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duckduckgo.com search engine alternatív kereső program a tanárok órára való felkészülését segítheti X X Illyés Zs Pilgrims

Advanced Google search
a Google kereső lehetőségeinek 
hatékony kihasználása a tanárok órára való felkészülését segítheti X X Illyés Zs Pilgrims

Google documents Irodai alkalmazások a Google online szövegszerkesztője
beágyazható az általunk használt Google Site-okra, 
kollaboratív írást teszi lehetővé X X X X Illyés Zs Pilgrims

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

Google Drive 
Felhő alapú tárolás and Online 
együttműködés 

Felhő alapú tárolás and Online együttműködés 
(virtuális osztálytermek)

kommunikáció a csoporttal, feladatszervezés, átlátható és a 
csoport minden tagja számára elérhető tananyag; 
bármilyen tanfolyamon, ahol a nyelvtanulók nyitottak az 
online tanulási, tanulásszervezési módszerekre;
oktatáson kívül: az irodai adminisztrációs munkában x x x x x x esetleg x

Sebestyén 
Ágnes Atempo, Graz

Google Keep 
Jegyzetelés és 
Tudásmenedzsment 

Felhő alapú tárolás and Online együttműködés 
(virtuális osztálytermek)

jegyzetelés, listák készítése, hanganyagok és fotók 
rögzítése, bármilyen tanfolyamon, ahol a nyelvtanulók 
nyitottak az online tanulási, tanulásszervezési módszerekre x x x x x x esetleg x

Sebestyén 
Ágnes Atempo, Graz

Google Classroom 

Felhő alapú tárolás és Online 
együttműködés (virtuális 
osztálytermek) 

segíti a nyelvtanárt a feladatok létrehozásában, 
megszervezésében, visszajelzést tudnak 
nyújtani a diákjaiknak és egyszerűen 
kommunikálhatnak osztályaikkal

bármilyen tanfolyamon, ahol a nyelvtanulók nyitottak az 
online tanulási, tanulásszervezési módszerekre x x x x x x x x x

Sebestyén 
Ágnes

Atempo, Graz

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

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. X X X X X X Illyés Zs Pilgrims

Tinyurl.com
bitly.com 

to make url’s shorter hosszú url-eket rövidíthetünk vele X X Illyés Zs Pilgrims

bit.do to make url’s shorter
hosszú url-eket rövidíthetünk vele + egyedivé 
tehetjük az új url-t X X Illyés Zs IATEFL konf.

abcyaword.com 
wordly.com, wordle.net word clouds 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 ) X X Illyés Zs Pilgrims

a wordly.com-ra nekem nem adott ki 
semmit, a wordle.net pedig Crome által 
nem támogatott, erre emlékszem a 
workshop-ról is. Az abcyaword.com pedig 
szintén Crome-mal nem elérhető... Flóra

www.jasondavies.
com/wordcloud word clouds szó-felhőket készíthetünk

X
X Flóra

classtools.net/sms Sms generator
SMS-eket imitálhatunk
ezen az oldalon

kezdő nyelvtanulóknál hasznos/érdekes lehet, házi 
feladatnak 
is alkalmas lehet X Illyés Zs Pilgrims

classtools.net/fakebook Fakebook
Facebook profilokat imitálhatunk 
ezen az oldalon

érdekes lehet kitalált cégek, személyek Facebook oldalának 
elkészítése, házi feladatnak is alkalmas lehet X X X X Illyés Zs Pilgrims

Memes: imgflip.com; 
makeameme.org memes

meme-eket készíthetünk 
ezeken az oldalakon

házi feladatnak érdekes lehet, beágyazható az általunk 
használt Google Site-okra X X Illyés Zs Pilgrims

wikispaces.com wikis Wiki-k létrehozása

a Google site-ok alternatívája lehet, több minden 
beágyazható
a Wiki-be és a tanulók is könnyebben feltölthetik tartalommal X X X X X Illyés Zs Pilgrims

vocaroo.com, 
recordmp3online.com Sound recorder 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 X X Illyés Zs Pilgrims

YouTube/ vimeo.com videos a Google videó megosztó szolgáltatása

ezeket az oldalakat, illetve az itt található videókat már 
széles 
körben használjuk X X Illyés Zs

tubechop.com Cropping Youtube videos
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 X X Illyés Zs Pilgrims

