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LINKGYŰJTEMÉNY
Classroom management

Edmodo
Az oktatás „Facebook”-ja. Talán az iskola legfontosabb közösségi médiuma,
ahol könnyedén beszélgethetünk a tanulókkal, a szülőkkel és a kollégákkal,
linkeket, fájlokat, videókat és képeket megosztva.

Kvízek

kahoot!
A leghíresebb online kvíz. Valószínűleg a leginkább vonzó a diákok számára.
(app és böngésző)

Quizizz
Az egyik a sok kvíz program közül. A legjobb rész, a mémek visszajelzésként
a válaszok után. (app és böngésző)

plickers
Nagyon jó ötlet a különböző vetélkedőkhöz. A diákoknak nincs szükségük
eszközre játszani (telefon, tablet, laptop), csak a kártyákra. A tanároknak 2
eszközre van szükségük, az egyik a kvíz és egy másik (a letölthető
alkalmazás) elindításához a tanulók kódjainak (app és böngésző)
beolvasásához.

LearningApps
Sok személyre szabott oktató játék hozható létre

Testmoz
Nagyon könnyű létrehozni egy kvízt, még csak nem is kell regisztrálni, csak
választani egy véletlen kódot minden kvízhez, és azt néhány másodperc alatt
elkészíteni.
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MindMapping

MiMind
Nem igazán könnyű használni, de teljes, vonzó és nagyon intuitív.

C-map-tools
Nagyszerű. Ez egy letölthető program, és offline is használható. Nagyon jó
program az agytérképekhez.

mindmeister
Számos eszköz, valamint a többi felhasználóval való együttműködés
lehetősége. (app és böngésző)

Goconqr
Létrehozhatóak
bemutatók

benne

térképek,

tanulókártyák,

kvízek,

diagramok,

Virtuális osztályterem

edpuzzle
Létrehozhatsz interaktív
vagy saját készülékről. 4
hanghoz, hangjegyzetek
ellenőrizheted, hogy a
válaszokat.

videókat, videókat szerkeszthetsz az internetről
művelet: videóvágás, hang hozzáadása az eredeti
vagy kérdések hozzáadása. Remek, mert élőben
diákok lejátszották-e a videót, mennyit és a

playposit
Hasonló az EdPuzzle-hoz, talán kevésbé vonzó, de több eszközt hozzá lehet
adni a videóhoz (például egy blogot vagy szünetet).
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Nyelvtanulás

lyricstraining
Ezzel a programmal számos dalt használhatsz a nyelvórákhoz. Akkor is
hozzáadhatsz egy dalt, amikor még nincs fent a weboldalon. Személyre
szabhatod, töltsd ki a vakteszteket, távolítsd el a kívánt szavakat egy
kattintással, és ezen felül, ki is nyomtathatod a dalszöveget.

Kreatív/ design

thinglink
Készíts egy képet, és készíts oktató interaktív képet a diákoknak néhány
perc alatt. Létrehozhatsz egy teljes leckét is linkek, leírások, képek vagy
videók hozzáadásával egy képhez. (app és böngésző)

Canva
Nagyon professzionális tervező program. Valóban személyre szabhatsz
egy üres oldalt, de plakátokat, szórólapokat, hirdetéseket és sok más
dolgot. Csak az saját kreativitásodat kell használni. (app és böngésző)

Gyors webes kisegítő lehetőségek

Classroom screen
Könnyű és gyors előkészítés. Egy virtuális fórumon, ahol egyszerű
lépéseket tehetsz az osztálytermi érzéshez: időzítő, csoportkészítő,
véletlenszerű választás, kocka, QRcode készítő, végső visszajelzés,
festékprogram, irányok, zajmérő.
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Bouncyballs
Vicces zajmérő, riasztással és különböző témákkal.

Wheel decide
Hozz létre egy listát és utána az app választ egy véletlen diákot

Kiterjesztett valóság

Quiver
Leginkább gyerekeknek vagy fiatal tizenéveseknek, de kétség nélkül
mindenki számára vicces. Színezd ki a különböző papírokat a karakterekkel
és az objektumokkal, utána olvastasd be őket az alkalmazáson keresztül,
és hozd őket a 3D-s életbe.

HPreveal
Hozz létre saját AR-t néhány egyszerű művelettel. Végtelen lehetőség!

Egyéb javaslatok

iBooks Author
Az iBooks Author az Apple e-könyvszerkesztő alkalmazása. A szoftverrel
létrehozott dokumentum elmenthető PDF formátumban, vagy feltölthető az
Apple iBooks Store-jába

Quizlet
Néhány perc alatt létrehozhatóak tanulókártyák, diagramok, tesztek…
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