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A Padlet tulajdonképpen digitális tábla, amelyen a felhasználók szö-
vegeket, videókat, képeket, linkeket, kérdésekre adott válaszokat és 
még sok mást tehetnek közzé. Rövid linkekkel, QR-kódokkal az alkal-
mazás könnyen és biztonságosan érhető el mobileszközökről vagy 
számítógépekről. A Padlet kiválóan alkalmas csoportmunkára, mi-
vel ugyanarra a táblára egyszerre sokan küldhetnek bejegyzéseket.

A Jamboard a Google interaktív platformja. Úgy működik, mint egy 
digitális tábla, ideális minden olyan tevékenységhez, amelyet kisebb 
csoportok vagy akár egy egész osztály végez.

A Wakelet segítségével saját anyagokat és multimédiás tartalmakat 
(webhelyeket, cikkeket, videókat, képeket stb.) egyetlen strukturált 
gyűjteménybe rendezhetünk. A gyűjtemény biztonságosan osztható 
meg egyszerű kóddal vagy linkkel, így bárki fiók létrehozása nélkül 
is hozzáférhet a tartalomhoz, illetve kiegészítheti sajátjával.

A Mentimeter olyan alkalmazás, amely megkönnyítheti a diákok közti 
eszmecserét, így mindenki aktív részesévé válik a feladat megoldá-
sának. Alkalmas ötletbörze lebonyolítására is.

A WordArt szövegstilizáló segédprogram a Microsoft Office (Word, 
Excel stb.) alkalmazásokban használható. Segítségével speciális ef-
fek tusok – például körvonalak, színátmenetek, árnyékok, hajlítások, 
ferdítések – hozhatóak létre a szövegeken.

A Kahoot! olyan digitális tanulási felület, amelyen egyszerűen és gyor-
san hozhatunk létre kvízszerű játékokat. Felhőalapú szolgáltatá sa 
lehetővé teszi, hogy megosztva tanárok és diákok számára egyaránt 
elérhető legyen a legtöbb eszközön, böngészőn keresztül.

DIGITÁLIS ALKALMAZÁSOK ISMERTETÉSE
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A Canva csoporton belüli megosztásra és munkára is alkalmas kép - 
szerkesztő program. Az alkalmazás magyar nyelven is elérhető, 
telefonon és tableten is használható. Rengeteg sablont és óriási 
mennyiségű képet tartalmaz saját adatbázisában. A különböző temp- 
 late-eket könnyű szerkeszteni, a betűtípusok könnyen cserélhetőek. 
A program használata a diákok számára gyorsan elsajátítható.

A Genially sokoldalú, nagy tudású multimédiás eszköz különböző 
feladatok látványos vizuális megjelenítésére. Rendelkezik sablo-
nokkal, amelyek kreatív módon a saját tartalomhoz szabhatók. Az 
alkalmazás kooperatív munkát is lehetővé tesz, attraktív és igényes 
anyagok szerkeszthetők a segítségével.

A Google Sheets (Táblázatok) a Google által kínált webalapú Google 
Docs Editors programcsomag része. Segítségével táblázatokat hoz-
hatunk létre, amiket megosztva az adatokat egyszerre több felhasz-
náló frissítheti, módosíthatja valós időben.

A OneNote tulajdonképpen digitális jegyzetfüzet, amelyben szövege-
ket, képeket, táblázatokat, rajzokat, hangjegyzeteket, videókat vagy 
fájlokat is tartalmazó feljegyzéseket hozhatunk létre. Alkalmas az 
anyagok összegyűjtésére, rendszerezésére és megosztására, így 
lehetővé teszi az együttműködést több felhasználó között.

DIGITÁLIS ALKALMAZÁSOK ISMERTETÉSE



KORSZERŰ PÉNZKEZELÉS ÉS DIGITÁLIS BIZTONSÁG 
PROJEKTTERV – Biztos, ami biztos!

3

DIGITÁLIS ALKALMAZÁSOK ISMERTETÉSE

A GarageBand az Apple Inc. iOS-eszközökre fejlesztett alkalma-
zása, amellyel zenéket vagy podcastokat hozhatunk létre. Felhasz-
nálóbarát online felületének köszönhetően egyszerű a zenék, hang-
felvételek rögzítése, szerkesztése, lejátszása és megosztása.

Az Audacity nyílt forráskódú (számos operációs rendszerrel hasz-
nálható) digitális hangszerkesztő és -felvevő szoftver. Alkalmas élő 
hang vagy számítógépes lejátszás rögzítésére, hangfelvételek vágá-
sára, másolására, keverésére, effektusok hozzáadására.

Az Audio Joiner hangfájlok vágására és egyesítésére alkalmas on-
line program, vagyis nem kell számítógépére telepíteni, böngészőn 
keresztül használható. Számos hangformátumot támogat, ezeket 
automatikusan mp3-ba konvertálja a gyorsabb és egyszerűbb mű-
ködés érdekében.

A Spotify egy számos készüléken elérhető digitális zene-, podcast- 
és videószolgáltatás. Több millió, a világ minden tájáról származó 
tartalomhoz nyújt hozzáférést. A tartalmak alkalmazáson kívülre 
történő exportálása nincs engedélyezve.

A SoundCloud tulajdonképpen közösségi hálózat, a világ egyik leg-
nagyobb eredeti audiofelvételek terjesztésére létrehozott online 
platformja. Lehetővé teszi zenék és podcastok feltöltését, streame-
lését, népszerűsítését és megosztását. Elérhető asztali és mobil-
alkalmazásokon, iOS és Android rendszereken.

A Google Podcasts alkalmazással a felhasználók podcastokat fe-
dezhetnek fel és hallgathatnak meg. Nem tárol: más podcastszol-
gáltatások használják a hangfájlok terjesztésére és lejátszásának 
engedélyezésére. Android és iOS rendszeren is fut, és az interneten 
is elérhető.

Az Apple Podcasts iOS és Microsoft Windows operációs rendsze-
ren is futtatható audio-streamingszolgáltatás és médialejátszó al-
kalmazás, amit az Apple Inc. fejlesztett ki podcastok hallgatására. 
Az egyik legnagyobb, minden témát átfogó műsorgyűjteménynek 
ad otthont.
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