
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 

A kísérleti tankönyvekhez kapcsolódó alsós digitális tananyagok 

 

A fejlesztésről általában 

 

Az új tankönyv, valamint a digitális tananyagfejlesztés (ezen felül az informatikai portál 

fejlesztése) alap motivációja és motívuma az egységes, párhuzamosan fejlesztett, egymásra 

épülő/reflektáló/kiegészítő tartalmak kidolgozása, a rendszer koherens egészének a 

felépítése, mely hosszú távú és bővülő spektrumot jelent. 

A kulcskérdés az, hogy az állami intézményrendszerhez átkerülő valós 

tananyagfejlesztésben a papíralapú tananyagok és a konkrét tankönyvek digitális változatai 

miképp érintkeznek, milyen kohéziót mutatnak? A cél egyértelműen az, hogy a papíralapú 

“hagyományos” taneszközök és a digitális könyvek/tartalmak egyszerre vegyenek 

figyelembe minden olyan szempontot, mely kielégítő mindkét “platform” számára. 

Mégpedig úgy, hogy mindkettő műfajilag, technológiailag, módszertanilag a legtöbbet 

meríthessen és érvényesíthessen önmagából. Nyilvánvalóan a digitális könyv kérdése itt (is) 

jóval izgalmasabb, hiszen a folyamatosan megújuló, kiszélesedő technológiai horizonton kell 

olyan alapokat megteremtenie, mely túlmutat a papíralapú tudáshordozó szintjén és – 

figyelembe véve a tudás-, ismeretszerzés technológiai attitűdjeit - a folyamatos fejlődés 

bázisa lehet.  

A folyamat egyik természetes – de sokszor azért sajnálatos jellemzője is -, hogy a 

papíralapú könyvek szerkesztése hamarabb kezdődik meg a digitális tartalomgyártás előtt. 

Ez egyszerű, ugyanakkor igen összetett hatásokkal is bírt.  

A digitális tananyagokba így már beépülhetett az a know-how, az 

a minőségi kritérium, amely a tankönyvek esetében már 

szakértői, lektori javításokon ment át, illetve tudott 
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építkezni a tankönyv képanyagbázisából, illusztrációiból, forrásaiból.  

 

Az alsós tananyagokról összességében 

  

Az alsó tagozatban az OFI intézményrendszerén belül, a TÁMOP 3.1.2 keretein belül 

indult meg az alsós anyagok fejlesztése is. Ez összesen 23 kiadványt jelent. A kiadványok 

között a matematika 1-2., olvasókönyv 1-2., írás 1-2., környezetismeret 1-2., valamint a 

nyelvtan 2. tankönyvek szerepelnek. A tananyagok fejlesztését külön szerkesztőség végzi, 

ahol forgatókönyvírók, szerkesztők, programozók dolgoznak azon, hogy a lehető legjobb 

anyagok készülhessenek el. 

Igyekeztünk szem előtt tartani azokat a szempontokat, igényeket is, miszerint jelenleg 

nincs minden tanteremben internetkapcsolat, ezért lehetővé tettük egyes tananyagelemek 

letölthetőségét is. Jellemzően ezek PDF állományok, de található köztük kép, valamint 

felsőbb évfolyamokban videó is. Alsóban a 

tankönyvhöz illeszkedő grafikai stílus mellett 

megtalálható olyan grafikai állományhalmaz is, 

amely eddig nem épült be a tankönyvbe, de a 

digitális fejlesztésnél bátran használtuk. 

Természetesen ilyenkor is követelmény volt a 

kerettanterv szem előtt tartása, illetve az életkori 

sajátosságok figyelembe vétele. 

A könyv mint hagyományos forma, és a digitális/interaktív könyv mint innovatív elem 

sok tekintetben nyújt izgalmas kapcsolódásokat (oda-vissza reflektáló és 

megnyíló tartalmak, hivatkozások és többlet lehetőségek), 

melyek mindkét “platform” számára izgalmas megújulást 

és tartalmi-formai szempontból is revolúciót 
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eredményezhetnek. Ezek mellett a “kiegészítő tartalmaknak” hívott anyagok olyan pluszt 

adhatnak a pedagóguskollégák kezébe, amelyet órán használhatnak. Lásd. nyelvtan 2. PDF 

állományok, szerepjátékok. 

Törekedtünk arra, hogy a tartós tankönyvekből kimaradt feladatokat feldolgozzuk, 

valamint tevékenykedtessük úgy a diákokat, hogy egyes feladatokat írjanak le a füzetbe, 

játsszanak el, vigyenek haza és otthon végezzék el, így a tanító be tudja vonni a szülőt a 

tanulás folyamatába. 

 

A microsite-ról: http://etananyag.ofi.hu 

 

 A fejlesztés keretén belül 2015 

szeptemberére elkészül a Nemzeti Közoktatási 

Portál (NKP), amely ki fogja szolgálni mindazon 

igényeket, amelyeket ez az ideiglenes weboldal 

nem tud. Gondolok itt a tanulási útvonalak 

elkészítésére, bejárására, a kiértékelés 

elmentésére, egyéb interaktív tananyagok 

megjelenítésére stb. Az ideiglenes weboldal 

kialakításánál figyelembe vettük a könnyen 

kezelhetőség, átláthatóság követelményeit. A 

visszajelzések szerint mindez sikerült is. Az eddig 

megkérdezett pedagóguskollégák elégedettek a 

kialakítással, az oda feltöltött anyagok mennyiségével, minőségével.  

