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A tankönyvfejlesztés eredményei és célkitűzései

Több mint 1 400 EKE OFI-s tankönyv szerepel a tankönyvjegyzéken.

Újgenerációs tankönyvek 

• összesen 177 Újgenerációs 
nyomtatott taneszköz készült,

• a fejlesztésben 660 pedagógus 
működött közre,

• valamennyi kísérleti tankönyvből 
elkészültek az Újgenerációs 
tankönyvek,

• kipróbálás után átdolgozás, 
majd OH akkreditáció történt.

A 2018–2020 közötti időszak célkitűzései 
• új tankönyvek a sajátos nevelési igényű tanulók

és a nemzetiségi oktatásban tanulók részére,
• új digitális tananyagok fejlesztése.



Kínálatunk 



Kompetenciafejlesztés (nem csak) kompetencia-

füzetekben. Kézenfekvő tudást mindenkinek!

• A közös műveltség egyik 

legfontosabb része a gyakorlati 

jártasság.

• Csekkek kitöltésétől kirándulás 

tervezésén át a becslésig, pénzügyi 

kompetenciáig: mindennek be kell 

épülnie a tantárgyakba.

• De önálló kiadványokat is 

megjelentettünk. Jelenleg

9 db munkafüzet segíti a munkát.



Tankönyvfejlesztési koncepció



Az Újgenerációs tankönyvek legfontosabb jellemzői

• Megbízható, korszerű ismereteket tartalmaznak.

• Elősegítik a lényeges ismeretek, összefüggések tanítását 

és a kompetenciák fejlesztését.

• Felkeltik a tanulók érdeklődését a különböző témák iránt

• Önálló gondolkodásra ösztönöznek.

• Mintákat adnak a hatékony tanulási stratégiák és módszerek 

elsajátításához, alkalmazásához.

• Kapcsolatot teremtenek az iskolai tananyag és a mindennapi életben 

tapasztalt jelenségek és problémák között.

• Aktív szerepet biztosítanak a tanulóknak az új ismeretek megismerése 

során.

• Változatos lehetőségeket teremtenek a gyerekek tapasztalatainak, 

élményeinek mozgósítására és felhasználására a tanulás során.

• Modern tanítási és tanulási segédeszközként használhatóak a módszertani 

szabadság tiszteletben tartásával és a differenciálás támogatásával.

• A könyvek hozzáférhetőek és teljes terjedelmükben letölthetőek a 

tankönyvkatalógusról (www.tankonyvkatalogus.hu).



A pedagógusok szakmai és módszertani támogatása 

az új taneszközök használatában

• Újgenerációs tankönyveket 
bemutató részletes ismertetők 

• Tanári és tanítói kézikönyvek, 
módszertani útmutatók 
(elérhetőek évfolyampáronként 
a tankönyvkatalóguson)

• Módszertani ötletgyűjtemények 
(hagyományos és rugalmas 
tanmenetek, témazáró 
feladatlapok, szintfelmérők, 
megoldásgyűjtemények)



A 2019-ben rendelhető új és átdolgozott taneszközök

Tankönyvek fejlesztése 

a sajátos nevelési igényű 

és a nemzetiségi tanulók 

részére, 2018-2020



Sajátos Nevelési Igény – Sajátos Nézőpont Igénye

Kompenzáció és rehabilitáció, speciális fejlesztés és nevelés lehetősége 

a tipikus fejlődési ütemű gyerekekkel integráltan, illetve az e célra 

létrehozott gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményekben, 

készségfejlesztő iskolákban elkülönülten oktatott gyerekek számára.

• A 2018-ban fejlesztett taneszközeink a tanulásban akadályozott, enyhe 

besorolású gyerekek (IQ: 70-50) speciális kerettantervéhez: 

Matematika 2-3-4. évf., Környezetismeret 1-2-3-4. évf., Magyar nyelv és irodalom 

3-4-5-6. évf., Ének-zene 1-2. és 5. évf.

