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1. TÁMOP 3.1.2-B/13-2013-0001 projektje 

 

A kiemelt projekt célkitűzése i1: 

 A köznevelés minőségi megújításának elősegítése a köznevelés tartalmi kínálatának 

megújításával, bővítésével a Nemzeti alaptantervhez és a kerettantervekhez illeszkedő új 

típusú tankönyvek, tananyagok és egyéb taneszközök fejlesztésén keresztül 

 A Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztésével ingyenes hozzáférést biztosítani 

a köznevelést segítő digitális tartalmakhoz mindenki számára 

 Újgenerációs hagyományos és digitális tananyagok (építve a korábbi fejlesztési 

eredményekre), kísérleti tankönyvek fejlesztése, amelyek biztosítani képesek a tantárgyi 

tartalmak és kompetenciák összhangját 

 A pedagógusok széles körének felkészítse a fejlesztési eredmények használatára 

 

2. Újgenerációs tankönyvek és a digitális tananyag 

 Élményszerű és a tanulói aktivitásra építő történelemtanítás 

 A gyerekek 5. osztályban először találkoznak a történelem tantárggyal, ezért fontos az 

érdeklődés felkeltése és a történelmi ismeretszerzéshez fontos képességek kialakítása, 

fejlesztése, például tájékozódás térben és időben, vagy a történelmi források megértése 

 A 7–8. évfolyamos tanulók gondolkodása már képes a múlt valóságát az általánosítás 

magasabb szintjén, sokoldalúbb történelmi összefüggésekbe ágyazva feldolgozni. A 

történelem képszerű megjelenítését jelentő történettanításra itt is szükség van, ez azonban 

már komolyabb elemzéssel társul 

 Színes képek, ábrák, térképek nagyszámú megjelenése 

 Ismeretanyag csökkentett jelenléte ~ készségek és képességek fejlesztésének előtérbe 

helyezése interaktív tananyag-feldolgozáson 

keresztül 

 

                                                 
1
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 Mindezt szervesen egészítik ki a digitális tananyagok, melyek jelenlétét a „digitális 

bennszülöttek” világa csak még inkább szükségessé teszi, s a tanárok eddigi koncepcióit 

alapjaiban változtatják meg tanulási igényeik és szokásaik 

 A tankönyvi leckék lényeges problémáira, összefüggéseire irányítja a figyelmet, és kérdez rá 

egyes tananyagelemeire – kiemeli a lényeges ismeretanyagot 

 Hatékony segítség a tananyag feldolgozásában, rögzítésében 

 Értékes kiegészítő információkkal szolgál 

 A digitális nemzedék látásmódjához igazított tananyagok 

 Látványos videók, animációk, vizuális elemek, térképek 

 számos lehetőség az ismeretek alkalmazásának gyakorlására 

 a történelmi ismeretszerzés szórakoztató, modern formája 

 a tudásanyag esztétikus külsőbe csomagolása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ábra ● A szalamiszi csata tankönyvi térképen 
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2. ábra ● A szalamiszi csata animációs kisfilmje a digitális tananyagban 

 

A fenti példán jól látható, hogy mennyivel esztétikusabban tárja a tanulók elé a tudásanyagot a kb. 

másfél perces kisfilm, mely terjedelmi korlátai azt a célt szolgálták, hogy a tanórán is bemutatható 

legyen a szükséges IKT eszközökkel. Több információhoz jutnak a diákok, mint a tankönyvből, ám 

ennek feldolgozása mégis gyorsabban történhet, hiszen több érzékszervvel, látványos, figyelmet 

lekötő módon tálalja az eseményeket. 

 

A digitális tananyagok vagy tartalmak, tanulási egységek elsőre talán kihagyhatónak 

tűnnek. Esetleg csak érdekességként, a tankönyv tartalmának feldolgozása után kerülnek elő a 

tanórákon. Az elektronikus tananyagok azonban a tankönyvi ábrákat, térképeket, vagy szöveges 

tartalmakat dolgozzák fel interaktív módon, a tankönyvi képanyag helyett/mellett szolgáltatnak 

audiovizuális tartalmakat. Másrészt a tanulói munka hatékonysága növelésének céljából 

tartalmaznak feladatokat, melyeket órán vagy számonkéréseken lehet felhasználni (a megoldásokat 

egyelőre nem tartalmazza a felület).  



Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 

TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001  

Pedagógusképzés támogatása 

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 

1143 Budapest, Szobránc u. 6-8. 

Telefon: (+36-1) 235-7200 

Fax: (+36-1) 235-7202 

www.ofi.hu 

 

3. ábra ● A szalamiszi csatát feldolgozó tananyag után megjelenő kérdések, feladatok 

 

Természetesen a tanár - szabadságával élve- eldöntheti, hogy a javasolt kérdések közül egyáltalán 

melyeket beszélik meg (vö. különböző munkaformák kialakítása, differenciálás keretei), tárgyalnak 

meg órai keretek között. Saját ötlettárát szélesítheti vele vagy hozzáadhatja ahhoz. 

3. Mit kínál a pedagógusoknak és a diákoknak a digitális tananyag? 
 

 Letölthető (offline) és online tananyagelemeket 

 Az információfeldolgozás tanulóbarát, élvezhetőbb kivitelezését (pl. 3D csatajelenetek, 

modellek)  

4. ábra ● Görög nehézfegyverzetű gyalogos 5. ábra ● Anjou lovag 
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 Narrációval ellátott videókat, animációkat a tankönyvi tananyag támogatására, 

(újra)feldolgozására, gyakorta érdekes többlettudással is társulva 

 Tanulói projekt ötleteket 

 Forráselemzést audiovizuális segítséggel 

 Online tartalmak integrálását a tanórába 

 A diákok újabb tudáselemeket fedezhetnek fel, tevékenyen vesznek részt a tudás 

megszerzésében, rögzítésében, elmélyítésében a tanár koordinálása mellett 

 Különös gondot kell fordítani az ismétlésre, gyakorlásra - ebben nagy segítség a munkafüzet 

és a digitális tananyag is 

4. A portál és működésének bemutatása 
 

A portál tartalma – beleértve a folyamatosan bővülő digitális tananyagokat – korlátozás nélkül 

elérhető. 

 

 

4. ábra ● Az elektronikus tananyagok főoldala 5. ábra ● Történelem digitális anyagok könyvenként 

 

Eligazodás a portálon: 

1. Tantárgy kiválasztása 

2. Tankönyv (megfelelő évfolyam) kiválasztása 

3. Kapcsolódó dokumentumok (csoportosítva) megtekintése 
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4. Könyvhöz tartozó munkafüzet, tanmenet, és egyéb tanári segédanyagok kiválasztása 

5. Végül a tankönyvi fejezetekre kattintva elérhetővé válnak az egyes leckékhez tartozó 

elektronikus tananyagok. 

 Az elektronikus tananyagok nagyon sokfélék (pl. animációk, videók, interaktív feladatok, 

ajánlott linkek). 

 Céljuk, hogy a tudásanyag tanórai és otthoni elsajátítását változatos formákban és izgalmas 

módon segítsék. 

A portálon fellelhető tananyagok a pedagógusi munkát hivatottak elősegíteni az által, hogy könnyű 

elérhetőséget és felhasználhatóságot nyújtva könnyítik meg a tanárok órára való felkészülését, 

hiszen az itt szelektáltan megjelenő tartalmak összeállítása több munkaórát venne igénybe, 

amennyiben ezt a tanár készítené el. Ezen felül a digitális tananyagból természetesen további ötletek 

és példák nyerhetők, amennyiben a pedagógus önálló tartalmat kíván létrehozni. 