 

Az oldal tartalmazza a letölthető PDF tankönyvet, valamint 

ennek kivetíthető, lapozható formáját. 

http://etananyag.ofi.hu/
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A tankönyv borítója alá felkerült a tanmenet, esetleg a kézikönyv, munkafüzet. Ezek mellett: 

 Tájékoztató mérések (ahol van) 

 Útmutató 

 Hívóképek (ahol van) 

 Mesekártyák (ahol van) 

 egyéb kiegészítő, a pedagógus munkáját segítő anyagok is fellelhetők. 

A fejezetek, leckék a képernyő jobb oldalát foglalják el, lenyíló menü formájában. Az egyes 

tananyagelemek ezek lenyitásával érhetők el. 

 

Az LO-k (learning objectek) között megtalálhatók: 

 animációk 

 videók 

 feladatok 

 PDF állományok (feladatokkal, játékokkal, szerepjátékokkal) 

 képek 

 hanganyagok 

A tananyagok szoros együttműködése a tankönyvekkel minden tantárgynál tetten érhető.  
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Az alsós magyar nyelvtanban például a nyelvhasználat természetes közegéből, a nagyobb 

egységből, a szövegekből, szituációs játékokból indulunk ki (minden órához kapcsolódik 

tematikus eseménykép – interaktív tananyag), vizuális támogatással, majd azokból emeljük 

ki a kisebb nyelvi-nyelvhasználati elemet, és tartalmi, formai szempontból megfigyeltetjük. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interaktív feladatokat oldunk meg differenciáltan, azokból következtetéseket vonunk le, a 

tanultakat, az új, megszerzett ismereteket megbeszéljük, rendszerezzük és gyakoroljuk, 

végül pedig a nyelvi-nyelvhasználati elemeket visszahelyezzük eredeti kontextusába, 

működésébe. A heurisztikus, felfedeztető tanítási menetet követjük.  

A feladatok után - vagy ahogyan az adott tanulócsoport felkészültsége, háttere 

megköveteli - letölthető és nyomtatható (szétvágható) feladatokat oldunk meg 

differenciáltan, egyéni, csoport- vagy pármunkában, azokból következtetéseket vonunk le, a 

tanultakat, az új, megszerzett ismereteket megbeszéljük, illetve ezekről a szóvivők 

beszámolnak az osztálynak. 
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A szabályszerűség felismertetése és gyakorlása után az órát a megfigyelések, a megszerzett 

tudásmorzsák összefoglalása (a gyerekek saját szavaival) és életkorhoz illeszkedő szakszerű 

leíró nyelvtani megfogalmazása zárja (a nem memorizálásra szánt bagoly szövegek által). 

 

Az interaktív tananyagok elkészítésének koncepciója 

 

A tananyagok elkészítésénél ez a három cél érhető tetten: 

 Korszerű, a kisiskolások életkori sajátosságaihoz igazodó legyen.  

 Segítségével fokozni lehessen a különböző tevékenységekben a tanulók 

tudatosságát, a kitartását és az igényességét.  

 Segítse a diákokat, hogy a tanulási tevékenységüket fokozatosan növekvő 

időtartamban és mind önállóbban legyenek képesek irányítani.  

 

A tananyagok, feladatok, játékok célja, hogy a kisiskolás korú gyermekek kellő 

motiváltsággal, élményeket szerezve tanuljanak.  

A játék elültetheti a kisiskolásba azt a kíváncsiságot, 

érdeklődést, amely elvezethet az alaposabb, elmélyültebb 

ismeretekig. Az interaktív feladatok és játékok 
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ellenőrzését, értékelését a program automatikusan elvégzi. Az ideiglenes weboldalon ezek 

nem menthetők, nem személyspecifikusak. E lehetőségeket az NKP fogja kiszolgálni a 

jövőben. 

A kiértékelés célja a tanulási folyamat – a tanuló – segítése, fejlesztése, a javítási 

lehetőségek számbavétele.  Ez az értékelési mód nem a tudás egészét, hanem a 

részfolyamatokat, a tudás bizonyos elemeit értékeli, a tanuló számára nyújt visszajelzést 

erősségeiről és hiányosságairól, fejlődésének lehetőségeiről. 

 

Összegzés 

 A fentiekben igyekeztünk bemutatni, hogyan működik együtt a kísérleti tankönyv az 

interaktív tananyagokkal, az ideiglenes weboldallal. A Nemzeti Közoktatási Portál 

elkészültéig ezen a platformon várjuk a hozzászólásokat, véleményeket és az esetleges 

ötleteket, igényeket is. 

 

 

 
 

 

 

 

kiprobalas@ofi.hu 

+36 70 430 71 50 
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