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Teaching Languages Using Technologies – Pilgrims English Language courses 
 

ICT Tools/ Useful websites Leirás Felhasználási ötletek az ILI-ben 

duckduckgo.com alternatív kereső program a tanárok órára való felkészülését segítheti 

Advanced Google search a Google kereső lehetőségeinek hatékony kihasználása a tanárok órára való felkészülését segítheti 

Google documents a Google online szövegszerkesztője 
beágyazható az általunk használt Google Site-okra, 
kollaboratív írást teszi lehetővé 

Google slides + Maze a Google online dia szerkesztője 
beágyazható az általunk használt Google Site-okra, a 
Maze készítést túlságosan időigényesnek tekintem 

Google forms a Google online kérdőív szerkesztője 
beágyazható az általunk használt Google Site-okra, az 
iskola adminisztratív feladatait is segítheti 

Todaysmeet.com (chatroom) online „chat-room” 

Akkor hasznos, ha a tanulók rendelkeznek számítógéppel, 
internet hozzáféréssel és a teremben van projektor vagy 
aktív tábla és a feladat megkívánja, hogy egyszerre 
dolgozzanak és megosszanak egymással tartalmakat. 

Tinyurl.com; bitly.com (to make 
url’s shorter) 

hosszú url-eket rövidíthetünk vele  

Word clouds: abcyaword.com 
wordly.com 

szó-felhőket készíthetünk 
A szó-felhők számos módon használhatóak nyelvóráinkon 
(PL: http://nikpeachey.blogspot.co.uk/2008/09/using-
word-clouds-in-efl-esl.html ) 

http://nikpeachey.blogspot.co.uk/2008/09/using-word-clouds-in-efl-esl.html
http://nikpeachey.blogspot.co.uk/2008/09/using-word-clouds-in-efl-esl.html
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Sms generator: 
classtools.net/sms 

ezen az oldalon SMS-eket imitálhatunk 
kezdő nyelvtanulóknál hasznos/érdekes lehet, házi 
feladatnak is alkalmas lehet 

Fakebook: 
classtools.net/fakebook 

Facebook profilokat imitálhatunk ezen az oldalon 
érdekes lehet kitalált cégek, személyek Facebook 
oldalának elkészítése, házi feladatnak is alkalmas lehet 

Memes: imgflip.com; 
makeameme.org 

meme-eket készíthetünk ezeken az oldalakon 
házi feladatnak érdekes lehet, beágyazható az általunk 
használt Google Site-okra 

wikis Wiki-k létrehozása 
a Google site-ok alternatívája lehet, több minden 
beágyazható a Wiki-be és a tanulók is könnyebben 
feltölthetik tartalommal 

Sound recorder: vocaroo.com, 
recordmp3online.com 

hangfájlokat hozhatunk létre 

ezek sajnos nem beágyazhatóak az általunk használt 
Google Site-okra;  ahol adottak a körülmények (van aktív 
tábla, tanulóknak számítógépe internet hozzáféréssel) , 
ott érdekes lehet az órai felhasználása 

YouTube/ vimeo.com a Google videó megosztó szolgáltatása 
ezeket az oldalakat, illetve az itt található videókat már 
széles körben használjuk 

Cropping Youtube videos: 
tubechop.com 

ez az oldal lehetővé teszi YouTube videók megvágását 

az így megvágott videók sajnos nem beágyazhatók az 
általunk használt Google Site-okra; ahol adottak a 
körülmények (van aktív tábla) ott érdekes lehet az órai 
felhasználása 

Watching videos without ads 
and other offers: 
viewpure.com; safeshare.tv 

ez az oldal lehetővé teszi, hogy a YouTube videókat 
reklámok és más zavaró tartalmak nélkül élvezzük 

az így megvágott videók sajnos nem beágyazhatók az 
általunk használt Google Site-okra; ahol adottak a 
körülmények (van aktív tábla) ott érdekes lehet az órai 
felhasználása 

Webquests: theconsultants-
e.com; zunual.com 

ezeken az oldalakon Webquest-eket találhatunk, illetve 
készíthetünk 

A theconsultants-e.com oldalon számos érdekes és 
hasznosítható Webquest található akár órai 
felhasználásra ahol a körülmények adottak (van aktív 
tábla, tanulóknak számítógépe internet hozzáféréssel) 
vagy házi feladatnak. A Webquest-ek létrehozását elég 
időigényesnek tekintem. 

Turn text to speech: voki.com, 
fromtexttospeech.com 

hangfájlokat hozhatunk létre ezeken az oldalakon 
ezek sajnos nem beágyazhatók az általunk használt 
Google Site-okra; ahol adottak a körülmények (van aktív 
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tábla, tanulóknak számítógépe internet hozzáféréssel) , 
ott érdekes lehet az órai felhasználása 

Online notice board: 
padlet.com 

online „tábla” 
ahol adottak a körülmények (van aktív tábla, tanulóknak 
számítógépe internet hozzáféréssel) ott számos nagyon 
érdekes felhasználása lehetséges 

Surveys/ Quizes: polldaddy.com kérdőívek, quiz-ek készíthetők ezen az oldalon  

QR Code generators: 
qrcode.littleidiot.be, qr-code-
generator.com 

QR kódokat hozhatunk létre  
fiatalabb tanulóknak érdekes, motiváló feladatok 
tervezhetőek egy kis fantázia és QR kód felhasználásával 

Voicethread.com 
A voicethread segítségével képek, dokumentumok, videók 
köthetőek össze, amihez véleményt fűzhetünk – mi is és 
mások is. 

Érdekes lehet egyéni portfóliók, céges bemutatkozók 
elkészítéséhez. 

 