• Több mint 80 taneszköz akkreditációja zajlott le az SNI enyhe és 

középsúlyos kerettanterve szerint, a fejlesztésbe bevont, közel 40 rangos 

gyógypedagógus szakember közreműködésével: 

Magyar nyelv és irodalom, Kommunikáció, Matematika, Környezetismeret, Vizuális 

kultúra, Ábrázolás-alakítás, Életvitel és gyakorlat, Informatika, Angol, Játékra 

nevelés, Önellátás, Olvasás-írás, Ének-zene.



SNI, tanulásban akadályozottak, enyhe besorolás

A készségfejlesztés támogatása integrált környezetben is



SNI, enyhe besorolás, magyar nyelv és irodalom

Kiadói kód Cím Műfaj
Iskolat

ípus(o
Évf. Tantárgy

NT-98523
Játékváros. Képes 

olvasókönyv 3.
tankönyv SNI 3

magyar 

nyelv és 

irodalom

NT-98523/D
Játékváros. Differenciáló 

munkafüzet 3. 
munkafüzet SNI 3

magyar 

nyelv és 

irodalom

NT-98523/M
Játékváros. Feladatlapok 

3.
gyűjtemény SNI 3

magyar 

nyelv és 

irodalom

NT-98523/MT
Játékváros. Magyar nyelvi 

munkafüzet 3.
munkafüzet SNI 3

magyar 

nyelv és 

irodalom

NT-98723/M

Játékváros. Olvasás és 

fogalmazás munkafüzet 

3.

munkafüzet SNI 3

magyar 

nyelv és 

irodalom

NT-98723/MT
Játékváros. Magyar nyelvi 

munkafüzet 3.
munkafüzet SNI 3

magyar 

nyelv és 

irodalom

NT-98723
Játékváros. Képes 

olvasókönyv  3. 
tankönyv SNI 3

magyar 

nyelv és 

irodalom

NT-98524
Játékvilág 4. Képes 

olvasókönyv
tankönyv SNI 4

magyar 

nyelv és 

irodalom

NT-98524/M
Játékvilág 4. Olvasás és 

fogalmazás munkafüzet
munkafüzet SNI 4

magyar 

nyelv és 

irodalom

NT-98524/MT
Játékvilág. Magyar nyelvi 

munkafüzet 4. 
munkafüzet SNI 4

magyar 

nyelv és 

irodalom

NT-98724
Játékország. Képes 

olvasókönyv 4.
tankönyv SNI 4

magyar 

nyelv és 

irodalom

NT-98724/M

Játékország. Olvasás és 

fogalmazás munkafüzet 

4. 

munkafüzet SNI 4

magyar 

nyelv és 

irodalom

NT-98724/MT
Játékország. Magyar 

nyelvi munkafüzet 4.
munkafüzet SNI 4

magyar 

nyelv és 

irodalom

Kiadói kód Cím Műfaj
Iskolat

ípus(o
Évf. Tantárgy

NT-98525 Játékvilág. Feladatlapok gyűjtemény SNI 5

magyar 

nyelv és 

irodalom

NT-98725
Játékbirodalom 5. Képes 

olvasókönyv
tankönyv SNI 5

magyar 

nyelv és 

irodalom

NT-98725/M

Játékbirodalom. Olvasás 

és fogalmazás 

munkafüzet 5.

munkafüzet SNI 5

magyar 

nyelv és 

irodalom

NT-98725/MT

Játékbirodalom 5. 

Magyar nyelvi 

munkafüzet

munkafüzet SNI 5

magyar 

nyelv és 

irodalom

NT-98726
Játékvilág.  Képes 

olvasókönyv 6.
tankönyv SNI 6

magyar 

nyelv és 

irodalom

NT-98726/M

Játékvilág.  Olvasás és 

fogalmazás munkafüzet 

6.

munkafüzet SNI 6

magyar 

nyelv és 

irodalom

NT-98726/MT
Játékvilág.  Magyar nyelvi 

munkafüzet 6.
munkafüzet SNI 6

magyar 

nyelv és 

irodalom

A teljes lista



SNI enyhe, további tantárgyak taneszközei

A teljes 

lista

ÚJ!

