
Egy „új” 

módszertani 

lehetőség



Digitális pedagógiai útmutató

http://www.tanarblog.hu/cikk/tanitas-

korona-idejen-digialalis-pedagogiai-

utmutato?fbclid=IwAR0WvApqK-

r36jIh6bhIYz3jjn6OZbLVLryt89ycuSNkmE

wDmrNHhDkceug

http://www.tanarblog.hu/cikk/tanitas-korona-idejen-digialalis-pedagogiai-utmutato?fbclid=IwAR0WvApqK-r36jIh6bhIYz3jjn6OZbLVLryt89ycuSNkmEwDmrNHhDkceug


 Biblia tanulmányozásához, olvasásához

Online Biblia  
https://abibliamindenkie.hu/

https://abibliamindenkie.hu/


DIGITÁLIS MUNKARENDHEZ használható komplett 

leírások és segédletek linkjei:

http://www.refpedi.hu/j%C3%B3-gyakorlatok

1.Redmenta

2.LearningApps

3.LearningApps Eszközök

4.Quizlet

5.Quizlet Live

6.Kahoot!

7.Mentimeter

8.QR kód készítése

9.Okostelefon applikációk alkalmazása 

(gyűjteménye) matematika 5-8. évf. 

számára

10.EclipseCrossword

keresztrejtvénykészítő

11.GoogleDrive-on kérdőívek, tesztek 

készítése

12.Prezi bemutatókészítő oldal 

használata
A teljes anyag elérhető egyben

Itt: 

http://www.refpedi.hu/j%C3%B3-gyakorlatok
http://www.refpedi.hu/sites/default/files/hir_kepek/Redmenta haszn%C3%A1lata_2017 m%C3%A1rc_BMA.pdf
http://www.refpedi.hu/sites/default/files/hir_kepek/LearningApps_haszn%C3%A1lata_20180213_BMA.pdf
http://www.refpedi.hu/sites/default/files/hir_kepek/LearningApps_Eszk%C3%B6z%C3%B6k_haszn%C3%A1lata_20180128_BMA.pdf
http://www.refpedi.hu/sites/default/files/hir_kepek/Quizlet feladatk%C3%A9sz%C3%ADt%C5%91_2018_janu%C3%A1r_BMA.pdf
http://www.refpedi.hu/sites/default/files/hir_kepek/Quizlet live DI%C3%81KOLDAL_ismertet%C5%91_20190416_BMA.pdf
http://www.refpedi.hu/sites/default/files/hir_kepek/Kahoot oldal haszn%C3%A1lata_20190311_BMA.pdf
http://www.refpedi.hu/sites/default/files/hir_kepek/Mentimeter oldal haszn%C3%A1lata_20171120_BMA_0.pdf
http://www.refpedi.hu/sites/default/files/hir_kepek/QR-k%C3%B3d k%C3%A9sz%C3%ADt%C3%A9se_20190220_BMA.pdf
http://www.refpedi.hu/sites/default/files/hir_kepek/Matek_Okostelefon tananyag_20190327_BMA.pdf
http://www.refpedi.hu/sites/default/files/hir_kepek/Keresztrejtv%C3%A9ny k%C3%A9sz%C3%ADt%C5%91 program le%C3%ADr%C3%A1sa.pdf
http://www.refpedi.hu/sites/default/files/hir_kepek/Google_On-line k%C3%A9rd%C5%91%C3%ADv k%C3%A9sz%C3%ADt%C3%A9se_%C3%BAtmutat%C3%B3_20160628_BMA.pdf
http://www.refpedi.hu/sites/default/files/hir_kepek/Prezi ismertet%C5%91_20160406_BMA.pdf


Hogyan tartsunk meg egy online tanórát? 

Az első lépésektől youtube segítségével

Oktató videó 6 perc 

Linkje: https://www.youtube.com/watch?v=ub-Br-
c8VKw&feature=share&fbclid=IwAR2DS6mXG2_LAxaCwwilC9cI3diBV7oONUw4bGjJvZEcq1uN

aEQ-PWCItAM

https://www.youtube.com/watch?v=ub-Br-c8VKw&feature=share&fbclid=IwAR2DS6mXG2_LAxaCwwilC9cI3diBV7oONUw4bGjJvZEcq1uNaEQ-PWCItAM


