetőséget ad a tanulók osztályba szervezésére, vagy a történetek más felületen 

kialakított virtuális osztályokban való megosztására. 

Egy regisztrált felhasználó korlátlan számú történetet hozhat létre. 

A Sutori sokféle eszközön lejátszható (tablet, mobiltelefon) de a szerkesztéshez számítógép 

ajánlott. 

A Sutoriba belépve az alábbi képernyő fogad:  

 

Az oldal angol nyelvű. A könnyebb megértés érdekében a böngészőben kérhetjük az oldal 

magyarra fordítását. 

  

(Ha a későbbiekben valami miatt mégis az eredeti nyelvre van szükségünk, akkor egyszerűen 

kattintsunk a bal oldalon a böngésző frissítés, újratöltés (kunkori nyíl) gombjára vagy a jobb 

egérgombra megjelenő menüben kattintsunk az „Újratöltés” lehetőségre.) 

(A Sutori oldal képernyőképei a továbbiakban vegyesen angol vagy magyar nyelven kerülnek 

bemutatásra.) 

A Sutori oldal sokféle virtuális osztálytermi rendszerrel képes együttműködni. (Pl. 

GoogleClassroom, Microsoft Teams, Clever) Képes ezekből átvenni a már meglévő 

osztálynévsorokat. A virtuális osztályteremben megoszthatók a történetek vagy akár 

közvetlenül is elérhető a Sutori oldal. 
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Regisztrálás 

Tanároknak 
Az oldalra e-mail címmel kell regisztrálni, vagy beléphetünk a már meglévő Microsoft, Google, 

Facebook vagy Clever fiókunkkal is. 

 

Az ingyenes regisztráció 30 napig ingyenes, teljes hozzáférést biztosít. 

 (A képen arról tájékoztatnak, hogy ebből még 16 nap van hátra.) 

Tanárként – három másik pedagógus e-mail címes meghívásával – az ingyenes hozzáférés 

újabb 30 napra meghosszabbítható. Ekkor az oldal minden funkcióját korlátlanul tovább 

használhatjuk. 

 

A kétszer 30 nap letelte után az ingyenes verzió korlátozza a lehetőségeinket. Ezt követően már 

csak szöveget és képeket tartalmazó elemekből álló történeteket hozhatunk létre. Ezeket 

továbbra is levetíthetjük, megoszthatjuk akár együttműködésre is, linkjét beágyazhatjuk más 

webhelyre és diákjaink munkáját továbbra is menedzselhetjük. 

Az addig létrehozott multimédiás történeteink változatlan formában továbbra is hozzáférhetők 

és felhasználhatók maradnak. 

Az oldal éves előfizetéssel működik. Lehetőség van korlátlan számú felhasználót tartalmazó 

iskolai csomag megvásárlására is. Ezekről a lehetőségekről és kedvezményekről a 

sales@sutori.com címen lehet érdeklődni. 

Ha egy tanár előfizet a korlátlan verzióra, akkor a hozzá tartozó diákok fiókja is automatikusan 

erre frissül. (Ilyenkor előfordulhat, hogy a diákoknak újra fel kell venniük a tanárt annak 

kódjával.) 

mailto:%20sales@sutori.com
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Diákoknak 
A diákoknak is regisztrálniuk kell az oldalra. Regisztrálhatnak bármilyen e-mail címmel, vagy 

regisztrálhat közvetlenül a Google, Clever vagy Microsoft fiókjainkon keresztül. 

A megjelenő képernyőn jelölni kell, hogy milyen státuszban regisztrálunk. 

 

A Student (Diák) lehetőséget választva jelölni kell, hogy a diák betöltötte-e már a 13 évet? (I’m 

under 13? I’m over 13?) A 13 éven aluli gyermekek nem hozhatják nyilvánosságra a 

történeteiket, nem oszthatják meg a közösségi médiában és nem ágyazhatják be más 

weboldalra. 

(Ha több tanéves használat során egy diák betölti a 13. évet, akkor ezt jeleznie kell 

help@sutori.com címen és megváltoztatják a fiókbeállítását.) 