Kiadói kód Cím Műfaj
Iskolat

ípus(o
Évf. Tantárgy

NT-98710
A hangok játéka. Ének-

zene 1-2.

tankönyv 

mellékletekkel
SNI 1 ének-zene

NT-98709/M
A zene titkos nyelve. Ének-

zene munkafüzet 5. 
munkafüzet SNI 5 ének-zene

NT-98711
Fedezd fel a világot! 

Környezetismeret 1.
tankönyv SNI 1

környezetis

meret

NT-98709
A zene titkos nyelve. Ének-

zene tankönyv 5. 
tankönyv SNI 5 ének-zene

NT-98703 Angol 7. tankönyv SNI 7 angol nyelv

NT-98703/M Angol 7. Munkafüzet munkafüzet SNI 7 angol nyelv

NT-98704 Angol 8. tankönyv SNI 8 angol nyelv

NT-98712
Fedezd fel a világot! 

Környezetismeret 2.
tankönyv SNI 2

környezetis

meret

NT-98704/M Angol 8. Munkafüzet munkafüzet SNI 8 angol nyelv

NT-98528/I/1 Én is tudok számolni 2. tankönyv SNI 2 matematika

NT-98713

Fedezd fel a világot! 

Környezetismeret 3. 

tankönyv

tankönyv SNI 3
környezetis

meret

NT-98713/M

Fedezd fel a világot! 

Környezetismeret 3. 

munkafüzet

munkafüzet SNI 3
környezetis

meret

NT-98528/II/1 Én is tudok számolni 2. tankönyv SNI 2 matematika

NT-98528/III/1 Én is tudok számolni 2. tankönyv SNI 2 matematika

NT-98714

Fedezd fel a világot! 

Környezetismeret 4. 

tankönyv

tankönyv SNI 4
környezetis

meret

NT-98714/M

Fedezd fel a világot! 

Környezetismeret 4. 

munkafüzet

munkafüzet SNI 4
környezetis

meret

NT-98701 Én már tudok számolni 3. tankönyv SNI 3 matematika

NT-98701/M
Én már tudok számolni 3. 

munkafüzet
munkafüzet SNI 3 matematika

NT-98702 Én már tudok számolni 4. tankönyv SNI 4 matematika

NT-98702/M
Én már tudok számolni 4. 

munkafüzet
munkafüzet SNI 4 matematika

Kiadói kód Cím Műfaj
Iskolat

ípus(o
Évf. Tantárgy

NT-98705 Informatika 5.
tankönyv 

(online)
SNI 5 informatika

NT-98706 Informatika 6.
tankönyv 

(online)
SNI 6 informatika

NT-98707 Informatika 7.
tankönyv 

(online)
SNI 7 informatika

NT-98708 Informatika 8.
tankönyv 

(online)
SNI 8 informatika

NT-98721

Informatika a 

részszakképesítés 10. 

évfolyama számára

tankönyv SNI 10 informatika

NT-98720

Informatika a 

részszakképesítés 9. 