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

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 X X Illyés Zs Pilgrims

nicertube.com Watching videos without ads and other offers

ez az oldal lehetővé teszi, hogy a 
YouTube videókat reklámok és más 
zavaró tartalmak nélkül élvezzük X X Illyés Zs IATEFL konf.

theconsultants-e.com; 
zunual.com Webquests

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. X X X X X Illyés Zs Pilgrims

voki.com, 
fromtexttospeech.com Turn text to speech

hangfájlokat hozhatunk létre 
ezeken az oldalakon

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

padlet.com Online notice board online „tábla”

ahol adottak a körülmények (van aktív tábla, tanulóknak 
számítógépe internet hozzáféréssel) ott számos nagyon
 érdekes felhasználása lehetséges X X Illyés Zs Pilgrims

polldaddy.com Surveys/ Quizes
kérdőívek, quiz-ek készíthetők 
ezen az oldalon X X X X X X Illyés Zs Pilgrims

www.polleverywhere.com Surveys/ Quizes kérdőívek, quiz-ek készíthetők ezen az oldalon X X Illyés Zs IATEFL konf.

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

fiatalabb tanulóknak érdekes, motiváló feladatok 
tervezhetőek egy kis fantázia és QR kód felhasználásával X X X X Illyés Zs Pilgrims
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Voicethread.com portfolios

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

Érdekes lehet egyéni portfóliók, céges bemutatkozók 
elkészítéséhez. X X Illyés Zs Pilgrims

www.pixabay.com pictures jogtiszta képek gyűjteménye X X Illyés Zs IATEFL konf.

www.teachertrainingvideos.
com  video tutorials

"tutorial" videók gyűjteménye található ezen az 
oldalon, ahol segítséget kapunk különböző 
alkalmazások elsajátításához + sok érdekes 
anyag található itt X X Illyés Zs

Pilgrims + 
IATEFL konf.

learningapps.org
sokféle feladattípust lehet saját célnak 
megfelelően készíteni

órák színesítése, motiváló házi feladatok készítése, 
egy-egy témakört sokféleképpen lehet körbejárni X

X Ani FAIDD, 
Helsinki

P&G, Sanofi

kahoot.com quiz készítése szókincs gyakorlására motiváló tesztelés X X X
X Ani FAIDD, 

Helsinki
 Sanofi

Video Spin by pinnacle
egyszerű filmkészítő program, 
videók összevágásával

tökéletes program azoknak az átlag felhasználóknak, akik 
egy egyszerű videó-bemutatót akarnak készíteni, 
videóklippekkel, fotókkal, hangeffektekkel és 
háttérzenével. X

Júlia

http://www.bbc.com/news a BBC rövid, videós hírei különböző témákban

Listening skill - Az óra témájába vágó videók életszerűbbé és 
színesebbé teszik a tanulási helyzetet. A videókhoz rövid írásbeli 
összefoglaló is található minden esetben, ez könnyítheti a 
hallott/látott szöveg értését. X Flóra internet mindegyiken

http://www.eltbase.
com/vtr_display.php?type=print

nyomtatható feladatlapok különböző nyelvi 
témákban nyelvtan, funkció, szókincs, írás, készségek és kiejtés területén X X X Flóra internet mindegyiken

http://www.manythings.
org/vocabulary/ szókincs fejlsztő és gyakorló feladatok oldala

Választott szókincsben adott szólistát sok online feladaton 
keresztül lehet gyakorolni. Házi feladatnak jó adni a kapcsolódó 
szókincshez. X Flóra internet mindegyiken

http://www.learnenglishfeelgood.
com/esl-printables-worksheets.
html

angol nyelvtani gyakorl feladatok nyomtatható 
feladatlapokon kiegészítő anyag lehet bármilyen tanfolyamon X Flóra internet mindegyiken

http://l.georges.online.
fr/tools/cloze.html cloze-test maker, lyukas szöveg készítése bármilyen hallott vagy olvasott szövegértési feladatot 

kiegészíthetünk vele X Jutka internet mindegyiken

https://www.freepdfconvert.
com/pdf-word

pdf file-ok konvetrtálása szerkeszthetővé: word-be, 
excel-be stb.