Az oldal feltételezi, hogy a diák egy tanárhoz akar csatlakozni, ezért a regisztráláskor rögtön 

fel is ajánlja a csatlakozás lehetőségét (de ezt a diák később is megteheti, sőt több tanárhoz is 

csatlakozhat) 

 

Beírva a tanártól kapott kódot  az oldal még rákérdez a tanár személyére is: 

 

Ezt elfogadva megnyílik a Sutori oldal. Itt természetszerűen csak két menüpont, a Történetek 

és az Erőforrások láthatók (Diákok menüpont nincs) és a diákot várja egy rövid történet, mely 

bemutatja a Sutori használatát. 

 

mail:%20help@sutori.com
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Diákok, osztályok kezelése 
A diákokat, teljes osztályokat lehet importálni a ClassRoomból, a Cleverből vagy a Teamsből. 

Egy–egy tanár korlátlan számú osztályt vehet fel. 

A diákokat (ha a regisztráció során nem csatlakoztak az adott tanárhoz) később is meg lehet 

hívni. A meghívást elfogadva automatikusan csatlakoznak a meghívást küldő tanárhoz. Egy 

diák több tanárhoz is csatlakozhat. 

A diákok saját maguk is kezdeményezhetik csatlakozásukat a tanárukhoz a „My Teachers” 

menüpontban (A profil kibontott menüjében) az adott tanártól kapott tanári kóddal. 

 

A tanár tennivalói tanulók csatlakoztatásakor: 

Az öt karakterből álló tanári kódot a Students\Invite students gombnál nézhetjük meg. 

 

A Tanári kód feliratra kattintva rövid tájékoztatást is kapunk arról, hogy miként kell 

diákjainknak elvégezni a csatlakozást.  

A csatlakozott diáknak nem kell a tanárával megosztani a munkát, mert az automatikusan látja 

azokat és kommenteket is fűzhet hozzájuk. Ha a diák a történetet szerkesztésre akarja 

megosztani, vagyis közreműködőként akarja meghívni a tanárt, akkor az Invite menüpontban 

teheti ezt meg. 

A diák csatlakozásáról üzenetet kapunk: 
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 és a Diákok menüpontban is megjelenik a csatlakozott 

tanuló neve: 

 

Egy diákot törölni a sor végén található három pontra megnyíló menüben lehet. A törölt diák 

bármikor újra csatlakozhat a tanárhoz. 

A diákok munkájának nyomon követése 
A Students (Diákok) menüpontban találjuk a tanulók névsorát, látjuk, hogy mikor léptek be 

utoljára, melyik történettel foglalkoztak és mennyi időt töltöttek vele. 

 

Egy konkrét történetről az alábbi információkat látjuk a diákjainkról: 

 A történetek megtekintéseinek és az ezekre adott megjegyzések (Fórumbejegyzések) 

száma 

 A történetekhez hozzáadott elemek száma típusa szerinti bontásban 

 Egy adott történet megtekintésére vagy a létrehozásra fordított idő 

 Hogyan, milyen eredményességgel válaszoltak a történetekben szereplő 

kvízkérdésekre 

Történet összeállítása 
A történetben szerepelhetnek szövegek, képek, hangfájlok, videók, csatolt fájlok, linkek és quiz 

feladatok. Használhatunk sablonokat, a történetünkhöz állíthatunk be fejlécet, testre szabhatjuk 

a történeteink megjelenését. Fórum keretében kérhetünk visszajelzést. A szerkesztés során az 

oldal automatikusan ment. 

A nyitólap menüpontjai a Történetek (Stories), Tanulók (Students) és a Minták (Resources). 

Új történetet a Stories gombra kattintva, majd ott a Create story-n (Történet létrehozása) + jelre 

kattintva hozhatunk létre. 

A történetek nézete lehet listaszerű, vagy ikonokból álló.  
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A történet létrehozásához sokféle sablon áll rendelkezésre. A Blank az üres sablon. 

 

A Fejlécre kattintva megjelenik három pont. Ott az Edit (Szerkesztés) lehetőséget választva 

tudjuk testre szabni a felületet. 

 

Megadhatjuk a történet címét, írhatunk be alcímet, illetve hosszabb leírást. 

 

Ezeket formázhatjuk is a szövegszerkesztőben megismert módokon. (Karakterformázások 

(Félkövér, dőlt, aláhúzott, betűméret), igazítás, felsorolás.) 

 

A függőleges vonal mentén a „+” jelre kattintva tehetjük be a történetünkbe az újabb elemeket. 

