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A fejlesztési folyamat újdonsága  

Hároméves fejlesztési folyamat 
 Tankönyvkészítés, digitális tananyagfejlesztés 

 Kipróbálás 

 Átdolgozás 

 

A tanárok bevonása a fejlesztésbe 
 Kérdőíves véleményeztetés 

 A tankönyveket kipróbáló tanári munkacsoportok  



A fejlesztés ütemterve 

Kísérleti tankönyvek (megalapozó kutatások) 

 2014 (62 db)  Magyar nyelv és irodalom 

 2015 (89 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 



• Kapcsolattartás  
 2014 szeptemberétől folyamatosan: a kísérleti tankönyvek 

használóitól és kipróbálóitól kapott kérdőíves, ill. elektronikus napló 

formájában kapott visszajelzések összegyűjtése, elemzése 

• Módszertani segédletek  
 pl.: tanmenetek, tanári kézikönyvek 

• Tájékoztatók, felkészítések, képzések 
 2014. szeptember: képzők képzése (100 fő) 

 2014. október: képzések a használó és kipróbáló pedagógusok 

számára 

 országszerte 21 helyszínen 

 helyszínenként 12 tantárgyi szekcióban 

 2014. november: tankönyvírói felkészítő konferencia 

 

Támogató környezet 



A fejlesztési eredmények folyamatos 

értékelése 

Az elkészült tankönyvek vizsgálata a 

következő szempontok szerint  

 

 a fejlesztési célkitűzések megvalósulása 

 tartalmi összhang  

 az ismeretek egymásra épülése és 

rendszerszerűsége 

   



Tanári szerepek – tanítási modellek 

 

 

 

 

 

 

Bölcs a dobogón  

 

a tanár a tudás közvetlen és meghatározó 

közvetítője 

A változás mozgatója  

 

a tanár tanít, modellez, kihívást jelentő 

feladatokat ad, majd lépésről lépésre egyre 

nagyobb önállóságot enged a tanulóknak 

A partvonalról irányító 

edző 

a tanár stimuláló tanulási környezetet teremt a 

tanulói tapasztalatokhoz és fogalmi 

változásokhoz egy kooperatív tanulási 

forgatókönyvet megvalósítva 

 



„Tankönyvszagú” világ? – Nem! 

Kapcsolateremtés az iskolai tananyag és a mindennapi valóságban 

tapasztalt jelenségek és problémák között 

 

Olyan feladatok, amelyek problémafelvetése, műfaja és formája 

a lehető legjobban hasonlít az iskolán kívüli világ helyzeteihez 

 

A tanulás során a diákok nemcsak a nyelvi és a logikai 

intelligenciájukat használhatják, hanem mód lesz a többi 

intelligenciaterület kreatív használatára is 

 

Példák a tudományok és a művészetek világából. Nemcsak a régen élt, 

hanem a ma is köztünk élő és alkotó emberek megjelenítése 

 

Ismeretek arról, miként is formálódik a tudás egy-egy 

tudományterületen, s hogy milyen módon valósul meg a tudományos 

ismeretek felhasználása a mindennapi életben 



A tankönyvek tervezésének és kidolgozásának 

közös alapelvei 

Érthetőség: ismerős, érdekes, strukturált 

 

A lényeget megragadó tananyagtervezés: 

kulcsfogalmak 

 

Tanulóközpontú oktatás 

 



A tanulóközpontú oktatás modellje 

Kapcsolatok 

teremtése 

Rendszerezés 

Reflektálás 

Kiterjesztés 



Nemzeti Közoktatási Portál (NKP) 

Cél egy olyan egyszerűen kezelhető, elektronikus felület kialakítása, 

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 elérhetőségét.  

 

Továbbá lehetőséget biztosít a tanulók számára 

• a differenciált és kooperatív tanulásra, 

• a megszerzett tudás ellenőrzésére. 



A kísérleti tankönyvekhez kapcsolódó 

információk és segédanyagok 

www.ofi.hu 
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KÖSZÖNÖM  

A FIGYELMET! 

 
www.ofi.hu 