ha pdf-ben találunk használható anyagot a net-en, de módosítani 
szeretnénk rajta Flóra Gellai Anitól

https://www.learnclick.com/ tesztek, quizek készítése
a programba bevitt anyagból választás szerinti feladatokat kreál, 
emailben küldi a kész dokumentumot x Flóra internet P&G

canva.com szórólap szerkesztő szoftver szórólap szerkesztés, nyomtatásra, Facebookra egyaránt x Júlia

Nóra 
Alapítvány 
tanfolyamán

Engvid.com oktató videók anyanyelvi tanárok oktató videói + kvíz anyanyelvi tanár pótoló, extra tanár, különböző kiejtés x x x x Ani internet

Flipped classroom Ani Russell Stannard
A programok amiket javasolt: SNAGIT 
(fizetős), és a Jing.

agendaweb.org

Prezi prezentációkészítés prezentációkészítés
hatásos információátadás, csoportos vagy egyéni munka, 
bármilyen témakör feldolgozása, látványos bemutatása x x x x x x x

Sebestyén 
Ágnes

Atempo, Graz

Socrative https://www.socrative.
com/ értékelés és quiz-gyártás 

feleletválasztásos, igaz-hamis, rövid választ igénylő kérdéseket 
készíthetünk az alkalmazás segítségével; nyelvtani terület, 
szókincs, szövegértő képesség ellenőrzése tanórán vagy azon 
kívül x x x x x x x x x

Sebestyén 
Ágnes

Atempo, Graz

minden tanulónál kell, 
hogy legyen készülék, 
ezért nem tudtam még 
alkalmazni

 Popplet      www.popplet.com  mindmapping Gondolat- vagy fogalomfelhők 
egy témakör előkészítésére vagy összefoglalásakor jól 
alkalmazható x x x x x x x x x x x

Sebestyén 
Ágnes Atempo, Graz

OTP, e-learninges 
csoportok

Simple Mind+ /Mindmeister mindmapping Gondolat- vagy fogalomfelhők 
egy témakör előkészítésére vagy összefoglalásakor jól 
alkalmazható x x x x x x x x x x x

Sebestyén 
Ágnes

Atempo, Graz
OTP, e-learninges 
csoportok

Plotagon www.plotagon.com Animációs film készítése

párbeszédek gyakorlására nagyszerű, hangos animációs filmet 
tudunk vele rendkívül élvezetes és hasznos módon készíteni

x x x x x x x x x x
Sebestyén 
Ágnes Atempo, Graz

OTP, e-learninges 
csoportok

EdPuzzle https://edpuzzle.com videók vágása + kérdések beillesztése

tetszőlegesen kiválasztott videóhoz (igaz/hamis, 
feleletválasztól vagy kifejtős) kérdéseket 
készíthetünk

minden olyan órán használható, ahol videófilmet tekintünk meg a 
csoporttal / nyelvtanulóval, és a megértést szeretnénk ellenőrizni x x x x x x x x x x

Sebestyén 
Ágnes

Atempo, Graz
OTP, e-learninges 
csoportok

Actionbound https://en.actionbound.com/ Tájékozódási verseny

konkrét helyek felkeresése a városban, térképes 
instrukció segítségével; állomásonként egy-egy 
feladatot kell a készüléken megoldani 
(fényképkészítés, kérdésre válaszadás); csoportos 
versenyekhez tanórán nem, de gödöllői nyári tanfolyamokon, gyermektáborban, a 

szabadban megrendezett tájékozódási versenyeken 
x

Sebestyén 
Ágnes Atempo, Graz

Telephoning - 
tananyaggyűjtéshez

http://www.businessenglishpod.
com/category/telephoning/

hosszabb hanganyagok, telefonbeszélgetések 
érhetők el, letölthetők; regsztrációhoz kötik a tanári 
segédletekhez való hozzáférést

kiegészítő anyag lehet üzleti tanfolyamon telephoning témában
X X Jutka Mark Powell

néhány haladó HYG-
órán, üzleti angol tanf.
on

http://www.bbc.co.
uk/worldservice/learningenglish/bu
siness/talkingbusiness/unit1teleph
one/1connecting.shtml

rövidebb hanganyagok, telefonbeszélgetések 
érhetők el; nem kell regisztrálni, tapescript elérhető, 
hanganyag letölthető

kiegészítő anyag lehet üzleti tanfolyamon telephoning témában

X X X Jutka
HYG-órán, üzleti angol 
tanf.on

alkalmazások - IOS 
rendszerre

Sock puppets
zoknibábokat lehet megszólaltani saját 
hangot rögzítve

rövid párbeszédeket lehet rögzíteni, újra és újra felvenni 
ezzel ismételni X x x X Ani