 

A megjelenő ablakban látjuk, hogy milyen elemekből válogathatunk: 
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Korlátlan számú elemet adhatunk hozzá a történetünkhöz. Az elemek az ún. idővonalra 

kerülnek felfűzésre. 

Szöveges (Text) elem  
A Szöveg (Text) elem beszúrására az alábbi sablont kapjuk: 

 

A sablonba beírjuk, vagy bemásoljuk a szöveget.  

 

A szöveget a szövegszerkesztőknél megszokott módon formázhatjuk. A Kuka ikonnak a teljes 

bejegyzést törölhetjük. A fehér körre kattintva a bejegyzés háttérszínét állíthatjuk át fehérről 

más színre. 9 féle szín közül választhatunk. 
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A vízszintes kétirányú nyíllal állíthatjuk az elemet szélesebb (az idővonal mindkét felén 

átnyúló) vagy keskenyebb (csak a bal vagy jobb oldalon elhelyezkedő) helyzetűre. 

Az idővonal mindkét felén átnyúló elem feltűnőbb, így ezzel a módszerrel emelhetjük ki a 

fontosabb elemeket. 

 

(Az egymás felé mutató nyilakkal visszaállíthatjuk az eredeti méretet.) 

Az „Adjon hozzá adathordozót” (Add media) gombbal képet is adhatunk a szövegünkhöz. 

Az idővonalra feltett elemeket a  ikonnal lehet az idővonalon le-fel mozgatni, de az idővonal 

egyik oldaláról a másikra áttenni nem lehet! 

Kép (Image) elem 
A + jelre megjelenő menüből a Kép elemre kattintva az alábbi ablak nyílik meg. 

 

A kép feltöltésére többféle lehetőségünk is van. 
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Feltöltés saját gépről: 

Bármely képfájlt kiválaszthatjuk a számítógépünkről. A képfájl jpg, jpeg, gif, png vagy 

svg formátumú lehet. Előfordulhat, hogy olyan képet szeretnénk használni, ami ezektől eltérő 

formátumú. Ebben az esetben pl. ezen az ingyenes oldalon https://image.online-

convert.com/convert-to-jpg konvertálhatjuk a megfelelő fájltípusra a képünket. 

A képeket húzással is feltölthetjük a háttértárunkról. Egyszerre akár 10 db képet is jelölhetünk 

és feltölthetünk. 

Kiválasztás után a kép feltöltődik és húzással a helyére tudjuk igazítani, majd a Save (Mentés) 

gombbal tudjuk rögzíteni a helyzetét. A képet utólag is bármikor módosíthatjuk. 

A fotókönyvtárból: 

Az Unsplash egy beépített ingyenes képtár. Ebben keresőszóval kereshetjük meg a számunkra 

megfelelő képet. (A kereső csak angol szavakra, kifejezésekre keres.)  

 

A kiválasztott képre kattintva, az bekerül az elemünkbe. A kiválasztott kép forrása (internetes 

elérési helye) automatikusan beíródik. (Szem előtt tartva a hivatkozás szabályait, hogy 

elkerüljük a plágiumot.) 

 

A képet az Eltávolítás gombbal lehet törölni. Törléskor az elem üressé válik és az „Adjon hozzá 

adathordozót” feliratra kattintva újra megnyitható a képbeillesztése lehetősége. 

 

https://image.online-convert.com/convert-to-jpg
https://image.online-convert.com/convert-to-jpg
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Link beillesztése: 

A megjelenő ikonok mutatják, hogy mely oldalak linkjét illeszthetjük be. Ezek jellemzően nem 

képgyűjtemények, de előfordulhat, hogy ezek valamelyikéről szeretnénk képet feltölteni. 

Ezektől eltérő internetes oldalak esetén (pl. ingyenes képtárak) nem fogadja el a linket, hibát 

jelez. (Ugyanez az ablak jelenik majd meg a hangfájlok és videók feltöltésénél is, ott értelmet 

nyer ez a lehetőség.) 

 

Youtube link: 

A youtube linkek külön menüpontot kaptak. Ezekre is igaz az, hogy állóképek tárolására ritkán 

használjuk a youtubot. 

Google Driveról: 

Szintén külön menüpontot kapott a Google Drive-ról való feltöltés lehetősége. Ekkor a külön 

megnyíló ablakban ki kell választani a megnyitni kívánt fiókot, 

 

és engedélyezni kell a Sutori számára az ehhez való hozzáférést. 
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Visszatérve a Sutori oldalra aktívvá vált a Google Drive gomb.  