Microsoft PowerPoint prezentációból 

távoktatásra alkalmas videó készítése és 

lejátszása egyszerű eszközökkel

 Linkje: 

https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=0hcGAbNO4ro&f
bclid=IwAR2boenu9qy80l52zDJyAkoFRcGs2S7CJ5l0pbuAJNWfE63Vb_HTZf8Z

0ss&app=desktop

1. Szükséges eszközök  laptop

2. Szoftver Microsoft Office, Powerpoint

3. Internet elérhetőség 

https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=0hcGAbNO4ro&fbclid=IwAR2boenu9qy80l52zDJyAkoFRcGs2S7CJ5l0pbuAJNWfE63Vb_HTZf8Z0ss&app=desktop


Online felületek feladatok 
rendszerezésére, kiosztására 

 https://sway.office.com/

 https://products.office.com/hu-hu/microsoft-
teams/free?fbclid=IwAR25u4RPyZ3Br6-0Wb0dt0j1HPruZSwp-
5rk2zsenvxTL1W4MCyjYOm9jJU

https://sway.office.com/
https://products.office.com/hu-hu/microsoft-teams/free?fbclid=IwAR25u4RPyZ3Br6-0Wb0dt0j1HPruZSwp-5rk2zsenvxTL1W4MCyjYOm9jJU


Videohívásokhoz 

Linkje: https://chrome.google.com/webstore/detail/google-

hangouts/nckgahadagoaajjgafhacjanaoiihapd?hl=hu&fbclid=IwAR0hGr22O
Fx0DMCJP5G4BlotoshRqYK2_I6ANGByTHukGQ4lZgNnUAQglt8

A Google+ Hangouts kétszemélyes és csoportos beszélgetéseket 

kezdeményezhetünk 

https://chrome.google.com/webstore/detail/google-hangouts/nckgahadagoaajjgafhacjanaoiihapd?hl=hu&fbclid=IwAR0hGr22OFx0DMCJP5G4BlotoshRqYK2_I6ANGByTHukGQ4lZgNnUAQglt8


 www.tanarblog.hu

 www.tantrend.hu

 www.neteducatio.hu

 www.moderniskola.hu

 Reftantár

https://reftantar.hu/

 Nemzeti 

Köznevelési Portál 

https://www.nkp.hu/

 Digitális 

Módszertani 

Központ: 

https://dpmk.hu/

http://www.tanarblog.hu/
http://www.tantrend.hu/
http://www.neteducatio.hu/
http://www.moderniskola.hu/
https://reftantar.hu/
https://www.nkp.hu/
https://dpmk.hu/


A kollaboratív tanulás és tanítás

 egymásrautaltság jelenik meg az 

együttműködésben;

 a résztvevők önálló és csoportos felelősséggel 

rendelkeznek és

 számonkérhetőek.

 Közösen alakítható, szerkeszthető felületek

 https://canvas.tpf.hu/courses/96/pages/elmelet

i-bevezeto-a-temarol-avagy-mit-jelent-a-

kollaboracio?module_item_id=2861

https://canvas.tpf.hu/courses/96/pages/elmeleti-bevezeto-a-temarol-avagy-mit-jelent-a-kollaboracio?module_item_id=2861


Lehetőségek a mobiltanulásban

 Jegyzetelés

 Számológép

 Kép- és videó rögzítés

 Szavazórendszer

 Kiterjesztett – és virtuális valóság elérése 

(interaktív feladatok, feladatlapok, multimédiás 

bemutatók, prezentációk)

 Internetelérés

 Tartalom előállítás (szöveg, hang, kép, video, 

animáció, kiterjesztett valóság)



Előnyök

 Hordozhatóság

 Multifunkcionalitás

 Interaktivitás

 Motiváció

 Aktivizálás

 Új módszerek, új 

utak kipróbálása

 Differenciálás 



Hátrányok
 Nincs minden tanulónak 

mobileszköze??

 Nem egyforma 

tudásúak és gyorsak a 

készülékek

 Nem azonosak az 

operációs rendszerek

○ Android, IOS…..

 Figyelemelterelés

 Technikai problémák, 

akadályok 

(akkumulátor, wifi) 



 Mobiltelefonokra számos, nagyon hasznos 

alkalmazás elérhető folyamatosan bővül a 

számuk.

 https://play.google.com/store/apps

 https://www.apple.com/hu/ios/app-store/

 Ezek közül azonban nem mindegyik stabil, 

több zavaró felugró ablakot és reklámokat 

is tartalmaz. 

