Szómagyarázat az Iskolaportrék kötethez

Blog
Internetes napló, amelybe képet, hangot, videoklipet is lehet illeszteni. Bárki létrehozhat blogot,
informatikai tudás nem szükséges hozzá. A blog szabadon vagy regisztrációt követően olvasható,
megjegyzést (commentet) is fűzhetünk hozzá.
Bluetooth
Alkalmazásával számítógépek, mobiltelefonok és egyéb készülékek között rövid hatótávolságú,
vezeték nélküli, rádiós kapcsolatot létesíthetünk, főként adatátviteli céllal.
Calibrate
Európai projekt, amelynek célja a kollaboratív tanulás segítése és digitális oktatási tartalmak
megosztása nemzetközi együttműködés keretében. (http://calibrate.eun.org/project)
A LeMill elnevezésű közösségi portálján tanárok osztják meg módszertani ötleteiket, fejlesztéseiket,
tananyagaikat. (http://lemill.net/methods/study-project-project- learning)
Celebrate
Az Európai Unió Információs Társadalom Programja keretében lezajlott projekt, amelyet az Európai
Iskolahálózat koordinált. A projekt során a pedagógusok főként természettudományi tárgyak
tanításához készítettek digitális tananyagokat.
http://www.sulinet.hu/tart/fcikk/Kiah/0/25016/1
Chat
Csevegés; valós idejű, írásbeli beszélgetés az interneten, billentyűzet és képernyő segítségével.
Classmate PC (CMPC)
Az első olyan kisméretű, hordozható számítógép, amelyet kifejezetten tanulási célra, diákoknak
fejlesztettek ki. Használatával egyénileg, kiscsoportban és frontálisan is feldolgozható a tananyag.
http://classmatepc.albacomp.hu/
Comenius program
A Tempus Közalapítvány által koordinált öt akcióprogram egyike. A pályázatokon diákok, tanárok,
iskolák, tanárképző intézmények, szülői szervezetek vehe tnek részt. Célja az EU iskolái, diákjai
közti
partnerkapcsolatok
erősítése,
munkálkodás
közös
projektekben.
http://www.tpf.hu/pages/content/index.php?page_id=577
EDUCATIO
EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Non-profit Kft, amelynek célja a közoktatás és a felsőoktatás
tartalmi, módszertani és nyilvántartási fejlesztéseivel kapcsolatos szolgáltatások, fejlesztési
programok lebonyolítása, informatikai fejlesztések megvalósítása. Hozzá tartozik a Sulinet
Programiroda és a hallgatói Információs Központ is. www.educatio.hu

ECDL vizsga
European Computer Driving Licence; az Európai Unió által támogatott, egységes európai
számítógép-használói jogosítványt adó, az informatikai írástudás meglétét igazoló vizsga.
http://www.ecdl.hu/
e-napló
Digitális napló; számítógépes tanulói és tanári adatbázison alapuló osztálynapló. Főként a hiányzás
és az osztályzatok nyilvántartására használják, de számos egyéb funkciója is lehet típustól függően.
Jelszóval védett környezet, mindenki – tanár, diák, szülő – csak az őt illető információkat láthatja.
EPICT
Európai Pedagógusi ICT (IKT) Jogosítvány. Adaptált nemzetközi tanártovábbképző rendszer, amely
a számítógéppel segített tanítás legjobb európai módszereit ötvözi a magyar pedagógiai
tapasztalatokkal. www.epict.hu
E-Twinning
Az Erópai Bizottság által kezdeményezett akció, amelynek az a célja, hogy legalább egyszer minden
európai diák vegyen részt egy nemzetközi projektben iskolaévei alatt. A programot honlap
támogatja, amely számos ingyenes eszközt kínál a partnerkereséshez és a sikeres együttműködéshez.
A magyarországi programot az Educatio E- learning Igazgatósága koordinálja. Nemzetközi honlapja:
http://www.etwinning.net/hu/pub/index.htm. Magyar honlapja: http://www.sulinet.hu/tart/kat/Sf
Facebook
Amerikai alapítású nemzetközi ismertségi hálózat, közösségi portál. A felhasználók városok,
munkahelyek, felsőoktatási intézmények vagy régiók által szervezett közösségekhez csatlakozhatnak
és kapcsolatokat építhetnek. http://hu- hu.facebook.com/; http://www.facebook.com
Flash animáció
Az Adobe System termékcsalád Flash multimédia- fejlesztő szoftverével készített animáció,
mozgókép.
Flickr
Ingyenes fényképmegosztó szolgáltatás, online közösségi platform. http://www.flickr.com/
FTP
A File Transfer Protocol rövidítése, hálózatokon, például az interneten keresztül történő
állományátvitelre szolgál.
Google
Népszerű internetes keresőrendszer, amely egyúttal térképként, pénzváltóként, számológépként,
naptárként, helyesírás-ellenőrzőként és szótárként is használható. Közös munka készítésére is
alkalmas, mert a dokumentumokat meg lehet osztani olvasási és szerkesztési joggal. Szolgáltatásai
rohamosan bővülnek. www.google.hu