 

Így már megnyílik a tárolóhelyünk és feltölthetjük a kiválasztott képet. 

Video elem 
A kép feltöltésénél már megismert ablak nyílik meg. A videókat az ott már bemutatott módokon 

tudjuk hozzáadni a történetünkhöz. 

Az oldal csak mp4 formátumú videókat tud kezelni, így más formátumú videóinkat pl. ezen az 

ingyenes oldalon https://cloudconvert.com/mp4-converter konvertálhatjuk a megfelelő 

fájltípusra. Lehetőség van a youtube videók egy adott részének a használatára. Ezt a kivágást a 

következőképpen kell megadni.  

A Youtube-link végén adja hozzá a "& start = XXX & end = YYY" részt, ahol az XXX a 

kivágott rész kezdő másodperceit, az YYYY pedig a befejező pont másodpercét jelöli. 

Például a 

https://www.youtube.com/watch?v=SUA9K5uyEt0&pp=QAA%3D&start=54&end=81  

linken elérhető youtube videó az 54 másodpercnél kezdődik és 1 perc 21 másodpercnél ér véget. 

(Ha az iskolában esetleg a youtube.com oldal le van tiltva, akkor a Vimeo-tól, valamint a 

WeVideo oldalról is lehet feltölteni, vagy akár saját - háttértárra mentett videót is fel lehet 

tölteni.) 

https://cloudconvert.com/mp4-converter
https://www.youtube.com/watch?v=SUA9K5uyEt0&pp=QAA%3D&start=54&end=81
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Hangfájl (Audio) elem 
Hangfájlt a már megismert módon adhatunk a történetünkhöz. Az audiófájt csak .mp3 

formátumú lehet. Ha más fájltípusunk van, akkor a https://cloudconvert.com/mp3-converter 

ingyenes konvertáló oldalon alakíthatjuk azt mp3 típusúvá. 

Itt is alkalmazhatjuk a kivágást: 

https://www.youtube.com/watch?v=gRzKBDPEMWo&start=54&end=78 

 

Fájl csatolása 
Történetünkhöz fájlt is tudunk csatolni. Ekkor is a már megszokott feltöltő ablak jelenik meg.  

 

Az előzőekhez hasonlóan végezhetjük el egy fájl csatolását. Ha pl. az eszközünkről szöveges 

(pdf, docx kiterjesztésű) fájlokat töltünk fel, akkor azok a történet lapozása során egy keretben 

https://cloudconvert.com/mp3-converter
https://www.youtube.com/watch?v=gRzKBDPEMWo&start=54&end=78
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jelennek meg és ott gördítve olvashatjuk végig a hosszabb szöveget. Ha táblázatot csatolunk 

(pl. xls fájl), akkor az nem nyílik meg, hanem a történet során letöltődik a háttértárunkra és ott 

tudjuk majd megnyitni. 

Kép, hang vagy képfájl csatolása ugyanazt eredményezi, mintha a Kép, Video vagy Hang 

elemeket választottuk volna. 

Multiple choice - quiz feladat 
Létrehozhatunk quiz kérdéseket. Ezt az elemet alkalmazhatjuk egyszeres választás (egy jó 

választ tartalmaz), többszörös választás (több jó válasz) vagy igaz/hamis kérdéstípusként is, 

attól függően, hogy hogyan szövegezzük meg a kérdést, és hogyan adjuk meg hozzá a 

válaszlehetőség(ek)et. 

A sablon szövege angolul jelenik meg, de ezt ki lehet/kell törölni és az első sorba írjuk be a 

kérdést, majd az azt követő sorokba a válaszlehetőségeket. Kattintással meg kell jelölnünk a 

helyes válasz(oka)t. Újabb válaszlehetőséget az „Add another answer” gombbal adhatunk 

hozzá. Válaszmagyarázatot is írhatunk be, ahol azt magyarázzuk, hogy miért az volt a helyes 

válasz, ami. Ehhez a blokkhoz is lehet képet csatolni, illetve ugyanazok a beállítások (szélesség, 

szín) elvégezhető, mint minden blokknál. 

 

Minta egyszeres választásra: 

 

 

Minta többszörös választásra: 
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A diákok a feldat megoldása közben az alábbi instrukciókat látják: 

 

A helyes válasz esetén zöld színre változik át az adott pont és megjelenik a válaszmagyarázat, 

míg helytelen válasz esetén az adott sor piros színűre változik és megjelenik a „Próbáld újra! 