 Néhány bevált, stabilnak mondható 

applikáció: 

https://play.google.com/store/apps
https://www.apple.com/hu/ios/app-store/


DIGITÁLIS FELADATBANK

hittanoktatáshoz 



A digitális feladatbank elérése a 

http://rpi.reformatus.hu/ oldalról 



RPI Digitális feladatbank

 6000 feladat.

 27 feladattípus.

 1-8. évfolyamon a munkafüzetek összes feladata.

 Középiskolai modulokhoz kapcsolódó feladatok.

 Feladatsorok létrehozása, nyomtatása, szerkesztése,

online kiosztása diákok részére.

 Feladattípusok interaktív megoldása.

 Folyamatban a további fejlesztés, új feladatok,

regisztráció nélkül kiküldhető linkek.



Keresztyén videós/filmes  portálok

 https://nicelife.hu/

 http://www.sentfilm.hu/

 http://www.keresztenyfilmek.hu/

 Feltámadás (Risen, 2016) amerikai 

szinkronizált dráma,107 perc

 Online link: https://videa.hu/videok/emberek-

vlogok/feltamadt-risen-kX78qjXdlItoUbO2

https://nicelife.hu/
http://www.sentfilm.hu/
http://www.keresztenyfilmek.hu/
https://videa.hu/videok/emberek-vlogok/feltamadt-risen-kX78qjXdlItoUbO2


Zenés-Kottás portálok

 http://szolofurtovoda.reformatus.hu/enekesko

nyv/

 https://csecsy.hu/

 https://www.kottacsere.hu/

 http://sofarportal.hu/

○ (regisztráció szükséges) 

http://szolofurtovoda.reformatus.hu/enekeskonyv/
https://csecsy.hu/
https://www.kottacsere.hu/
http://sofarportal.hu/


QR-kód

 https://www.qrcode-monkey.com/

 QR-kód generátor

 A kódba beilleszthető: kép, zene, térkép,

internetes oldal, videó stb.

 Felhasználható: csoportmunka, egyéni

munka, összefoglalás, házi feladat,

akadályverseny, csendesnap, lelki nap,

nyári tábor.

https://www.qrcode-monkey.com/


Az embedit.in oktató videó



Quizizz - Kvíz alkalmazás (játékos) 

www.quizizz.com

http://www.quizizz.com/


• A tanulók az okoseszközeiket 

használhatják válaszadásra a 

tanártól kapott kód beírásával

• A tanári felület gmail fiókkal 

használható regisztráció így 

már nem szükséges

• A rendszer a feladatok 

sorrendjét a tanulók számára 

egyénileg állítja össze

• Választhatunk már meglévő 

kérdéssort, de 

szerkeszthetünk sajátot is.



Játékosoknak 

 Wordwall egy egyszerű és gyors 

feladatszerkesztő felület https://wordwall.net/hu

 Jól alkalmazható óra végi értékelésekhez is
 https://wordwall.net/hu/community?localeId=1038&query=%C3

%B3ra%20v%C3%A9gi%20%C3%A9rt%C3%A9kel%C3%A9s

%202

 Interaktív módon használható 

 Sokféle beállítási lehetőség: 

Szerencsekerék, kártyaosztó, anagramma, 

témaválasztó 

 Gmail fiókkal is be lehet jelentkezni

https://wordwall.net/hu
https://wordwall.net/hu/community?localeId=1038&query=%C3%B3ra v%C3%A9gi %C3%A9rt%C3%A9kel%C3%A9s 2


jegyzeteléshez

 Evernote https://evernote.com/ egy 

platformfüggetlen jegyzetkészítő és 

rendszerező alkalmazás

 Lehetővé teszi szöveges, képi és 

hangjegyzetek készítését. Alkalmas órai 

jegyzeteléshez is.

 Mobilon, táblagépen, számítógépen is fut. 

https://evernote.com/


megosztáshoz

 SHAREit – Transfer & Share gyors platformközi 

transzfer alkalmazás https://shareit.one/

 Egy olyan applikáció, amely több eszköz között  

kábelek és internet elérése nélkül is megosztja az 

információkat, alkalamas fájlok, dokumentumok, 

zenék, videók megosztására pl. osztályteremben

 a használat feltétele, hogy minden 

gépre/mobilra/laptopra telepítve legyen az 

alkalmazás

 A fájlcsere helyben és gyorsan zajlik. 

 platformfüggetlen alkalmazás Windows, IOS, Android

operációs rendszerekkel kompatibilis. 

https://shareit.one/


 Cam Scanner https://www.camscanner.com/

Ez egy kamera szkenner alkalmazás

 A telefon kameráját használja a felvételek 

készítéséhez

 Többet nyújt az alkalmazás, mint, ha egy 

egyszerű fényképet készítenénk 

 Nemcsak .JPG hanem .PDF fájlokat is 

létrehozhatunk fotóinkból. 

