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A CLEVER TERMÉKCSALÁD ON-LINE ADATBÁZISSAL 

Cégünk a legkorszerűbb oktatástechnikai és konferenciatechnikai eszközöket kínálja 

mindazoknak, akik munkájuk során prezentálnak, vagy az oktatás bármely területén 

dolgozva hatékonyabbá szeretnék tenni munkájukat. A hálózat alapú oktatás elősegítésé-

nek érdekében a gyártóval közösen kifejlesztettük a WordWall 2.1 szoftvercsomagot. A 

szoftver csomag jelenleg több mint százezer online tananyagot tartalmaz 8 féle nyelven, 

mely tananyagok a Clever interaktív táblákkal és szavazó rendszerekkel használhatóak, 

akár nyelvilabor funkcióval is. A tananyagok szabadon megnyithatóak, lokálisan tovább-

szerkeszthetőek. A 19 féle feladatgenerálónak köszönhetően élmény a tananyagkészítés, 

a használat pedig roppant egyszerű. 

 

WordWall szoftver feladatgeneráló alkalmazásai 

Cégünk immáron 10 éve foglalkozik interaktív eszközök forgalmazásával Magyaror-

szágon. Egyedülálló módon majd minden működési elvű interaktív eszközt saját portfó-
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lióból tudunk szállítani, nem beszélve a többféle szoftveres megoldásainkról, szakmai 

képzéseinkről.  
 

 

Clever interaktív tábla – szakmai továbbképzés 

A Lynx 4 edukációs szoftver a szerkeszthetőség és innovatív tananyagkészítés egyik 

legkedveltebb szoftverévé vált. Az ingyenes internetes frissítés, illetve a folyamatos 

fejlesztéseknek köszönhetők gyakran vásárolják a szoftvert más, konkurens termékek 

feljavításához is.  

A Lynx szoftver ugyanakkor (megegyezően sok konkurens professzionális edukáci-

ós szoftvereivel) csak egy olyan felhasználói rétegnek jelent megoldást, akik nem riad-

nak vissza a napi, több órás tananyagkészítéstől. Úgy gondolom, hogy a minőségi és a 

nagy részletezettségű tananyagok elkészítésénél ez természetes, de sokszor kevésbé 

megtérülő munka az oktatók számára.  
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Lynx 4 szoftver – Clever LCD Touch Dual interaktív eszközzel 

Sajnos az elmúlt 10 év azt bizonyítja, hogy ahol „csak” ilyen jellegű professzionális, 

de ugyanakkor rendkívül időigényes szerkesztő szoftvert szállítanak az interaktív eszkö-

zök mellé, a kihasználtsága minimális. Tovább rontja a statisztikákat, hogy számos szá-

mítástechnikai forgalmazó cég ugyanúgy dobozos termékként szállítja az eszközöket, 

mint például egy egeret avagy billentyűzetet. A szoftverekhez semmilyen szakmai kép-

zést vagy oktatást nem biztosítanak a termékek mellé, nem beszélve a sokszor csak egy-

szerű „rajzolgatásra” alkalmas szoftvereket csatolva a termékhez. 

 

Igen! Véleményem szerint kizárólag ennek köszönhető a fel-felbukkanó negatív kri-

tika, az interaktív eszközöket tekintve. Óriási tévedés volt dobozos terméknek titulálni 

ezeket az eszközöket, mert ez által megfosztották a felhasználókat a sikerélménytől, a 

diákokat pedig a megszínesített, élménydús tanóráktól.  

 

Nem tagadom, cégünknél is folyamatos kihívás és állandó feladat, hogy a viszontela-

dó partnereinket folyamatosan képezzük, hogy minél kevesebb felhasználó találkozzon 

ezzel a problémával. Cégünk immáron tíz éve megpróbál minden vásárló részére ingye-

nes képzést biztosítani, jómagam több mint 300 címen tartottam továbbképzést, betaní-

tást. 

 

Természetesen – talán még időben, 5 évvel megelőzve a konkurenseket is – kifejlesz-

tettünk a gyártó segítségével egy online tananyagadatbázis szoftvert is, segítve az okta-

tók munkáját, szabad utat biztosítva a tananyagok áramlásának. A WordWall szoftver 

egy zseniális keretszoftver, mely lehetőséget biztosít az oktatók számára megosztani 

egymás között az általuk elkészített tananyagokat. A tananyagok több oldalon át, külön-

böző módszertani lehetőségeket biztosítanak az óra megszínesítésére.  

 

Szlogenünk: Megnyitni, használni, továbbszerkeszteni, megosztani – nem csak in-

formatikusoknak! 



241 

 

Magyarországon készült kvíz jellegű tananyag, online adatbázisból megnyitva 

 

 

Magyarországon készült szókereső tananyag, online adatbázisból megnyitva 
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Magyarországon készült szókereső tananyag lokális továbbszerkesztése 

 

Angliában készült kvíz jellegű tananyag, online adatbázisból megnyitva 
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Angliában készült kvíz jellegű tananyag lokális továbbszerkesztése 

A szoftver előnyei néhány pontban: 

− Jelenleg 8 nyelven – világszintű adatbázissal – több ezer tananyaggal, online 

adatbázisban 

− Egyszerű felhasználás, 19 féle feladatgeneráló alkalmazással, űrlap sablonokkal. 

− Gyors előhívás, mentés és szerkesztés, integrált online adatbázisban is! 

− 0,1mp-1mp már 1/0,25 Mbps sávszélesség mellett! 

− „Google” megismert gyorskereső, a tananyagok keresésére, specifikus szűkíté-

sére! 

− Azonos alkalmazás a szavazó szettekkel, így számonkérésre is alkalmas, ered-

mény-kimutatással. 
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FIGYELEM – NEM CSAK KVÍZ JELLEGŰ KÉRDÉSEKHEZ!!! 

 

Clever WordPad2 feleltető rendszer – színes kijelzővel 

A cégünk által készített online kisfilmek segítik a szoftverek használatát, az oktatók 

számára.  

 

 

 

A tananyagok megfelelő lejátszása és megosztása kapcsán hasznos kiegészítő lehet a 

vezetéknélküli tanári kézi tábla, avagy a megfelelő minőségű hangszóró is. 
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CleverPad3 kézi tábla és CleverSound hangszóró 

 

Felhasznált anyagok, adatbázisok:  

 

Lynx 4.4.10 szoftver 

WordWall 2.1 R70 online adatbázis szoftver 

CleverBoard termékek – www.cleverproducts.hu  

Oktatófilmek: http://cleverproducts.hu/tamogatas/oktato-videok.html  

 

http://www.cleverproducts.hu/
http://cleverproducts.hu/tamogatas/oktato-videok.html