 

 

6. és 7. ábrák ● Anyagok fejezet szerinti bontásban, majd megnyitva a legördülő menüsorban 
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5. Digitális tananyagok típusai 
 

 Az interneten bárki számára elérhető, platformfüggetlen anyagok 

 A tanulnivaló szerves részét képezik, és az OFI ideiglenes portálján összegyűjtve, 

rendszerezve találhatók meg 

 A tanárok és diákok munkáját segítik azzal, hogy a világhálón elérhető oktatási 

segédletekkel továbbfejlesszék és színesítsék tanulási módszertanukat 

 

 Oktatást segítő animációk 

o Munkatársaink között tudhatjuk a Történelmi Animációs Egyesületet, akik többek 

között aprólékosan kidolgozott csataanimációkkal segítik a hadi események 

feldolgozását, szemléltetését 

 Hangosított diaporámák, melyek formájukat tekintve videók, tartalmuk szempontjából pár 

képet összefűző, azon aprólékosan pásztázó, narrációval bemutatott kisfilmek 

 (3D) Videók 

o élő szereplős narrátorral (pl. Dr. Németh György ókortörténésszel),  

o animációs kisfilmek 

 Animált térképek 

o online nézegethető térképek, melyeken rétegekre bontva lehet megnézni az 

információkat, s a diákok fokozatosan építhetik fel segítségével a teljes térképet, a 

jelmagyarázata összes pontjával 

o előtte-utána térképek: egy csúszka segítségével két különböző történelmi korban 

megjeleníthető térképrészlet között tudunk váltogatni 

 Tanári segédanyagok, kiegészítő anyagok 

o Többnyire (forrás)szöveget, képeket, tanulást segítő kérdéseket tartalmaz 

o Eredeti koncepció szerint a középiskolai tananyagot támogatják, ám felső tagozatban 

is elérhetők, felhasználásuk a szaktanári döntésen alapszik 

  



Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 

TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001  

Pedagógusképzés támogatása 

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 

1143 Budapest, Szobránc u. 6-8. 

Telefon: (+36-1) 235-7200 

Fax: (+36-1) 235-7202 

www.ofi.hu 

 

 3D képnézegető 

o a MaNDA adatbázisából (http://mandadb.hu/tart/kereses ) 

o múzeumi tárgyak nézegethetők, forgathatók, nagyíthatók a virtuális térben 

 Feladatok 

o online feladatvégzés, tankönyvi térképek segítségével, a diákoknak helyükre kell 

húzni („drag and drop – fogd és vidd”) a helyszíneket a térképen 

o offline, pdf-ben letölthető feladatok elsősorban a középiskolai tananyagot támogatják 

 

6. Példák a fent említett digitális tartalmakra 
 

http://mandadb.hu/tart/kereses
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Animáció 

A nándorfehérvári csata (tört6_I_5) 
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Térképes 

animáció 

Egyiptomi kronológia (tört5_I_7) 

 

Hangosított 

diaporáma 

Buda ábrázolása a nürnbergi világkrónikában (tört6_1_4) 

Élő 

szereplős, 

narrált 

videó 

A régészeti munka (tört5_I_1) 



Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 

TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001  

Pedagógusképzés támogatása 

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 

1143 Budapest, Szobránc u. 6-8. 

Telefon: (+36-1) 235-7200 

Fax: (+36-1) 235-7202 

www.ofi.hu 

Animációs 

kisfilmek 

 

A Föld benépesítése (tört5_I_2) 

   
 

A napóra működése és az athéni vízóra (tört5_I_5) 
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Animált 

(kattintható) 

térkép 

A várháborúk kora (tört6_III_19)  

Előtte-

utána 

térkép 

Az Oszmán-török Birodalom terjeszkedése a mai országok területén (tört6_III_18) 
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Tanári 

segédanyag 

Az etruszkok (tört5_III_18) 

 

 

3D kép-

nézegető 

Macska ülő szobra (tört5_I_7)  
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Online 

térképes 

feladat 

 

A Nílus völgye az ókorban (tört5_I_7) 
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Online 

össze-

foglaló 

vak-

térképes 

feladat 

 

A középkori Magyar Királyság (tört6_1_ÖF) 

 

 

7. A digitális tananyagok melletti érvek 
 

A digitális tananyagok a pedagógusok munkáját megkönnyítik, a diákok tanulását élvezhetőbbé 

teszik. A tananyag szereplői szinte megelevenednek a látványos animációkban. Egyszerre több 