 Könnyen szerkeszthető jó minőségű fotók 

készülhetnek könyvek, füzetek lapjairól, 

amelyeket egy külön digitális könyvvé 

fűzhetünk össze. E-book hoz hasonló 

felületen lapozhatóvá tehetjük anyagainkat.

https://www.camscanner.com/


Hasznos(nak talált) cikkek, 

oldalak
 A Református Pedagógiai Intézet digitális oktatási anyagai, 

feladatbankja, tankönyvei, segédletei (Katechetikai szolgáltatások 

menüpont): 

 http://refpedi.hu/

 Református Tananyagtár: 

 http://teszt.reftantar.hu/

 http://digitalispedagogus.hu/konferenciakotet/

 http://tantrend.hu/hir/generaciok-kulonbsegei-x-y-z-es-alfa-az-

iskolaban

 https://divany.hu/szuloseg/2018/09/15/okoseszkoz-kutyu-internet-

digitalis-csalad/

 https://tinyurl.com/y4ms38u2

http://digitalispedagogus.hu/konferenciakotet/
http://digitalispedagogus.hu/konferenciakotet/
http://digitalispedagogus.hu/konferenciakotet/
http://digitalispedagogus.hu/konferenciakotet/
http://digitalispedagogus.hu/konferenciakotet/
http://tantrend.hu/hir/generaciok-kulonbsegei-x-y-z-es-alfa-az-iskolaban
https://divany.hu/szuloseg/2018/09/15/okoseszkoz-kutyu-internet-digitalis-csalad/
https://tinyurl.com/y4ms38u2


 https://tinyurl.com/yyxbsg8y

 https://index.hu/techtud/egeszseg/2019/02/21/okostelefon_depr

esszio_mobilfuggoseg_kepernyoido_gyerekek/

 https://index.hu/techtud/2019/02/22/tenyleg_lehet_onzo_vagy_o

nimado_egy_teljes_generacio/

 https://tinyurl.com/yynugmv6

 https://hvg.hu/brandchannel/lgelectronics_20180905_Mobilt_az

_iskolapadba_Miert_ne

 https://tinyurl.com/yxm2o485

 https://tinyurl.com/yyqsebkt

 https://tinyurl.com/y6ek63rl

 https://tinyurl.com/y6b93eac

 https://tinyurl.com/yxkdfg8p

 https://m.hwsw.hu/cikk.php?id=59991

https://tinyurl.com/yyxbsg8y
https://index.hu/techtud/egeszseg/2019/02/21/okostelefon_depresszio_mobilfuggoseg_kepernyoido_gyerekek/
https://index.hu/techtud/2019/02/22/tenyleg_lehet_onzo_vagy_onimado_egy_teljes_generacio/
https://tinyurl.com/yynugmv6
https://hvg.hu/brandchannel/lgelectronics_20180905_Mobilt_az_iskolapadba_Miert_ne
https://tinyurl.com/yxm2o485
https://tinyurl.com/yyqsebkt
https://tinyurl.com/y6ek63rl
https://tinyurl.com/y6b93eac
https://tinyurl.com/yxkdfg8p
https://m.hwsw.hu/cikk.php?id=59991


https://neteducatio.hu/uzlet/mobilt

anulas-abeceje-pedagogusoknak/

http://neteducatio.hu/webgalamb/f

iles/download/2/Otlettar_Neteduc

atio.pdf

Szakirodalom és játékötletek 

https://neteducatio.hu/uzlet/mobiltanulas-abeceje-pedagogusoknak/
http://neteducatio.hu/webgalamb/files/download/2/Otlettar_Neteducatio.pdf


Könyvajánló a témában

FEGYVERNEKI GERGŐ – AKNAI DÓRA

ORSOLYA,

A mobiltanulás ábécéje pedagógusoknak,

Módszertani és technikai ötletek a mobilozó

tanulókhoz, Modern Pedagógus sorozat,

Neteducatio Kft. Budapest, 2017

Hogyan lesz a játékból korszerű eszköz?

