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1. Bevezetés 

Az információs és kommunikációs technológiák (IKT) oktatásban való szerepvállalása az elmúlt 

évtizedekben fokozatosan megnövekedett az információs társadalom elvárásainak 

megfelelően. A XXI. század iskolatermében olyan IKT eszközök jelentek meg, mint a televízió, 

projektor, interaktív tábla, szavazó rendszer, tanulói laptopok, tabletek, okostelefonok stb. 

Ezek az eszközök egyrészről olyan elektronikus környezetben zajló munkakultúrára nevelnek, 

amelyet a jelenlegi munkaerőpiac igényel, másrészről az oktatás hatékonyságát igyekeznek 

növelni. 

Az új eszközök térnyerése mellett természetes következmény, hogy a tanulás tartalmát 

rögzítő papíralapú hordozókat felváltják annak elektronikus változatai a digitális tananyagok, 

tankönyvek. Az iskolákban 15. század óta folyamatosan jelenlévő tankönyv modernizálása 

számos kérdést vet fel: 

 mit nevezhetünk digitális tananyagoknak vagy tankönyveknek? 

 megváltozik-e bevezetésük által a tanulás-tanítás metódusa? 

 hogyan lehet a fejlesztő hatást biztosítani?  

A digitális tananyagok akkor töltik be az innovatív funkciójukat, ha nem pusztán a 

közvetítő eszköz változik meg általuk, hanem olyan digitális megoldásokkal élnek, amelyekkel 

könyvalapú társaik nem képesek a tanulás hatékonyságának és élvezetességének elősegítése 

érdekében (Kárpáti és mtsai, 2008). 

A digitális taneszközök fejlesztése nagy ívű beruházásokat igényel, ezért a digitális 

megoldásoknak garantáltan a hagyományosnál hatékonyabbnak kell lenniük, hogy a 

befektetések megtérüljenek illetve, hogy a felhasználók motivációt érezzenek az új 

lehetőségek iránt. A tanulókat, tanárokat arról kell elsősorban biztosítani, hogy az új 

alkalmazások képesek a tanulás-tanítás folyamatát egy következő szintre emelni, 

felhasználásuk megéri a megismerésükbe fektetendő munkát (Jones, 1999).  

Gondos előkészítő tervezés eredményével lehet megfelelő minőségű digitális 

tananyagokat készíteni. Ahol pontosan deklaráltak a bemeneti paraméterek és a kimeneti 
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célok, valamint adott egy olyan digitális tananyaggal szemben támasztott kritériumrendszer, 

amely a minőségbiztosítást szolgálja.  Azonban hasonlóan a többi IKT eszközhöz a reformok 

csak akkor várhatóak el, ha a pedagógusok módszertani kultúrájának fejlődése is a változások 

részét képezi. Ezért a digitális tananyagokkal kapcsolatban egy olyan elvárás is 

megfogalmazódik, hogy tartalmazza annak felhasználási útmutatását, tanári szemszögből 

megfogalmazva annak oktatási módszertanát is. 

1.1. Alapfogalmak 

A digitális tananyag, digitális tananyag szolgáltató, digitális tankönyv, digitális 

taneszközök stb. fogalmak helyes használatához érdemes azokat csoportosítani, és a 

legtágabb halmazt jelentő taneszközök fogalmából kiindulni. 

Az új Pedagógiai Lexikon szerint a taneszköz: "információhordozó, médium, oktatási 

eszköz, oktatási médium, oktatási segédeszköz, szemléltető eszköz, tanszer, tanulási forrás: az 

oktatás folyamatában felhasználható, az oktatás céljainak elérését segítő tárgy vagy 

elektronikus úton előállítható képi vagy hanginformáció".  

A taneszközök csoportosításának egy általánosan használt kategorizáló metódusa, 

történeti fejlődésre alapozva különít el 5 generációt. A negyedikben jelennek meg a digitális 

jelhasználathoz kötődő digitális taneszközök, amelyeknek a szemléltetés mellett a 

tanulásirányítás is a feladatuk pl. oktatóprogramok, oktatógépek. Paradigmaváltó 

fordulópont, hogy a gépeket nem a pedagógiai célok alá rendelve segédeszközként kezelik, 

hanem a tanulás-tanítás szervezésére is kiható változóként értelmezik. Az ötödik generációba 

napjaink legmodernebb eszközei kerültek be: a video-rendszerek, a számítógépek, a 

multimédiarendszerek, és idetartoznak a kilencvenes évek végének nagy jelentőségű technikai 

újdonsága, az Internet szolgáltatásai is. Ebbe a nemzedékbe tartozó eszközök interaktív 

kapcsolatot tesznek lehetővé a programokkal, a számítógéppel, a különböző adatbankokkal és 

számos más IKT eszközzel. 

