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Az OFI feladatai és az EFOP 3.2.2 projekt 

EFOP 3.2.2 kiemelt feladatai: 

 Kutatásalapú tankönyvfejlesztés folytatása 

 Nemzeti Köznevelési Portál továbbfejlesztése 

 Okostankönyvek fejlesztése 

 Komplex természettudomány tantárgy – Fejlesszünk együtt! program 

 Pedagógusok szakmai fejlesztése 

 

OFI egyéb feladatai: 

 Kutatások, elemzések 

 Iskolafejlesztések 

 Tanulmányi standardok 

 Folyóiratok, honlap, Facebook 

 Képzések, műhelyek, konferenciák 

 Nemzetközi kapcsolatok 

 Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 



A kutatásalapú tankönyvfejlesztés folyamata 

Megalapozó kutatás: 

 Hazai és nemzetközi tapasztalatok feltárása 

 Tankönyvfejlesztési koncepció kialakítása 

Kipróbálás – átdolgozás – véglegesítés: 

 3 éves ciklus gyakorló pedagógusok bevonásával 

 A tapasztalatok folyamatos feldolgozása 

Az OFI az elmúlt három év során 176 kísérleti tankönyvet fejlesztett ki: 

 Az 1., 5., 9. évfolyam átdolgozása befejeződött – újgenerációs 

tankönyvek (35 db) 

 A 2., 6., 10. évfolyamos tankönyvek véglegesítése, NTT jóváhagyása 

befejeződött (32 db) 

 A 3., 7., évfolyamos tankönyvek véglegesítése folyik (37 db) 

 11. évfolyam évfolyamos tankönyvek kipróbálása befejeződött (22 db) 

 A 4., 8., 12. évfolyam kipróbálása szeptemberben elindult (50 db) 

A fejlesztési folyamat 2019-ben zárul le. 



Átdolgozási irányok 

Nat és kerettantervi megfelelés szerinti átdolgozás 

Nemzeti Köznevelési Portálon digitális tananyagok 

A tanulás támogatása: 

 kisebb arányú törzsszöveg, több interaktív  

megszólítás, 

 az önellenőrzésre, önálló tanulásra alkalmas  

kérdéssorok arányának növelése, 

 tömörebb, pontosabb definíciók. 

Tagoltabb leckék: 

 a hosszabb leckék kettébontása, 

 több kiemelés,  

 a leckék végén rövid összefoglalások, 

 az összefüggő szövegblokkok mellett vázlatpontokkal tagolt tananyagok. 

A képek, ábrák szerepének átgondolása: 

 ne csupán illusztratív célzattal, 

 mindig kapcsolódjon hozzájuk feladat, 

 több ábra, rajz, infografika. 



Nemzeti Köznevelési Portál 

 

TÁMOP 3.1.2B keretében több mint 10000 tananyagelem: 

 Újgenerációs és kísérleti tankönyvek teljes terjedelmükben online és 

letölthető változatban 

 Videók, animációk, képek, szimulációk a megértés segítéséhez 

 Interaktív feladatok, feladatsorok a tudás elmélyítéséhez 

 

EFOP 3.2.2 keretében: 

 Új funkciók fejlesztése 

 Tartalmi bővítés 

 Interaktivitás kiterjesztése 

 Felhasználók képzése, támogatása 



Tanítási módszerek – tanulási igények 

70,3% 

13% 
10,9% 

5,8% 

Hogyan tanítunk? 
(módszerek/eszközök) 

előadás tankönyvi szöveg

feladatlap média tartalom

11,7% 

15,7% 16,3% 

56,3% 

Hogyan  tanulunk? 
(tanulási stílusok) 

auditív olvasásra/írásra épülő

kinesztetikus vizuális

A Discovery Education saját, nem reprezentatív felmérése 



Tartalomfejlesztési irányok (nemzetközi példa) 

Több ezer digitális forrás átfogó 

gyűjteménye – valamennyi 

műveltségterülethez és tantárgyhoz 

 

Jellemzői: 

 kereshető/szűrhető adatbázis 

(tárgyszavakra, tartalomra, 

korcsoportra);  

 tanári segédletek (óravázlatok, oktatói 

iránymutatások, classroom 

management és értékelési eszközök); 

 egyéni tanulói tanulási felület. 