Ebben a könyvben erre a kérésre kaphat választ

az olvasó. A kiadványban jól használható

mobilapplikációkat, hasznos tippeket és a

tanulást ösztönző módszereket ismerhetünk

meg. Minden tantárgy tanításához kapcsolódó

technikai ötletek színesítik ezt a hiánypótló,

gyakorlatias, olvasmányos művet.

https://neteducatio.hu/wp-content/uploads/2017/10/abc_mobil_bor--to_fegyverneki_veglegeslow.jpg
https://neteducatio.hu/wp-content/uploads/2017/10/abc_mobil_bor--to_fegyverneki_veglegeslow.jpg


képletöltés,

tananyagok, 

digitális osztályterem,

módszertár,

digitális faliújság

Hasznos internetes felületek

Linkrövidítés

https://tinyurl.hu/

https://tinyurl.hu/


Unsplash https://unsplash.com/

Ingyenes jogtiszta képkereső felület prezentációkhoz 

https://unsplash.com/


 Zanza tv https://zanza.tv/ Videós okosportál 

középiskolásoknak 
 Könnyen érthető rövid tömör kisfilmekben magyarázza el nyolc tantárgy 

legfontosabb témáit. 

https://zanza.tv/


Padlet www.padlet.com

A Padlet egy digitális parafatábla,

digitális faliújság, amelyen különböző

tartalmakat lehet elhelyezni.

 Témaösszefoglalás lehetősége: az elkészült

témaösszefoglalás üzenőfala megosztható a

tanulókkal, így könnyebben felkészülhetnek

a dolgozatra, beszámolóra.

Tudásmegosztó felületként is használható

egy-egy tantárgy vagy témakör minden 

anyagának rendszerezésére is alkalmas. https://hu.padlet.com/dashboard

http://www.padlet.com/
https://hu.padlet.com/dashboard


Szófelhő   https://wordart.com

Formába rendezett, szavakból álló illusztráció,

ahol ideális esetben a forma és a szavak

jelentése között van valamiféle kapcsolat.

Tipikusan olyan esetekben használható

illusztrációként, amikor el akarjuk kerülni

valamilyen közhelyes kép használatát, vagy

fontos a szavakban rejlő információ is.

https://wordart.com

https://wordart.com/
https://wordart.com/


Jó gyakorlatok gyűjteménye a Digitális 

Módszertárban elérhető a Tempus 

Közalapítvány honlapján

A Digitális 

Módszertár https://tka.hu/tudastar_kereso egy a 

tanítási gyakorlatot újszerű, interaktív 

módszerekkel, a tananyag feldolgozását IKT-

eszközökkel megtámogató ötletek 

gyűjteménye. Előnye, hogy mindenki számára 

elérhető a regisztrációt követően.

https://tka.hu/tudastar_kereso


 A közös tanulást segítő online 

tárhelyek, közös munkát lehetővé 

tevő internetes oldalak 

1. google drive-on adatok megosztása 

https://www.google.com/drive/ - tanulási 

ösvény táblázat készítése vagy 

tartalmak, közös szerkesztése 

2. OneNote jegyzetelő alkalmazás

https://www.google.com/drive/


 Az online kommunkáció helyszínei -

A digitális osztályterem 

 Digitális osztályteremre számtalan 

lehetőséget találunk azt interneten, 

léteznek online térben levők, melyeket 

nem kell telepíteni, karbantartani, ilyen 

például a 

 Classbox, 

 a Neolms és az 

 Edmodo is, és vannak olyan virtuális 

terek, melyeket saját szerverünkre 

telepíthetünk, és így teljesen személyre 

szabhatunk, például a Moodle.



 Google 

Classroom https://classroom.google.com/

 Használta ingyenes, alkalmazásának 

feltétele, hogy a pedagógus és a diákok is 

rendelkezzenek személyes Google fiókkal. 

 Lehetőséget ad csevegésre, naptár 

használatára, dokumentum létrehozásra, 

megosztásra, folyamatok nyomon 

követésére.

 Kompatibilis a google alkalmazásaival 

https://classroom.google.com/


#School (HashtagSchool)

https://e-studygroup.com/

 új, ígéretes, egyenlőre még béta 

verzióban működő e-learning

keretrendszer. Olyan komplex, 

rugalmas, és minden (online és offline) 

oktatási helyzetet támogatni képes, 

amely a 21. századi pedagógia elveit 

képes hatékonyan átültetni a 

gyakorlatba.



