
Hallássérült gyerekek, tanulók távoktatásában  

javasolt alkalmazások egy részének gyűjteménye 

 

• Microsoft Stream: Az Office 365 része. Az alkalmazás lehetőséget teremt a hallássérült 

tanulók számára készült jelnyelvvel támogatott tantárgyi prezentációk videóinak 

megosztására a Teams-ben létrehozott csoportok számára. 

• Microsoft Teams: Az Office 365 része. Az alkalmazás segítségével élő videókonferenciát 

szervezhetünk hallássérült tanulócsoportok számára, ahol váltogathatunk a prezentációk és a 

jelnyelven történő kommunikáció között. Ebben a formában mindenki aktívan részt tud venni 

a kommunikációban. 

• Microsoft Forms: Az Office 365 része. Alkalmazható szummatív és formatív értékelésre, 

tananyagegységek lezárásakor tesztek készítésére. A Teams-szel együttműködve 

csoportokhoz rendelhetők a tesztek, eredményei pedig értékelőtáblában megjeleníthetők. A 

tesztek segítségével nyomon követhető a tanulók haladása. 

• Microsoft OneNote: Az Office 365 része. Egyfajta osztály-jegyzetfüzet. Ebben az alkalmazásban 

feltölthetjük saját készítésű tananyagainkat, melyek alkalmazkodnak tanulóink nyelvi 

szintjéhez. Ezen keresztül feladatokat oszthatunk meg. A megoldások vizsgálatával nyomon 

követhetjük a tananyagban való előrehaladást, feltérképezhetjük a hiányosságokat. Az 

eredmények figyelembevételével tervezhetjük meg további munkánkat. 

• Nemzeti Audiovizuális Archívum: A magyarországi közszolgálati csatornák műsorainak 

gyűjteménye. Nagyobbaknak gyűjtőmunkához sok videós, képi formában megjeleníthető 

anyag. 

• Koramentorház: Fejlesztő játékékok gyűjtőoldala 3 éves kortól kisiskolás korig, csoportosítva 

képességstruktúrának megfelelően hangzó utasításokkal kísérve. 

• BOOKR Kids: Olvasást, szövegértést támogató program. A veszélyhelyzet miatti digitális 

munkarendben az oldal ingyenesen elérhető. 

• Okosdoboz: Osztályra és képességterületre lebontott feladatai rendkívül könnyen 

használhatók otthoni önálló tanulásra. Ellenőrző funkciói a kisebb gyerekek számára is jól 

átláthatók. 

• MozaWeb: Jól felépített, sok képpel, videóval megtámogatott digitális tananyagok. Lehetővé 

teszi a strukturált tananyag feldolgozást, azaz lépésről-lépésre halad a tanulási folyamatban. 

• Beszédmester: Kiválóan használható olvasásfejlesztő és beszédjavítás-terápiai 

program.  Elsősorban 1. osztályos gyerekek számára ajánlott, különösen az egyéni és 

habilitációs, rehabilitációs célú fejlesztésekhez. 

• Egyszervolt: Gyermekdalok, mesék, animációk, versek gyűjteménye az óvodás és kisiskolás 

korosztály számára. Inspiráló lehet versek feldolgozása során saját illusztrációk 

elkészítéséhez. 

https://products.office.com/hu-hu/microsoft-stream
https://products.office.com/hu-hu/microsoft-teams/download-app
https://forms.microsoft.com/Pages/DesignPage.aspx
https://products.office.com/hu-hu/onenote/digital-note-taking-app
https://nava.hu/?fbclid=IwAR2_zYsNEva5htWA9uwuW0j5A82h0fRHj9Vat-vRUx_tmRi0CbYQ17iFjfA
https://jatek.koramentorhaz.hu/
https://bookrkids.com/
http://www.okosdoboz.hu/
https://www.mozaweb.hu/
http://www.inf.u-szeged.hu/projectdirs/beszedmester/
https://egyszervolt.hu/


• Story Dice: Történetek kitalálásán keresztül kiválóan alkalmazható szókincsbővítésre, 

valamint a szóbeli szövegalkotás és a kreativitás fejlesztéséhez. 

• MonkeyJam: Animációkészítő. Képek készíthetők web- vagy videokamerával, szkennerrel és 

külön animációs képkockákként összeállítható kis történetek hozhatók létre. A StopMotion 

animációhoz is használható, amelyhez több funkció is tartozik. A gyerekeket kreativitásra, 

alkotómunkára ösztönzi. 

• Movie Maker: Videószerkesztő. A program használata egyszerű, könnyen megtanulható, hang, 

kép, videó rögzítésére alkalmas. Előre elkészített sablonokból is lehet választani. Kreatív 

alkotómunkához nagyon jó alkalmazás. 

• Visualive: A hallássérültek számára kifejezetten előnyös komplex készség- és 

képességfejlesztő eszköz a vizuális megjelenítési formák elsajátításához, a vizuális 

jegyzetelési technikák elsajátításhoz és alkalmazásához. 

Ezeken kívül nagyon jól használhatók a hallássérült tanulók távtanításában a 

különféle hangoskönyvek (pl. a kötelező olvasmányokról), valamint az audionarrációval készült 

filmek. 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.developer.cachucha.storydice&hl=hu
http://monkeyjam.org/
https://www.videowinsoft.com/
https://visualive.eu/hu/