évfolyama számára

tankönyv SNI 9 informatika

NT-98719

Informatika a szakiskolák 

előkészítő évfolyama 

számára

tankönyv SNI 9/E informatika

NT-98729
Informatika a szakképzés 

10. évfolyama számára
tankönyv SNI 10 informatika

NT-98730

Informatika a szakképzés 

11–12. évfolyama 

számára

tankönyv SNI 11-12 informatika

NT-98728
Informatika a szakképzés 

9. évfolyama számára
tankönyv SNI 9 informatika

NT-98727 Vizuális kultúra 1. tankönyv SNI 1 rajz

NT-98722 Vizuális kultúra 2. tankönyv SNI 2 rajz



SNI, tanulásban akadályozott, középsúlyos besorolású, 

készségfejlesztő iskolában tanulók számára



A középsúlyos besorolású gyerekek taneszközei

Kiadói kód Cím Műfaj
Iskolat

ípus(o
Évf. Tantárgy

NT-98661 Számolás-Mérés 1-2. gyűjtemény SNI 1
számolás-

mérés

NT-98649 Ábrázolás-alakítás 1. gyűjtemény SNI 1 ábrázolás

NT-98658 Olvasás-írás 1-2. gyűjtemény SNI 1 Olvasás-írás

NT-98659 Kommunikáció 1-2. gyűjtemény SNI 1
Kommunik

áció

NT-98660 Önkiszolgálás 1-2. gyűjtemény SNI 2
Önkiszolgál

ás

NT-98651 Életvitel és gyakorlat 3. gyűjtemény SNI 3 életvitel

NT-98650 Ábrázolás-alakítás 5. gyűjtemény SNI 5 ábrázolás

NT-98662 Számolás-Mérés 5. tankönyv SNI 5
számolás-

mérés

Kiadói kód Cím Műfaj
Iskolat

ípus(o
Évf. Tantárgy

NT-98650 Ábrázolás-alakítás 5. gyűjtemény SNI 5 ábrázolás

NT-98662 Számolás-Mérés 5. tankönyv SNI 5
számolás-

mérés

NT-98662/F
Számolás-Mérés 5. 

feladatlapok
gyűjtemény SNI 5

számolás-

mérés

NT-98652 Életvitel és gyakorlat 6. gyűjtemény SNI 6 életvitel

NT-98656 Játékra nevelés 1-2. gyűjtemény SNI 1-2
Játékra 

nevelés

NT-98655 Környezetismeret 5-6. gyűjtemény SNI 5-6
környezetis

meret

NT-98653
Információs eszközök 

használata 7. 

tankönyv 

(online)
SNI 7

Információs 

eszközök 

használata

NT-98657 Környezetismeret 7-8. gyűjtemény SNI 7-8
környezetis

meret

NT-98654
Információs eszközök 

használata 8. 

tankönyv 

(online)
SNI 8

Információs 

eszközök 

használata

A teljes lista

ÚJ!



A fejlesztések szakmai háttere

A kommunikáció jelentősége I.
(Magyar nyelv és irodalom, 1–4., 1–6.)

• Meixner Ildikó-féle diszlexia-prevenciós módszer

• JÁTÉK-… sorozat teljes átdolgozása 

és fejlesztése két irányban:

• Ép értelmű, diszlexiás

tanulók számára, 2–4. évf. 

(7 taneszköz, normál haladási ütem)

• Tanulásban akadályozott, enyhe 

besorolású tanulók számára, 2–6. évf. 

(13 taneszköz, kinyújtott haladási ütem)

• Szerző: Hargitai Katalin gyógypedagógus



A kommunikáció jelentősége II.
(középsúlyos, Kommunikáció és Olvasás–írás tárgyak)

Téri orientáció, 

relációs 

szókincs

Kommunikáció, 

ünnepek

Kommunikáció, 

közlekedés

Írás, 

egyenesek



A vizualitás készségfejlesztő hatása
(enyhe, Vizuális kultúra 1-2.)

Első évfolyam: a képességek, készségek, érzelmi motiváció, játékosság. 

Második évfolyam: helyes ceruzafogás, nyírás ollóval, helyes ragasztás, 

síkban való tájékozódás, testséma fejlesztése. 

Megfigyelés
Fázisok

Szem-kéz koordináció, 
finommotorika

ÚJ!



Az ének-zene készségfejlesztő hatása
(enyhe, 1-2. és 5.)

1-2. évfolyam: munkatankönyv és munkalapcsomag. 

Az auditív észlelés, a hangok-zörejek, a ritmus, a 

dallam tudatos megfigyelése és produkciója, illetve a 

mozgásos játékok ebben az életkorban rendkívül 

fejlesztő hatásúak a beszédhang-felismerésre, illetve 

az egyéb részképességek fejlődésére is.

5. évfolyam: tankönyv és munkafüzet. 

A folyamatos hallás utáni daltanulás és a mozgáshoz 

vagy hangszerekhez kapcsolt ritmusfejlesztés növeli a 

tanulók koordinációs és koncentráló képességét. A 

zenei írás-olvasás a különféle jelek összekapcsolásával, 

rejtvényekben, kérdésekben és tevékenységekben 

történő alkalmazásával támogatja az olvasástanulást.