(Try again!) felszólítás. 

Több helyes válasz esetén azt is kiírja, hogy hány darabot kell még megtalálni. 

 
(Magyar jelentése: Még további kettőre menj, vagyis még kettőt válasz ki!) 

Minta igaz/hamis feladatra: 
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A feladattípus a történet lejátszásakor (Present gombbal) az alábbi formában jelenik meg: 

 

 

Párosítós feladat (Matching quiz) elem 
Ezzel az elemmel párosító feladatot készíthetünk. A „Quiz” szót kitörölve írjuk be a feladat 

szövegét, majd írjuk be egymás alá a pár két tagját, vagyis a megoldásban majd összetartozó 

elemeket. A feladatot magyarázattal is elláthatjuk. 

A feladattípus üres sablonja és a három párt tartalmazó feladat: 



Készítette: Bánné Mészáros Anikó RPI                                                                                   17 

 

A feladattípus a történet lejátszásakor az alábbi formában jelenik meg: 

  

A történetet a linkjével megnyitva a történetet, a feladat megoldása a következőképpen néz ki: 

 

A pár két elemére egymást követően kell rákattintani és ha helyes a megoldás, akkor megjelenik 

az összekötő vonal és zöld színűre vált a téglalapok színe. Rossz párosítás esetén pirosra 

változik a téglalapok színe és megjelenik a „próbáld újra!” felirat. 
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Címsor (Heading) hozzáadása 
A történetünket tagolhatjuk, részekre bonthatjuk a „Heading” blokk beszúrásával. Ide alcímeket 

írhatunk be. 

 

(A címsor alapértelmezésben átnyúlik az idővonal mindkét oldalára.) 

Hiperhivatkozás beillesztése a szövegbe 
Bármelyik elem szövegébe beilleszthetünk hiperhivatkozást is. (Más néven ugrópont, amire ha 

rákattintunk, akkora weben egy adott oldalra ugrik.) Ehhez jelöljük ki az ugrópontnak szánt 

szöveget, kattintsunk a link gombra, majd másoljuk be az URL linkjét. 

 

Az „erdő” szó kijelölését követően megjelent a   ikon. Erre kattintva megnyílik egy 

adatbeviteli mező, ahová be kell másolnunk a linket.  (A képen a Wikipédiából az erdő 

szócikket linkeltük be.) 

 

 

Link elem 
A történetünkbe link elemet is beilleszthetünk. Ekkor a már jól ismert ablak nyílik meg. 
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Itt bemásolva a Wikipédia oldal madarak szócikkének linkjét az alábbi elemet kapjuk: 

 

Instrukciót is adhatunk a feladathoz: 

 

Linkként beilleszthetjük akár egy Google Forms kérdőív linkjét, vagy a Google Maps linkjét 

is. Így beágyazhatók a történetbe feladatkészítő oldalak feladatai is. (Pl: Genially, Kahoot!, 

Learning Apps, Quizlet, Wordwall) 

https://www.genial.ly/
https://kahoot.com/
https://learningapps.org/
https://quizlet.com/
https://wordwall.net/
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Komment (Fórum) elem 
A fórum elemben kérdést tehetünk fel, mellyel kapcsolatban mindenki megírhatja a 

véleményét. Ehhez az szükséges, hogy a hozzászólónak legyen Sutori fiókja és legyen 

bejelentkezve abba.  

Minden elemnél van lehetőség hozzászólásra. Ez csak akkor aktív, ha a történet 

nyilvánosságánál elvégezzük a megfelelő beállításokat. 

A történet nyilvánosságát állítsuk „Public”-ra és engedélyezzük a kommenteket a „Can view 

and comment” lehetőség beállításával. 

A történet megtekintése során a tanulók kommenteket fűzhetnek az egyes elemekhez. 

 

A komment beírása után a Post gombra kattintva kerül rögzítésre a hozzászólásuk. 

 

A tanárnál megjelenik az üzeneteknél, hogy melyik történethez ki és mikor fűzött kommentet. 