 

Digitális tankönyv sorozat – segíti 

a tanárokat a digitális források 

világába való átlépésben 

 

Jellemzői: 

 platform semleges; 

 használható egyéni, vagy csoportos 

munkához; 

 időt takarít meg és támogatja a 

differenciálást; 

 mintaórákat, tanulói tevékenységek 

és értékelési módszereket is 

tartalmaz; 

 tartalmakkal rendszeresen frissíthető. 
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Discovery Education STREAMING 

10 külön terület: 
 hagyományos tantárgyak 

(pl.: matematika, 
természettudomány) 

 készségfejlesztés (pl.: 
tanulási módszerek, 
pályaorientáció) 

 Jógyakorlatok 

4 külön korcsoport 4 eszköz és forráscsoport:  

 classroom management 
 értékelés 

 szerkesztés (pl.: felmérő, kvíz) 
 tartalmak 



Discovery Education TECHBOOK 

3 külön terület: 

 természettudomány 

 társadalomtudomány 

 matematika 



Discovery Education TECHBOOK 

Engage Explore Explain Elaborate Evaluate 

rávezetés felfedezés magyarázat kapcsolódás értékelés 

A TECHBOOK felépítése 



I Witness  

Jellemzői: 

 kialakítása segíti a differenciált 

oktatást; 

 kollaboratív tanulási felületként is 

használható; 

 feladatok igazodnak a tantervi 

követelményekhez; 

 multimédiás tartalmakat biztosít; 

 a feladatokat folyamatos fejlesztik; 

Alapgondolata: a videóinterjúkra épülő feladatok fejlesztik a diákok 

digitális műveltségét, kritikai gondolkodását, valamint több, más 21. 

századi kompetenciát.  



New Dimensions in Testimony 

A program – a modern technológia 

segítségével – lehetővé teszi, hogy a 

közönség kérdéseket tehessen fel egy 

csak virtuálisan megjelenő személynek, 

és azokra valós idejű válaszokat kapjon.  

 

 

 
2016 júniusáig 12 holokauszttúlélővel készítették el a technológiához 

szükséges több ezer kérdésből álló felvételt, amely biztosítja a valós 

beszélgetéshez hasonló érzetet. 



Okostankönyvek 

 A tankönyvek jelenlegi lapozgatható és letölthető formája mellé 

 Böngészőben jól megjeleníthető 

 Reszponzív, az eszköz kijelzőjéhez igazodó tördelés 

 A tankönyvvel megegyező tartalom 

 Előzetes tudást vizsgáló és a megértést segítő beágyazott feladatok 

 Az önálló feldolgozást segítő formátum 







Fejlesszünk együtt! 

Célja a korszerű, integrált szemléletű természettudományi 

oktatási gyakorlat támogatása és elterjesztése. 

  
A fejlesztő munka elemei: 

 Okosportál: 

- tanári eszközcsomagok 1-1 természettudományi  

jelenség köré építve (témajavaslatok, leckék, 

leírások, kísérletek, képek, diagramok, 

projektötletek, feladatok, tesztek, hasznos linkek); 

- pedagógusok és szakmai szervezetek 

bevonásával bővülő tartalom; 

- lektorált szakmai anyagok. 

 Pályázatok, versenyek, továbbképzések 

 



Fejlesszünk együtt! – a program eddigi eredményei 

1. A pedagógusok tájékoztatása a programról 

a) „road show” – 10 helyszín, 460 fő – közülük 300-an kérnek folyamatos 

tájékoztatást. 45-en jelentkeztek közreműködőknek, közülük 24-en vállaltak 

konkrét feladatot is. 

b) szakmai műhely (a győri Pedagógiai Oktatási Központ szervezésében) – 2 

helyszín (Győr és Tatabánya), 14 fő 

2. 14 eszközcsomag már elkészült/elérhető, az év végéig mind a 22 elérhető 

lesz. 

3. Közel 500 szakgimnáziumi pedagógus töltötte ki az attitűdvizsgálati 

kérdőívet. Az adatok feldolgozása folyamatban van. 

4. Háttértanulmány a természettudományos oktatás nemzetközi 

tapasztalatairól. 

5. Megalakult a tananyagfejlesztő munkacsoport, elkezdődött a fejlesztési 

koncepció kidolgozása. 

6. Megkezdődött a kapcsolódó pályázatok kiírása. 

 



Képzések, műhelyek, konferenciák 

Cél: Folyamatba ágyazott módon a pedagógusok rendszeres 

támogatása, közvetlen, személyes és online felkészítések formájában, 

másrészt tudásmegosztó műhelyek kialakításával.  

 

Tevékenységek:  

- Újgenerációs tankönyveket bemutató, egynapos felkészítések  

- Digitális pedagógiai módszereket támogató, moduláris, online továbbképzési 

anyagok készítése 

- Képzők, mentorok felkészítése 

- Online tudásmegosztó műhelyek, szakmai csoportok kialakítása az 

újgenerációs tankönyvekhez, webináriumok, online fogadóórák, helpdesk, 

műhelytalálkozók 

- Akkreditált, blended továbbképzések megtartása a Nemzeti Köznevelési 

Portál használatára 

- Intézményi adminisztrátorok felkészítése 
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