
Látássérült gyerekek, tanulók távoktatásában 

 javasolt alkalmazások egy részének gyűjteménye 

 

• Sebran: Kontrasztossága előny a látássérült gyerekek oktatásánál, fejlesztésénél az alsó 

tagozaton. Különösen jól használható 1. osztályban a képmemória, az összeadás és kivonás 

gyakorlására. A betűk ismeretében már jól használható a kép-szó memória, hangpótlás típusú 

feladat is. 2. osztályban a szorzótábla gyakorlására is lehetőséget biztosít a program. 

Az Akasztófa játék javítja a kombinációs készséget. Az ABC Eső, Betű Eső, 1+2 Eső játékok 

segítenek elsajátítani a betűk, számok helyét a klaviatúrán, előkészítik a gépírást. 

• Klavaro Gépírásoktató Program: Szabadon használható, ingyenesen letölthető gépírást oktató 

program. A gyengénlátó tanulóknak rendkívül előnyös, mert felülete egyszerű és jól kezelhető. 

A látásnak megfelelően beállítható a betű típusa, mérete, nagysága. A program lehetőséget 

biztosít a kezdőknek az alapok elsajátítására, készségfejlesztésre, sebességnövelésre és a 

folytonosság begyakorlására. 

• Zanza TV: Középiskolások számára készült videós oktatóportál, mely kisfilmekkel magyarázza 

el 8 tantárgy legfontosabb témáit, ezzel segítve az önálló tanulást. A kisfilmek újranézhetők, 

kijegyzetelhetők, ezáltal segítik a rögzítést. A videókhoz interaktív tesztek és 

letölthető/nyomtatható feladatlapok is tartoznak, mellyel ellenőrizhető a tanuló tudása. A 

kisfilmek kiválóan használhatók a látássérült fiatalok távoktatásához, feladatadáshoz. 

• Okos Doboz: Az általános iskolásoknak segít grafikus feladatsorokkal, gondolkodási 

képességet fejlesztő játékokkal, rövid oktatóvideókkal az ismeretek elsajátításában, 

gyakorlásában, a képességek fejlesztésében. Felülete jól átlátható, könnyen kezelhető a 

látássérült tanulók számára is, a látássérülés mértékének függvényében önállóan vagy 

segítséggel. 

• Egyszervolt: Mesék, versek, videók, játékok, alkotóműhely hozza össze a család minden tagját. 

Képességfejlesztő feladatok, játékok segítik a kisgyerekek játékos tanulását. Felülete 

átlátható, könnyen kezelhető. 

• Nemzeti Köznevelési Portál: Az újgenerációs tankönyvek és a hozzájuk kapcsolódó digitális 

tananyagok, interaktív feladatok közül is érdemes válogatni. A portál megfelel a Web 

Akadálymentesítési Útmutató előírásainak. 

• Sulinet Tudásbázis: A tudásbázis oldalán is számos olyan tartalom található, amelyek közül 

érdemes válogatni. 

• Lapról hangra: A honlap kizárólag regisztráció után használható. Rögzíthető egy-egy újságcikk 

saját felolvasása, majd a felvételt a honlapon keresztül azonnal meg lehet osztani a látássérült 

emberek közösségével. A felolvasott újságcikkekhez kizárólag igazoltan látássérült 

magánszemélyek férhetnek hozzá. 

• Zseni Leszek: A matematika tantárgyhoz nyújt segítséget az oldal rövid videóival. Az általános 

és középiskolás korosztálynak ajánlott. Jól átlátható, könnyen kezelhető felülete és 

kontrasztossága jól értelmezhető információt nyújt a látássérült tanulóknak. 

http://letoltokozpont.hu/letoltes_programok_reszletes.php?a=1582&k=41
http://letoltokozpont.hu/letoltes_programok_reszletes.php?a=7497&k=75
https://zanza.tv/
http://www.okosdoboz.hu/
https://egyszervolt.hu/
https://www.nkp.hu/
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu
http://www.laprolhangra.hu/
http://www.zsenileszek.hu/