ÚJ!



A tevékenykedtetés fontossága

A taneszközök felépítése és feladatai aktív tevékenységre, 

közvetlen tapasztalatszerzésre, kísérletezésre, 

gyűjtőmunkára, tapasztalat útján szerzett ismeretekre, 

szituációs játékokra, beszélgetésekre ösztönöznek.

Sokféle tevékenységre ösztönző matricás és kivágható 

mellékletek, tanári tablók, játékok, letölthető tartalmak.

Matek 3.

Környezet 1.

ÚJ!



Az önellátásra és az önállóságra nevelés
(középsúlyos, Önkiszolgálás tantárgy 1–2.)

A helytelen táplálkozás 

következményei 

kihajtható lapokon

A téli öltözködés 

sorrendje sorba 

rendezhető kártyákon

Étkezés, személyi higiénia, öltözködés, 
környezetrendezés, környezetmegóvás.

ÚJ!



A játék felfedezése és öröme
(középsúlyos, Játékra nevelés 1─2.)

Kommunikációs 

kártyák a 

játékhoz

Gyakorló és konstrukciós játékok, szerepjátékok, didaktikus 

és spontán játékok, szabályjátékok, szabadban játszható játékok 
a játékeszközök használatával, kommunikációs kártyákkal és 
letölthető játékgyűjteménnyel.

Letölthető 

játékgyűjtemény

ÚJ!



A nemzetiségi tankönyveink fejlesztése

• Nyolc nemzetiségi nyelv: 
szlovák, horvát, szerb, bolgár, 
román, német, szlovén és 
görög 

• Óvodától érettségiig

• Nyelvoktató és két tannyelvű 
nemzetiségi 
iskolák számára is

• Új fejlesztések, fordítások



Megújulások 2017 óta, nemzetiségi tankönyveink 

Régi tankönyveket változatlan tartalommal, de új kerettantervi 

megfeleltetéssel tankönyvvé nyilvánításra nyújtottunk be OH-ba.  

szlovák                25 

horvát                    5          

szerb                    18

román                    8

német                  16

szlovén                  1

görög                     1

Összesen                   74 cím   

Valamennyi az idei tankönyvjegyzéken már új engedélyszámmal él.



Átdolgozások 2017-2018, nemzetiségi tankönyveink 

Régi tankönyvek új kerettantervhez igazított tartalommal, 

átdolgozott kiadványként kerültek  tankönyvvé 

nyilvánításra OH-ba.  

horvát      8+3     

szerb       5

román      4+4

német      2+6

Összesen 32 cím



Új fejlesztések 2018, nemzetiségi tankönyveink 

Már engedélyszámmal rendelkező, rendelhető, illetve várhatóan 

idén jegyzékre kerülő  könyveink:

Horvát: 1 új munkafüzet átdolgozott tankönyvhöz és 2 fordítás

Szerb: 2 fordítás, 3 fejlesztés

Német : 1 fejlesztés 



Számtalan meghosszabbított, javított és átdolgozott 

OFI-s kiadvány



A kerettantervek kiegészítése új fejlesztésű 

közismereti tankönyvekkel

Kiadói kód Cím Műfaj Iskolatípus Évf. Tantárgy

NT-11682 Informatika 6. tankönyv felső tagozat 6 informatika

NT-11782 Informatika 7. tankönyv felső tagozat 7 informatika

NT-11882 Informatika 8. tankönyv felső tagozat 8 informatika



A kerettantervek kiegészítése nagy múltú sorozatokkal



Információk a rendeléshez

• A 2018-as fejlesztések nagy része már engedélyt kapott.

• A még eljárás alatt álló taneszközök folyamatosan jegyzékre kerülnek, 

és rendelhetőek lesznek.

• A tankönyvi választék, a tankönyvcsomag-ajánlások és az új 

taneszközök megtekintése: tankonyvkatalogus.hu

http://www.tankonyvkatalogus.hu/
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