Keresztrejtvény

 http://www.eclipsecrossword.com/

 https://worksheets.theteacherscorner.net/ma

ke-your-own/crossword/

 http://kingarium.blogspot.hu/2015/05/keresztr

ejtveny-keszito-alkalmazas.html

 Ezeken az oldalakon egyszerű, vagy

bonyolultabb, látványos keresztrejtvényeket

készíthetünk, ezeket elmenthetjük,

nyomtathatjuk.

http://www.eclipsecrossword.com/
http://kingarium.blogspot.hu/2015/05/keresztrejtveny-keszito-alkalmazas.html
http://kingarium.blogspot.hu/2015/05/keresztrejtveny-keszito-alkalmazas.html


Gondolattérkép https://coggle.it

 Gondolattérkép-készítő program.

 A gondolattérképezés (mind mapping)

egy vizuális kommunikációs technika,

amely az emberi gondolkodás

sajátosságaihoz illeszkedve jobb

feldolgozást (megértést, meg- és

lejegyzést) tesz lehetővé, mint a

hagyományos módszerek.

 A gondolattérkép (mind map) az agy

kapacitásának jobb kihasználásán alapul.

https://coggle.it/




Egyéb rejtvények

 http://www.discoveryeducation.com/free-

puzzlemaker/

 Sokféle rejtvény készítése, a kész

anyagok mentése, nyomtatása.

 Szókereső, keresztrejtvény, labirintus,

titkosírás, stb.

http://www.discoveryeducation.com/free-puzzlemaker/


Learning apps

 https://learningapps.org/

 Interaktív feladatszerkesztő.

 A LearningApps.org egy webkettes

alkalmazás, mely kis, interaktív

építőkockák segítségével támogatja a

tanulási és tanítási folyamatokat.

https://learningapps.org/


 Ezek az építőkockák - eredetileg "Apps",

magyarul tankockáknak neveztük el őket -

emiatt nem tartalmaznak semmilyen különleges

keretet vagy konkrét tanulási helyzetet, hanem

kizárólag az interaktivitásra vonatkoznak.

 Az építőkockák tehát önmagukban nem

jelentenek lezárt tanítási egységeket, hanem

megfelelő tanulási környezetbe kell őket

beágyazni.

 Az elkészült tankockák menthetők,

megoszthatók.





https://learningapps.org/display?v=p5o5xp2zc18

https://learningapps.org/display?v=p5o5xp2zc18


Szókártyák

 https://quizlet.com

 Szókártya készítő program rengeteg

tanulási és játéklehetőséggel.

 Különféle témákban hozhatunk létre

szókártyákat, ezek felhasználásával

változatos játék- és tanulási lehetőségek

közül választhatunk.

https://quizlet.com/


 https://www.classdojo.com/

 Internetes formatív értékelő eszköz.

 Részletes leírás:

 http://tarmari.blogspot.hu/2013/10/classd

ojo.html

Értékelés, visszajelzés

https://www.classdojo.com/
http://tarmari.blogspot.hu/2013/10/classdojo.html


Prezi

 https://prezi.com

 Látványos bemutatók, órai szemléltetések

készítésére alkalmas, magyar fejlesztésű

prezentációs program.

 Az ingyenes változatban elérhetővé kell

tennünk prezentációinkat mások számára is.

 A prezentációk letölthetők, de online, akár

távoli eléréssel is bemutathatók,

https://prezi.com/


Bibliai alkalmazások

 Mobiltelefonokra számos, nagyon hasznos 

Biblia-alkalmazás érhető el. 

 Ezek közül azonban nem mindegyik stabil, 

több zavaró reklámokat is tartalmaz. 

 Néhány bevált, stabil applikáció: 



 YouVersion

 https://play.google.co

m/store/apps/details?i

d=com.sirma.mobile.bi

ble.android&hl=hu

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sirma.mobile.bible.android&hl=hu