FAIDD, 
Helsinki

Photo comics
képregényt lehet készíteni saját képekkel, 
felíratokat lehet hozzáadni egy esemény krónikája lehet, történetmesélés alátámasztása x

X Ani FAIDD, 
Helsinki

Sanofi

http://Voicethread.com
http://www.pixabay.com
http://www.teachertrainingvideos.com
http://www.teachertrainingvideos.com
http://learningapps.org
http://kahoot.com
http://www.bbc.com/news
http://www.eltbase.com/vtr_display.php?type=print
http://www.eltbase.com/vtr_display.php?type=print
http://www.manythings.org/vocabulary/
http://www.manythings.org/vocabulary/
http://www.learnenglishfeelgood.com/esl-printables-worksheets.html
http://www.learnenglishfeelgood.com/esl-printables-worksheets.html
http://www.learnenglishfeelgood.com/esl-printables-worksheets.html
http://l.georges.online.fr/tools/cloze.html
http://l.georges.online.fr/tools/cloze.html
https://www.freepdfconvert.com/pdf-word
https://www.freepdfconvert.com/pdf-word
https://www.learnclick.com/
http://canva.com
http://Engvid.com
http://agendaweb.org
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Bitsboard
Flashcards and játékok 
nyelvtanuláshoz 

szavak gyakorlására, saját képeket
 lehet feltölteni, saját hangot rögzíteni

elsősorban gyerekeknek javasolt, sokféle feladat során lehet 
a szavakat gyakorolni x x

X X
X

Ani FAIDD, 
Helsinki

Imovie előzeteseket vagy filmeket lehet készíteni órai csapatmunka vagy izgalmas házi feladat akárkinek
X Ani FAIDD, 

Helsinki

Book Creator Free eKönyvek

olyan interaktív albumkészítő, amely kép, video és 
hang alkalmazással is rendelkezik. Használata 
könnyű és bármilyen szinten lévő tanuló 
használhatja. Hátránya azonban az, hogy ez az 
ingyenes verzió a legalapvetőbb dolgokat tudja 
csak. órai csapatmunka vagy izgalmas házi feladat x x x x x x

Sebestyén 
Ágnes

Atempo, Graz

Qrafter QR kód olvasó 

adatok   (szövegek,   telefonszámok,  
hiperhivatkozások,  GPS  koordináták, stb) 
"visszafejtésére alkalmas szoftver

résztvevői motiváció felélesztése bármilyen tanfolyamon; 
csoportmunka szervezése; weboldalak elérhetőségének kódolása; 
szóbeli instrukciók helyett kódokká alakított feladatok; nem kell 
olyan sokat nyomtatni x x x x x x x x x

Sebestyén 
Ágnes Atempo, Graz

iTranslate Fordítóprogram 

több mint 80 nyelven képes fordítani, és akár fel is 
olvassa nekünk különböző nyelveken; hosszabb 
szövegeket, mondatokat is fordíthatunk vele

OS X-en használható alkalmazás, így csak a megfelelő készülékek 
megléte esetén tudjuk bevetni; órai vagy otthoni alkalmazásra x x x x x x x x x x x

Sebestyén 
Ágnes Atempo, Graz

Speak & Translate Fordítóprogram 

iOS alkalmazás;az egyik nyelven hangosan 
bediktált szöveget lefordítja egy áltanunk 
kiválasztott másik nyelvre órai vagy otthoni alkalmazásra

Sebestyén 
Ágnes

Atempo, Graz

iDinosaurAR Kiterjesztett Valóság 

Ha egy AR (Augmented Reality)-dúsított könyvben 
a készülék kameráját a képre irányítjuk, akkor a 
képernyőn további, három dimenziós képek, videók, 
információk jelennek meg. 

nyári gyermektáborokban, hangulat emelésére, kikapcsolódásra, 
jutalomként x x

Sebestyén 
Ágnes
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Elements 4D Kiterjesztett Valóság 

a kémiai elemekkel való ismerkedéshez 
használható applikáció; a kémiai elemek térbeli 
képének és tulajdonságainak felfedezéséhez 
használható eszköz 

nyári gyermektáborokban, hangulat emelésére, kikapcsolódásra, 
jutalomként x x
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