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LINKGYŰJTEMÉNY 

Előadás  

Az elölről vetített interaktív táblák típusai: 

http://okt.ektf.hu/data/forgos/file/tananyag/forgo/1113az_interaktv_tblk_tpusai.html, 

utolsó letöltés: 2019.02.20. 

BYOD - Hozd a saját eszközödet!: https://www.shiwaforce.com/mi-az-a-byod/ , utolsó 

letöltés: 2019.02.20. 

Digitális világban digitális gyerekek?: https://oviadmin.hu/index.php?menu=cikk&id=259, 

utolsó letöltés: 2019.02.20. 

ekönyvek az oktatásban: http://ofi.hu/hir-kategoria/e-konyv, utolsó letöltés: 2019.02.20. 

ekönyvek előnyei: https://kozepsuli.hu/az-e-book-elonyei/, utolsó letöltés: 2019.02.20. 

FEGYVERNEKI GERGŐ (2016): IKT-s ötlettár. Neteducatio Kft., Budapest. 

Gyermeknevelés Online Tudományos folyóirat weboldala http://gyermekneveles.tok.elte.hu/, 

utolsó letöltés: 2019.02.20. 

HANKISS ELEMÉR (2014): Az emberi kaland. Helikon Kiadó, Budapest. 

KREKÓ PÉTER (2018): Tömegparanoia. Az összeesküvés-elméletek és álhírek 

szociálpszichológiája. Athenaeum Kiadó, Budapest. 

Magyarország Digitális Oktatási Stratégiája: 

http://www.kormany.hu/download/0/cc/d0000/MDO.pdf, utolsó letöltés: 2019.02.20. 

MARC PRENSKY: Digitális bennszülöttek, digitális bevándorlók, 1. rész: 

http://lenarda.hu/files/Digitalis-benszueloettek,-bevandorlok-1..pdf, utolsó letöltés: 

2019.02.20. 

MARC PRENSKY: Digitális bennszülöttek, digitális bevándorlók, 2. rész: 

http://lenarda.hu/files/Digitalis-bevandorlok,-digitalis-bennszueloettek-2..pdf, utolsó 

letöltés: 2019.02.20. 

NAGY ILDIKÓ MÁRIA (2018): Játékos IKT az óvodában. Módszertani kalauz az alapoktól a 

megvalósításig. Modern Pedagógus sorozat. Neteducatio KFt, Budapest. 

OLLÉ JÁNOS, PAPP-DANKA ADRIENN, LÉVAI DÓRA, TÓTH-MÓZER SZILVIA, VIRÁNYI ANITA (2013): 

Oktatásinformatikai módszerek. Tanítás és tanulás az információs társadalomban. ELTE 

Eötvös Kiadó, Budapest. 
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Számítógépergonómiával kapcsolatos érdekességek: http://slideplayer.hu/slide/2761253/, 

utolsó letöltés: 2019.02.20. 

Tabletek az oktatásban (cikk): 

http://eduline.hu/kozoktatas/2017/4/7/Tabletet_kaphat_tankonyv_helyett_2018tol_to_W

LJES9, utolsó letöltés: 2019.02.20. 

Urbanlegends weboldala http://www.urbanlegends.hu/, utolsó letöltés: 2019.02.20. 

XYZ generáció és a 4 tanuláselmélet: http://crescendo.hu/2008/11/2/az-integrativ-e-learning-

fele-v2, utolsó letöltés: 2019.02.20. 

Digitális taneszközök/gyakorlás/visszakérdezés 

https://learningapps.org/ 

http://www.kockalapok.hu/ 

https://www.redmenta.com/ 

https://egyszervolt.hu/ 

http://www.okosdoboz.hu/ 

http://hirmagazin.sulinet.hu/hu 

https://www.mozaweb.hu/ 

http://www.kiop.hu/hu-HU 

http://csibesztura.hu/ 

Classnet rendszer ismertetője: 

http://www.mmo.njszt.hu/Kiadvanyok/2001/CIKKEK/jakubisz.pdf 

iTalc felhasználói dokumentáció: 

ftp://ftp.novell.hu/pub/huedu/openlab/iTALC_felhasznaloi_dokumentacio.pdf 

Plágiumkereső oldal: https://kopi.sztaki.hu/ 

Programszervezésben segítő oldal: https://doodle.com/ 

Interaktív  

Táblatanító magazin: http://www.interaktivtabla.eoldal.hu/ 

Lapoda Mese: http://www.lapoda.hu/szoftverek/lapodamese 
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Ingyenes képadatbázis, oktatásban történő felhasználásra  

Fotók és grafikák gyűjteménye: http://www.edupic.net/index.html 

Fotók és grafikák gyűjteménye, online kifestő: http://www.edupics.com/ 

Ikongyűjtemény: http://www.iconarchive.com/ 

Clip Art képek gyűjteménye: http://www.clker.com/ 

png képek gyűjteménye: http://pngimg.com/ 

Háttérképek: http://wallpaperswide.com/ 

Ismételhető háttérképek (minta, pattern): http://www.backgroundlabs.com/ 

Hasznos információk, érdekességek 

Kiterjesztések: 

Veszteséges tömörítés: 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Vesztes%C3%A9ges_t%C3%B6m%C3%B6r%C3%ADt%C3%A9s 

Fájlkiterjesztések kategorizált gyűjteménye: http://www.kiterjesztes.hu/ 

Képformátumok, alapfogalmak: http://www.tferi.hu/kepformatumok-alapfogalmak 

Fájlkiterjesztések gyűjteménye: http://fajlkiterjesztes.hu/ 

Fájlkiterjesztések listája: 

http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jlkiterjeszt%C3%A9sek_list%C3%A1ja 

Az Open XML formátumok és kiterjesztések: http://office.microsoft.com/hu-hu/word-

help/az-open-xml-formatumok-es-a-fajlnevkiterjesztesek-HA010354237.aspx 

Internetes keresés: 

Kereső operátorok: https://support.google.com/websearch/answer/2466433?hl=hu 

A keresési eredmények szűrése: 

https://support.google.com/websearch/answer/142143?hl=hu  
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Egyéb hasznos weboldalak  

Betűkészletek letöltése: http://www.dafont.com/ 

Gépírást tanító weboldal: 

http://manonet.org/hu/gepiro_program/ingyenes_gepiras_oktato_program.html 

Tanár blog: http://www.tanarblog.hu/ 

Prezi (online prezentációkészítés): http://prezi.com/ 

Dokumentumok megosztása (bemutatók, infografikák, dokumentumok …): 

http://www.slideshare.net/ 

Hogyan találjuk meg az egymáshoz illő színeket gyorsan: https://color.adobe.com 

Grafikai elemek és kreatív ötletek gyűjtéséhez: http://www.deviantart.com/ 

Felhő alapú szolgáltatások  

https://drive.google.com/ 

www.sugarsync.com 

www.cubby.com 

www.dropbox.com 
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