
A tanulást támogató további hasznos anyagok 

 

• Arcanum Digitális Tudománytár (https://adtplus.arcanum.hu/hu/): az archívumban az 
elmúlt két évszázad magyar újságjai, folyóiratai érhetők el online, 
 

• BOOKR Class (bookrclass.com): 1000+ angol nyelvtanulást segítő digitális anyag, 
amelyhez tanári adminfelület is tartozik; BOOKR Suli (www.bookrsuli.hu): 100+ interaktív 
ajánlott és kötelező olvasmány, animált hangoskönyveket tartalmazó alkalmazás és egy 
tanári adminfelület, ahol a tanulók előrehaladása követhető. Minden könyv végén 4-6 
szövegértés- és különböző kompetenciafejlesztő feladat található, 

 
• Digipedagógia (http://digipedia.mandaonline.hu/): a Forum Hungaricum Nonprofit Kft. által 

kifejlesztett és működtetett online kulturális és oktatási adatbázis. Elsődleges célja, hogy 
megkönnyítse a pedagógusoknak a keresést egyes, az adott tananyaghoz kapcsolható 
művelődési tartalmak, a magyar kulturális örökség digitális formában rögzített objektumai 
között, 

 
• Dover Nyelviskola E-learning (https://doverelearning.com): angol és német nyelvoktató e-

learning program, 
 

• Duelbox (https://www.duelbox.com/ingyenes-tavoktatasi-program): a pedagógusok élő 
videókapcsolattal játékos órákat tarthatnak, amelyekbe interaktív feladatokkal, gyors és 
izgalmas vetélkedőkkel vonhatják be a tanulókat, 

 
• Az e-Palatábla Alapítvány honlapján (http://www.epalatabla.hu/) a matematika tantárgyhoz 

találnak az érettségire készülők és az általános iskolások is önállóan feldolgozható 
tananyagot, 

 
• EvaExam vizsgáztató rendszer (https://www.vsl.hu/pdf/general/VSL_bemutatkozo.pdf): 

számonkérési segédlet digitális oktatáshoz: vizsgák 100%-ban automatikus lebonyolítása a 
vizsgalapok elkészítésétől a vizsgákra való felkészülésen-gyakorláson át a dolgozatok 
feldolgozásáig és az eredménylapokig. Alkalmas az otthoni tanulásra kényszerült diákok 
tanulmányi előrehaladásának ellenőrzésére is. A rendszerek telepítéséhez, kialakításához, 
oktatásához a VSL Kft. térítésmentesen ajánlja fel kapacitását, 

 
• HiperSuli (https://hipersuli.hu/tavoktatas/): digitális oktatási módszertan-javaslatok 

távoktatáshoz az iskolabezárások idejére, 
 

• iDoctum (https://ujgeneracio.idoctum.hu): természettudományos oktatási tananyagok fizika, 
kémia, matematika, földrajz és biológia tantárgyakhoz felső tagozatos tanulók részére. 
Ingyenes belépési kód: DIGITALIS, 

 
• A KórházSuli Alapítvány (http://korhazsuli.klippe.hu/login/index.php) főként általános 

iskolás korosztálynak,  osztályok és tantárgyak szerinti csoportosításban szakmailag 
ellenőrzött tananyagok tartalmaz feladatsorral együtt a Moodle rendszerben, 

 
• LearningApps (https://learningapps.org): különböző tantárgyakhoz és tanulási szintekhez, 

a felhasználók által készített interaktív feladatok, ún. tankockák, 
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• Mateking (https://www.mateking.hu/): az oldalon ingyenesen hozzáférhető középiskolai 
matematika kurzus 36 témakört és 369 kiválóan érthető epizódot tartalmaz, a tanuláshoz és 
a sikeres vizsgához nagy segítség, valamint további segítség található 
a https://www.mateking.hu/matekerettsegi oldalon a most érettségizőknek matematikából, 

 
• Matek Oázis (www.matekmindenkinek.hu): a legnagyobb magyar matematika oktatási portál 

az iskolabezárás idejére ingyenesen hozzáférhetővé tette számos otthon tanulásra 
kifejlesztett interaktív videóját, gyakorló feladatsorát és készségfejlesztő játékát az 1–11. 
osztályosoknak: https://www.matekmindenkinek.hu/tananyagok/; valamint érettségire 
felkészítő  interaktív matematika-tananyagát 
is: https://www.matekerettsegi.hu/tartalomjegyzek?erettsegi-turbo, 

 
• Okosdoboz (http://www.okosdoboz.hu): a tananyag megértését, gyakorlását támogató 

grafikus feladatsorok, képességfejlesztő játékok érhetők el, 
 

• Raabe Klett Kiadó (https://klett.hu/digitalis-anyagok-a-klett-kiado-nemet-tankonyveihez-
egy-helyen/) oldalán a Klett kiadó német nyelvű tankönyveihez kapcsolódó digitális 
tananyagokat tartalmaz, 

 
• A Stiefel Eurocart Kft. (https://iskolaellato.hu/digitalis_munkarend_szoftver): ingyenesen 

elérhető online térképeket, valamint 20.000 előre elkészített feladatot tartalmaz különféle 
tantárgyakhoz, 

 
• Tabello (https://www.tabello.hu/): általános iskolásoknak fejlesztett ingyenes interaktív 

online nyelvoktató szoftver mesterséges intelligenciával, 
 

• A tanulás jövője YouTube-csatorna (https://www.youtube.com/channel/UCl7k4kRwG0W-
DK_9_HCkx7w): tömeges, nyílt és online kurzus a pedagógusok számára. A videók 
segítenek a tanároknak az online eszközök használatában, az alapoktól egészen a haladó 
szintig; továbbá elmagyarázzák, hogy mely eszköz mire és hogyan használható, konkrét 
pedagógiai tartalmakkal, hétköznapi példákkal. A csatornán külön lejátszási listában érhetők 
el a távoktatást támogató videók 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLSk02cdOEn6ipWzy3EiO1tQRIpQOAJhQc 

 
• Tanuló Társadalom (https://www.tanulotarsadalom.hu): szaktanárok által kidolgozott 

tananyagok, közép- és emelt szintű érettségi és nyelvvizsga tételek találhatóak minden 
tárgyból, témakörből, 

 
• Ügyesedni képességfejlesztő szoftverek (https://ugyesedni.hu): Alsó tagozatos tanulók és 

tanítók részére képességfejlesztő feladatok. Ingyenes belépési kód: DIGITALIS, 
• Wordwall (https://wordwall.net/hu): a pedagógusok a saját tanulóiknak készíthetnek oktatási 

segédanyagokat – szórakoztató kvízeket, párosítókat, szójátékokat, 
 

• Xeropan (https://www.xeropan.com): interaktív angolnyelv-tanító számítógépen és 
okostelefonon használható applikáció, amely több mint 1600 videós, szótanuló és nyelvtani 
leckét tartalmaz alapfoktól felsőfokig (A1-től C1-ig), 

 
• Zanza.tv (https://zanza.tv/) A portál az érettségire történő felkészítést támogatja 7 tantárgy 

esetében. 
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