
Köznevelési reformok

operatív megvalósítása

TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001

A TANKÖNYVFEJLESZTÉS 

PROGRAMJA

dr. Kaposi József
főigazgató

Budapest, 2015. július 20.



Az OFI mint tankönyvkiadó

2014. október 1-jétől az OFI átvette a Nemzedékek Tudása 

Tankönyvkiadó  Zrt. és az Apáczai Kiadó Kft. által ellátott 

feladatokat és azok kiadványait.



Közismereti tankönyveink

Azok számára, akik a 

korábbi tanévekben 

a Nemzedékek Tudása 

Kiadó vagy 

az Apáczai Kiadó 

sorozataiból kezdték meg 

az oktatást, 

az OFI az esetek 

többségében igyekszik 

biztosítani a folytatást.



Kísérleti tankönyvek fejlesztése

- Háromfázisú fejlesztési folyamat: 

 fejlesztés (tankönyvkészítés, digitális tananyagfejlesztés); 

 kipróbálás; 

 átdolgozás.

- Egy-egy tankönyvet többen készítenek: pedagógiai, 

szakmódszertani fejlesztők, gyakorló pedagógusok, digitális 

szakemberek.

- Tanárok bevonása a fejlesztésbe:

 kérdőíves véleményezés;

 tankönyveket kipróbáló tanári munkacsoportok

- A nyomtatott és a digitális tananyagot párhuzamosan fejlesztik.

- Teljes terjedelmükben elérhetők digitálisan.



A fejlesztés ütemterve

Kísérleti tankönyvek (megalapozó kutatások)

2014 (62 db) Magyar nyelv és irodalom

2015 (57 db) Matematika

2016 (47 db) Ember és társadalom

Ember és természet

Kipróbálás (ellenőrző kutatások, társadalmasítás)

2014/2015-ös tanévben:

– - 1500 iskola;

– - 151 partneriskola;

- 1170 partneriskolai pedagógus.

Korrekció, véglegesítés



A kísérleti tankönyvek előnyei

- Tanári kézikönyvek, tanmenetek is készülnek.

- A pedagógus aktív részese az alkotás folyamatának 

(kipróbálás és véleményezés).

- Az NKP-n kiterjedtebb, szorosabb digitális támogatás.

- Használó pedagógus: aki rendeli és tanít belőle.

- Kipróbáló pedagógus (tankönyvenként 50 fő): aki 

rendszeresen munkanaplót vezet a tanév során, külön 

díjazásért (40 ezer Ft/hó).



A fejlesztés mögött meghúzódó célok

- megbízható és korszerű ismeretek átadása;

- a tanulók érdeklődésének felkeltése (önálló tanulásra 

ösztönzés);

- minél több kapcsolat biztosítása az iskolai tananyag és 

a mindennapi élet között;

- az aktív tanulás biztosítása – diákok új ismeretek 

megszerzésébe való tevőleges bevonása;

- különböző ismeretforrások együttes használatát a 

tanulás során;

- segítség nyújtása a tanárok számára a személyre 

szabott tanulás megvalósításához.



A szellemi-erkölcsi nevelésére irányuló újszerű 

tartalmi komponensek

- a nemzeti történelem nagy nemzedékeinek előtérbe állítása;

- a magyar pesszimizmus ellensúlyozása történelmi példaképek 

segítségével;

- a család értékeinek felmutatása a nemzeti irodalom klasszikusain 

keresztül;

- a magyarság összefogásának, a közös erővel kivívott 

szabadságnak, mint értéknek a felmutatása;

- Kárpát-medencei közös magyar múlt, és az itt élő népek 

nemzetiségek hozzájárulása a közös eredményekhez;

- az irodalomkönyveken megjelennek a nemzeti sorskérdések, jövő, 

fönnmaradás, az anyanyelv témái;

- a kortárs szerzők, és az élő irodalom szerepének növelése;

- közösségi életre és testi-lelki-spirituáis egészségre, harmóniára 

nevelés kiemelése;

- a házasság, a család és a gyermekvállalás értékeinek felmutatása.



Kísérleti tankönyvek és tantárgyak

- magyar nyelv és 

irodalom, írás, olvasás, 

fogalmazás

- matematika

- történelem

- erkölcstan

- környezetismeret, 

természetismeret

- biológia, egészségtan

- fizika

- kémia

- földrajz



- 2015 őszén indul

- ingyenesen, mindenki 

számára elérhető

- folyamatosan bővülő 

számú digitális 

tananyagok

Nemzeti Köznevelési Portál



- Olyan egyszerűen kezelhető, elektronikus felület, amely a 

pedagógusok számára:

 egykapus hozzáféréssel, 

 egységes felhasználói felületen, 

 egységes szabvány alapján,

 regisztráció és költségtérítés nélkül.

- Lehetővé teszi valamennyi elkészült és jövőben elkészülő 

digitális tananyag és tanítási segédlet elérését, 

- Lehetőséget biztosít a tanulók számára:

 a differenciált és kooperatív tanulásra,

 a megszerzett tudás ellenőrzésére.

Nemzeti Köznevelési Portál jellemzői
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NKP és az új pedagógiai kultúra

Aktív tanulás

Kutatás, információ keresés

Problémamegoldás

Elvárás, cél

Egyén

Személyre szabott fejlesztés

Mentor

Tudásbeli és személyiség fejlesztés

Új paradigmaPortál-funkció

Ajánlasok

A diák tudásszintjének megfelelő 
további tartalomajánlasok

Tudáspróba

Otthoni tanulást segítő feladatok

Tanulási útvonalak

Egyéni tanulási útvonalak 
meghatározásá a tanár részéről

Kommunikáció

A tanár kapcsolatot tud tartani a 
diákkal és a szülővel



PÉLDÁK

A cigány/roma társadalom megjelenése 

a kísérleti tankönyvekben



Történelem

- A főbb történelmi csomópontoknál is szerepeljen a 

cigányság történelme.

- A kiadványokban hangsúlyosan megjelenjen az 

együttélés története.

- A főbb történelmi korszakokban bemutassuk a 

demográfiai és társadalmi viszonyokat.

- Ne „tematikus gettóként” jelenjen meg a cigányság 

történelme, hanem a tananyag integráns részeként.

- Az új kiadványokban (történelem 7. és 11.) már 

tudatosan megjelenik ez a szemléletmód, a korábbi 

kiadványokban az átdolgozás után.



A cigányság Magyarországon (Történelem 7.)



A roma holokauszt (Történelem 7.)



A cigányság középkori megjelenése (Történelem 9.) 



A cigányság a XVIII-XIX. században (Történelem 10.)



Magyar nyelv és irodalom

A kisebbségek, etnikumok népmeséinek, 

eredetmondáinak szerepeltetésével a kultúra 

egyetemessége kerül előtérbe, a másság 

elfogadása és a tolerancia a kisebbségi kultúra 

iránt.



Cigány eredetmonda (Olvasókönyv – 4. évfolyam)



Cigány népmese (Irodalom 5.)
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