 

Tudtad? (Did you know?) elem 
Ide a tananyaghoz szorosan nem tartozó, ún. kiegészítő anyagot érdemes beírni. Általában 

rövid, figyelemfelkeltő adatokat, érdekességeket. 
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Bibliográfia (Bibliography) elem 
A történet végén megadhatunk irodalomjegyzéket, bibliográfiát. Ide érdemes összegyűjteni a 

történetben felhasznált anyag linkjeit, hivatkozásait is, így nem követünk el plágiumot sem. A 

megnyíló ablakban mintát is találunk arra, hogy hogyan kell szakszerűen megadni a 

hivatkozásokat. 

 

A történetben felhasznált képek, videók, hanganyagok linkjeit utólag az adott elemre jobb 

egérgombbal kattintva a megjelenő listából választhatjuk ki. Nekünk a Videó-URL másolása 

sorra van szükségünk. Erre kattintva az URL automatikusan vágólapra kerül és beilleszthetjük 

a bibliográfiába. 
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Történetek kezelése 
A történetet a Present gombbal lehet levetíteni. (A Google fordításban magyarul a nem túl 

szerencsés „Jelenlegi” megnevezést kapta.)  

A levetítés például akkor alkalmazható, ha az osztályteremben tanári kivetítőn akarjuk 

bemutatni a történetet. 

A történet gyakoribb felhasználási módja, hogy megosztjuk másokkal, akik a link ismeretében 

a saját eszközükön levetítik a történetet, megoldják a feladatokat és akár kommenteket is fűznek 

az egyes elemekhez. Ez a link közvetlenül beilleszthető sok virtuális osztálytermi rendszerekbe 

is. 

Az adott tanárhoz tartozó tanulók fiókjukba belépve link nélkül, közvetlenül is elérik tanárjuk 

nyilvános történeteit (Public-ra van állítva a nyilvánosság foka.) Ezen történetek láthatóságát 

nem befolyásolja az, hogy a tanár melyik mappában tárolja azokat. 

 

 

 

A történet menüjében a három pontra kattintva egy újabb menü nyílik meg. Itt megtekinthetjük 

a történetünk statisztikáját, a történetet exportálhatjuk pdf formába és így le is tölthetjük, 
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másolhatjuk a történetet, mozgathatjuk – vagyis a létrehozott mappákba tehetjük át – és 

törölhetjük. 

  

A statisztikánál áttekinthetjük, hogy milyen elemekből áll a történetünk, hányan tekintették meg 

és hány hozzászólás érkezett. 

 

Megnézhetjük, hogy ki és mennyi időt foglalkozott ezzel a történettel: 

 

Áttekinthetjük a quizek megoldásának eredményességét: 
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(A képen az igaz/hamis feladattípust senki nem oldotta még meg. A harkály jellemzőit egy tanuló 

oldotta meg, de hibás választ adott.) 

és az megjegyzések számát is: 

 

Magukat a megjegyzéseket a történetben az adott elemnél olvashatjuk el. A megnyíló 

szövegbeviteli mezőben válaszolhatunk is rá, és az oda nem illő megjegyzéseket a Remove 

(Mozgatás) gombbal akár el is távolíthatjuk a történetből. 

 

A történet megosztása 
Valós időben együtt dolgozhatunk egy történeten. Ehhez kattintsunk a „Megosztás” (Share) 

lehetőségre és ott adjunk szerkesztési jogokat másoknak. A Sutori-n kívüli felhasználók 

e-mailben kapnak meghívást a csatlakozásra. 

A megosztást többféle módja is van. 
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Az egyik lehetőség a „Meghívás”. A „Meghívás” lapon be kell írni az együttműködők e-mail 

címét, vagy ha van Sutori fiókjuk, akkor a Sutoriban használt azonosító nevüket. Korlátlan 

számú közreműködőt hívhatunk meg.  

 

 

Egy történet a láthatóság szempontjából lehet „Magán” (Privát) „Titkos” (Secret) és 

„Nyilvános” (Public). Alapértelmezésként minden történet Privát. A történet beállításait 

bármikor megváltoztathatjuk a képernyő jobb oldalon található „Megosztás” gombra kattintva. 