 Szentírás

 https://play.google.com

/store/apps/details?id=

eu.gyurasz.bible&hl=h

u

https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.gyurasz.bible&hl=hu


 Gyermekbiblia

 https://play.google.com/store/apps/detail

s?id=com.bible.kids&hl=hu

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bible.kids&hl=hu


Áhítat

 BibOlKa

 https://play.google.co

m/store/apps/details?i

d=hu.bitbaro.bibolka&

hl=hu

https://play.google.com/store/apps/details?id=hu.bitbaro.bibolka&hl=hu


 Spurgeon: Isten ígéreteinek tárháza

 https://play.google.com/store/apps/detail

s?id=hu.bitbaro.spurgeon&hl=hu

 Chambers: Krisztusért mindent

 https://play.google.com/store/apps/detail

s?id=hu.bitbaro.chambers&hl=hu

https://play.google.com/store/apps/details?id=hu.bitbaro.spurgeon&hl=hu
https://play.google.com/store/apps/details?id=hu.bitbaro.chambers&hl=hu


Énekeskönyv

 Magyar Református 

Énekeskönyv

 https://play.google.co

m/store/apps/details?i

d=enekeskonyv.mare

&hl=hu

https://play.google.com/store/apps/details?id=enekeskonyv.mare&hl=hu


Bibliai térképek

 Bible Maps

 https://play.google.co

m/store/apps/details?i

d=palki.maps&hl=hu

https://play.google.com/store/apps/details?id=palki.maps&hl=hu


Bibliai tesztek

 Bibliai tesztek

 https://play.google.co

m/store/apps/details?i

d=com.biroartur.bibliait

esztek&hl=hu

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.biroartur.bibliaitesztek&hl=hu


Játék

 Story Dice

 https://play.google.co

m/store/apps/details?i

d=com.zuidsoft.storyst

ones&hl=hu

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zuidsoft.storystones&hl=hu


Virtuális 

 Virtual New Testament

 https://play.google.com/store/apps/detail

s?id=edu.byu.VirtualNewTestament&hl=

hu

https://play.google.com/store/apps/details?id=edu.byu.VirtualNewTestament&hl=hu


Képhivatkozások

 ales-nesetril-734016-unsplash 

 odion-kutsaev-184298-unsplash

 markus-spiske-666905-unsplash

 samuel-zeller-158996-unsplash

 robin-worrall-749755-unsplash



Beszélgetés indító kisfilmek I.

 Bölcsködések a parókia portálon 

 https://www.youtube.com/watch?v=J_6lroB

Mft4&list=PLXnwekLT5x5EDUJd0Itc65lPLV

z6iHHi3

 Keresztyén Élet Portál Mit ünneplünk 

húsvétkor? 

 https://www.youtube.com/watch?v=36QPifl

FqD0

https://www.youtube.com/watch?v=J_6lroBMft4&list=PLXnwekLT5x5EDUJd0Itc65lPLVz6iHHi3
https://www.youtube.com/watch?v=36QPiflFqD0


Beszélgetést indító kisfilmek II.

Empátia:

https://www.youtube.com/watch?v=FwxiCuWSf

ZQ&t=2s

Jóságmérő:

https://www.youtube.com/watch?v=6TmDHDnL

NG0&t=45s

A szőnyeg:

https://www.youtube.com/watch?v=5_rGyjefcbU

&list=PLD1D830D23E722DDF

https://www.youtube.com/watch?v=FwxiCuWSfZQ&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=6TmDHDnLNG0&t=45s
https://www.youtube.com/watch?v=5_rGyjefcbU&list=PLD1D830D23E722DDF


Beszélgetést indító kisfilmek III. 

 Together

https://www.youtube.com/watch?v=rbVllEqpIsM

v.

https://www.youtube.com/watch?v=7Z4VeDWBN

_A

 Szívesség filmecske 

https://www.youtube.com/watch?v=VqrjqyZDDrU

https://www.youtube.com/watch?v=rbVllEqpIsM
https://www.youtube.com/watch?v=7Z4VeDWBN_A
https://www.youtube.com/watch?v=VqrjqyZDDrU


Videók:

 Hidak – Kultúraközvetítés a magyar 

tanításban1:26 perc

 https://www.youtube.com/watch?v=mwp

mR_MQH_o&feature=youtu.be

 Digitális világ a II. Rákóczi Ferenc 

Általános iskolában 3:02

 https://www.youtube.com/watch?v=t4jNe

oZNjdM

https://www.youtube.com/watch?v=mwpmR_MQH_o&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=t4jNeoZNjdM


Elérhetőségek és további 

információk

Csőri-Czinkos Gergő 

csori.gergo@reformatus.hu

30/862-6541

Dr. Szászi Andrea

szaszi.andrea@reformatus.hu

30/961-8674

mailto:csori.gergo@reformatus.hu
mailto:szaszi.andrea@reformatus.hu