érzékszervre képes hatni, megsokszorozva a megértés, a tanulás hatékonyságát. Segítségükkel 

közelebb hozható a múlt a jelenhez, a diáksághoz. Lényeges felismerés, hogy az osztályteremben a 

frontális munkát és a tradicionális információfeldolgozást az élményszerűbb, interaktívabb 

tudáselsajátítás felé orientálhatja. Noha a tankönyvek még mindig a legbiztosabb bázisai a diákok 

olvasási tevékenységének, számolni kell azzal is, hogy a jövőben elavultabbá válnak, a trendek a 

digitális tartalom eltolódása felé mutatnak. Az ismeretek befogadása általuk modernebb platformon 

történik, s jobban igazodik a „Z generáció” világához, akik szabadidejük egyre több részét töltik 

monitorok előtt. 
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8.  Ötletbörze a résztvevőkkel –  

 Tervezz meg egy tanórát digitális tartalmak felhasználásával! 

Átgondolandó kérdések az óra tervezésekor: 

 Megismerkedtem az adott leckéhez tartozó digitális tartalmakkal? (szükséges?) Szívesen 

használnám? 

 Az óra melyik részében alkalmas a tartalom lejátszása, megmutatása? Jut rá idő? 

 Mely kérdéseket beszéljük meg a tananyagelem kapcsán? 

 Milyen munkaformát alkalmazzak? Tudok differenciálni? 

 Melyik tananyagelem alkalmas otthoni megtekintésre/feladatvégzésre? 

 Egyéb: ………………………………………….. 

 

Választható tankönyvi leckék a feladathoz: 

a) Történelem 5. A Nílus völgyében. Hétköznapok és ünnepek 

b) Történelem 6. Hunyadi János, a törökverő 
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9. A képzés margójára – Betekintés a digitális tananyagok fejlesztési 
menetébe 
 

A történelem digitális szerkesztőségen belül komoly szakmai munka és egyeztetés zajlik arról, hogy 

a tankönyvek és a hozzájuk tartozó digitális tananyagok tartalmilag hogyan kapcsolódjanak, illetve 

milyen vizuális megjelenítés párosuljon az LO-khoz („learning object” – tanulási egységek). 

Fontos koncepcionális kérdés, hogy miként határozzuk meg a digitális tartalmak gyártásának célját 

és menetét, hiszen a két platform tananyagainak (print és digitális) a lehető legjobban közelítenie 

kell egymáshoz. 

Ha a tankönyvi ismeretanyagon felül közlünk információt, természetesen ilyen esetben is szem előtt 

tartjuk az életkori sajátosságokat és a kerettantervet. 

A tananyagfejlesztésben szerkesztők, forgatókönyvírók, programozók, animátorok, vágók, 3D 

grafikusok vesznek részt. 

A tantárgyak közötti egységesítésre is törekszünk, hogy a publikált anyagok vizuális megjelenése 

ne legyen nagymértékben eltérő. 

Az e-tananyagok fejlesztése jelenleg párhuzamosan zajlik az iskolákban folyó tanítással. A 

felkerülő LO-kat olyan ütemben készítjük, ahogy körülbelül a szaktanárok haladnak előre a 

tananyaggal.  

A papíralapú könyvek szerkesztése (sajnos) hamarabb kezdődött meg, mint a digitális 

tartalomgyártás, s ez olykor kihívás elé állítja a szerkesztőséget. 

A tankönyvek elektronikus tananyagát jelenleg a http://etananyag.ofi.hu/konyvek/tortenelem-5 és 

http://etananyag.ofi.hu/konyvek/tortenelem-6 oldalakon találjuk. A portál azonban csak ideiglenes, 

a későbbiekben a Nemzeti Közoktatási Portál felületén lesznek elérhetők a tananyagok. Ezen a 

felületen már új igények kiszolgálására is lehetőség lesz, például értékelési rendszer, 

eredménykövetés lesz elérhető a tanárok, szülők számára is. 

http://etananyag.ofi.hu/konyvek/tortenelem-5
http://etananyag.ofi.hu/konyvek/tortenelem-6