GRID
Growing Interest in the Development of Teaching Science, magyarul „Növekvő érdeklődés a
természettudományos oktatás fejlesztése iránt” elnevezésű, az Európai Unió által támogatott projekt.
HEFOP
Humánerőforrás- fejlesztési Operatív Program; az Európai Unió és a magyar állam közös
finanszírozásával 2004-2006 között zajló projekt. A Nemzeti Fejlesztési Terv öt operatív programja
közül az egyik fontos részterület oktatásfejlesztési feladatok megvalósítása volt. www.hefop.hu
Inte rface
A számítógép és kimeneti/bemeneti egységeinek összekapcsolását, az eszközök illesztését segítő
eszköz(készlet), amely az egyes rendszertechnikai egységek közötti egyértelmű, rendezett és
szervezett információcserét biztosítja.
iWiW
Az angol „international who is who” („nemzetközi ki kicsoda”) rövidítése; magyar ismeretségi
hálózat, 2006 óta a leglátogatottabb magyar közösségi portál. http://iwiw.hu/
KOMA
Közoktatási Modernizációs Alapítvány
Learning Gate way
A Microsoft programterméke, az oktatási Tisztaszoftver csomag részeként ingyen használható.
Teljeskörű oktatásmenedzsmentet biztosít, alkalmas feladatsorok, tesztek készítésére, értékelésére,
dokumentumtárak, képtárak kezelésére. A tanulási folyamat résztvevőinek elektronikus
kommunikációjával támogatja az együttműködést, többek közt fórumokat és levelező
szolgáltatásokat is biztosít.
LOGO
Programozási nyelv, amely látványos teknőcgrafikája miatt jól használható a gyermekek
számítógéppel való ismerkedésében, illetve a programozási alapismeretek elsajátításában.
Moodle
Nyílt forráskódú, ingyenes licenc alatt terjesztett e- learning keretrendszer. http://docs.moodle.org/hu/
MovieMaker
Ingyenes video-szerkesztő program, Windows termék. Segítségével fényképekből és videókból álló
klipet készíthetünk, zenei aláfestéssel, feliratozással.
MSN
Microsoft Network, internetes azonnali üzenetküldő alkalmazás, csevegő program. További
szolgáltatásai a hang- és fájlátvitel, webkamera-támogatás, valamint a beépített több felhasználós
játékok.

myVIP
Magyar internetes ismertségi hálózat, online közösségi portál. http://myvip.com/
OKTV
Országos középiskolai tanulmányi verseny
Pendrive (pendrájv)
„Tollmeghajtó”; USB-csatlakozóval egybeépített hordozható memória. Önállóan nem képes
adatcserére, csak személyi számítógépre vagy egyéb író/olvasó egységre csatlakoztatott állapotban,
arról vezérelve.
PHARE program
Az Európai Unió tagságára pályázó közép- és kelet-európai államok csatlakozását anyagi
támogatásokkal segítő program.
PPT
Power Point, a Microsoft Office irodai programcsomag része, az oktatásban elsősorban
prezentációkészítésre használt szoftver.
Realika
Digitális foglalkozásgyűjtemény a természettudományos tárgyak tanulásának támogatására: magyar
kezelőfelületű oktatásszervezési szoftver, amely ingyenes regisztráció után valamennyi iskola
számára elérhető. http://realika.educatio.hu/
SDT
Sulinet Digitális Tudásbázis; a Sulinet program keretén belül fejlesztett oktatási célú tananyag
adatbázis. http://sdt.sulinet.hu
SNI
Sajátos nevelési igény
Skype
A felhasználók közötti telefonbeszélgetésre, üzenetküldésre, fájlküldésre, videokonferenciára,
hangpostára alkalmas internetes hálózati szolgáltatás. http://www.skype.hu/
Switch
Számítógépes hálózati eszköz, amely a hozzá csatlakoztatott eszközök között adatáramlást valósít
meg.
SZTAKI szótár
Magyarország legkedveltebb on-line szótár szolgáltatása, angol, német, francia, olasz, spanyol,
holland és lengyel nyelven. http://szotar.sztaki.hu/
TÁMOP

Társadalmi Megújulás Operatív Program
TEMPUS
A Tempus Közalapítvány kiemelten közhasznú szervezet, amelynek célja a közös európai értékek és
célok képviselete és közvetítése az oktatás, képzés és K+F területén. Nemzeti és nemzetközi
oktatási-képzési pályázati programokat kezel, képzéseket nyújt az EU támogatások felhasználásával,
illetve tudásközpont szerepet tölt be. http://www.tpf.hu/
TIOP
Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program
TISZK
Térségi Integrált Szakképző Központ. http://www.okj2006.hu/szakiranytu/tiszk.html
Twitte r
Mikroblog-szolgáltatás, amellyel rövid (legfeljebb 140 karakteres), azonnali üzenetek küldhetők. A
szolgáltatás beépíthető bármely honlapba. http://twitter.com/
USB
Universal Serial Bus, univerzális soros csatlakozó.
ÚMFT
Új Magyarország Fejlesztési Terv
Yahoo
Népszerű amerikai internetes kereső portál, számos szolgáltatással. www.yahoo.com
YouTube
Internetes portál, ahová a felhasználók videoklipeket tölthetnek fel, a mások által feltöltött videók
között kereshetnek. www.youtube.com
WEB2
Olyan interneten elérhető alkalmazások összessége, amelyek támogatják az információ megosztást,
az együttműködést, és a felhasználók által készített tartalmak publikálását. Ide tartoznak a közösségi
portálok, kép-és video megosztók, blogok is.
WIFI
Vezeték nélküli, mikrohullámú kommunikációt lehetővé tevő szabvány, amelyet vezeték nélküli
helyi hálózat létrehozására használnak. Segítségével a felhasználók saját számítógépükkel
kapcsolódhatnak a világhálóra.
Wikipédia
Többnyelvű, önkéntesek által létrehozott és fejlesztett enciklopédia az interneten. www.wikipedia.hu