  

A Privátról Secret-re vagy Public-ra átállított történetet oszthatjuk meg másokkal közös 

szerkesztésre. Ekkor egy link generálódik, amelyet bárkinek elküldhetünk. A „Titkos” és a 

„Nyilvános” láthatóságra átállított történet esetében háromféle jogosultságot oszthatunk ki: 

 Csak megtekintés (Can view) 

 Megtekintés és hozzászólás (Can view and comment) 

 Szerkesztés és hozzászólás (Can edit and comment) 

A történetek megoszthatók a virtuális osztálytermi rendszerekben is. A megfelelő ikonra 

kattintva belépünk az osztálytermi rendszerünkbe és ott ki kell választani azt az osztályt, 

amelynek meg akarjuk osztani a történetet. 
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Példa Microsoft Teams-ben való megosztásra: 

 

A diákok egymás történeteit nem látják. Ha szeretnénk a történeteket „közössé” tenni, akkor 

érdemes az összes diák munkájának linkjét összegyűjteni egy történetbe és azt megosztani az 

osztály minden tagjával – akár Sutorin, akár a használt virtuális osztályteremben. 

Egy adott történethez csak annak létrehozója adhat hozzá közreműködőket, de a tanárok a 

diákjaik által létrehozott történetekhez automatikusan hozzáférnek és azokhoz megjegyzéseket 

is fűzhetnek. 

Beágyazási linket is készíthetünk, de ehhez Nyilvános (Public) módra kell állítani a 

történetünket. 

 

Átállítva Nyilvánosra (Public) már generálódik a beágyazási link.  A beágyazáshoz ezt kell 

átmásolni. 
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Történet másolása 
Ha valakinek van hozzáférése egy adott történethez, akkor azt lemásolhatja, hogy saját 

szerkeszthető verzióval rendelkezzen. A diákok így a tanár által létrehozott verziót 

lemásolhatják, és azzal tovább dolgozhatnak. 

Más történeteinek átvétele 
A Sutori oldalon 

A Sutori oldalon átnézhetünk különböző kategóriákba (társadalomkutatások, angol, 

matematika, tudományok, művészetek stb.) sorolt történeteket. 

 

Kiválasztottunk egy történetet és ott a … jelre kattintva megnyíló menüben találjuk a másolás 

lehetőségét. 

 

A történet be is került a sajátjaink közé, úgy hogy a szerző nevét is automatikusan a fiók 

tulajdonosának nevére állította át. 
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A netről 

A Sutori oldalon mások történetei között nem igazán lehet keresni, de a Google keresőben a 

Sutori+ téma megadásával érdemes próbálkozni. (2020.09.22-i találati lista) Így természetesen 

csak a „Public” nyilvánosságra beállított történetekre találhatunk rá. 

 

A kiválasztott történetet lejátszhatjuk, megoszthatjuk és a saját Sutori fiókba belépve 

lemásolhatjuk (Copy gomb)  és tetszőlegesen szerkeszthetjük is. 
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Felhasznált irodalom 
Nagy Noémi: https://www.youtube.com/watch?v=N20bQsWKgVg (Utolsó letöltés 

2020.09.22.) 

https://help.sutori.com/hu (Utolsó letöltés 2020.09.21.) 

https://www.youtube.com/watch?v=SBujCy3XSDk&list=PLBVHRYrmzWbD3DIPlmdQ7tF

OHGH6nIEgN (Utolsó letöltés 2020.09.24.) 

https://www.sutori.com/story/how-math-teachers-use-sutori--hdiPFkSi83fkRwmom7mizL6a 

(Utolsó letöltés 2020.09.25.) 

A történet feladatai a Természetismeret 6. évfolyam 66-67. oldala alapján készültek. 

https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-505020601_1__teljes.pdf 

(Utolsó letöltés 2020.09.22.) 

28. oldal képei: Bálint Andrea: Matematika https://www.sutori.com/story/matematika--

GueVRxWiZKBdieid3oF4fECf (Utolsó letöltés 2020.09.22.) 

https://www.youtube.com/watch?v=N20bQsWKgVg
https://help.sutori.com/hu
https://www.youtube.com/watch?v=SBujCy3XSDk&list=PLBVHRYrmzWbD3DIPlmdQ7tFOHGH6nIEgN
https://www.youtube.com/watch?v=SBujCy3XSDk&list=PLBVHRYrmzWbD3DIPlmdQ7tFOHGH6nIEgN
https://www.sutori.com/story/how-math-teachers-use-sutori--hdiPFkSi83fkRwmom7mizL6a
https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-505020601_1__teljes.pdf
https://www.sutori.com/story/matematika--GueVRxWiZKBdieid3oF4fECf
https://www.sutori.com/story/matematika--GueVRxWiZKBdieid3oF4fECf