  



6 | O l d a l  

 

A digitális taneszközök halmazon belül található elemek megismeréséhez a Digitális 

Tananyag Minősítő Bizottság munkadokumentumai közül a Digitális taneszköz-típusok című 

adja a hivatalos támpontot. Jelen írás szempontjából kiemeljük a digitális tananyag-egység, 

digitális tananyag, tartalom-menedzsment rendszer pontos meghatározásait: 

[…] 

2.1 Digitális tananyag-egység/objektum, objektum-tár: tantervtől és tanmenettől 

lényegében független, sokféle pedagógiai környezetben felhasználható, egy kisebb 

tematikus egység. Kiegészítője: tantárgyi, életkori, módszertani ajánlás. Önmagában és 

tananyag-elem gyűjteményben is szerepelhet, ez utóbbiban rendszerezve, meta-

adatokkal kiegészítve.  

2.2 Digitális tananyag: pedagógiai elvek alapján, az informatika lehetőségeit az oktatási 

célok mentén kihasználva felépített oktatási anyag, amely felépülhet a 2.1 elemeiből, de 

önálló, tartalmi, módszertani szempontból zárt egészet is alkothat. Alapvető célja egy 

adott kompetencia kialakítása, fejlesztése. Egy vagy több tantervhez illeszkedhet, és 

minta-tanmenet vagy oktatási javaslatokat tartalmazó leírás kapcsolódhat hozzá. 

Terjedelmi keretei szerint lefedhet egy évfolyamban egy tantárgyat (pl. Biológia 8 

osztályos anyaga), egy epochát vagy projektet, egy kultúrkör számára egy tantárgyat vagy 

tananyag-egységet (“Művészettörténet német nemzeti kisebbségi iskolák 6. osztálya 

számára”, illetve “A kitelepítés tematikája a magyar festőművészetben”).  

Fontos részei: oktatási célkitűzések meghatározása, a célkitűzés eléréséhez szükséges 

taneszköz megjelenítése IKT eszközökkel (pl.: képes, hangos, szöveges magyarázó- 

kiegészítő részekkel, kifejezések, fogalmak, személyek adatait tartalmazó, a szöveg 

megfelelő helyeihez kapcsolódó kislexikon vagy szómagyarázat), az egyes részekhez 

kapcsolódó gyakorló, önellenőrző feladatok a megoldásuk során aktivizálható magyarázó-

segítő funkcióval, az alkalmazást segítő komplex feladatok, a tananyag megértését és 

alkalmazását vizsgáló értékelő-tesztelő rendszer. 
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A kommunikációs csatornától, adathordozótól függetlenül tartalmazhatnak 

hivatkozásokat a témához kapcsolódó webhelyekre, bármilyen formájú taneszközre. 

[…] 

6 Tartalom-menedzsment rendszer: informatikai rendszer, melynek fókuszában az 

oktatási tartalom előállítása, tárolása, adatbázis-funkciókon keresztüli keresése és 

szűrése, valamint annak a célcsoporthoz közvetlenül, vagy képzés-menedzsment 

rendszereken keresztüli eljuttatása. Internetes és intranetes változata is elképzelhető. 

[…] 

A meghatározások sorrendjükben egyre nagyobb kategóriákat írnak le. A digitális 

tananyag-egységekből épülnek fel a digitális tananyagok, amelyeket például különböző 

tartalom-menedzsment rendszerek szolgáltathatnak a felhasználók felé pl.: Sulinet Digitális 

Tudásbázis. A digitális tankönyvekről nem esik szó a meghatározások között, ezért a hivatalos 

definíció helyett annak a „hétköznapi” jelentéstartalmából indulunk ki. A különböző 

magyarországi kiadók digitális tankönyvei a forgalomban lévő nyomtatott tankönyvek 

digitalizált változatai, amelyekben a szerzői szöveg megegyezik a nyomtatott verzióval, de 

kiegészül(het)nek plusz tartalmakkal, magyarázó szövegekkel, multimédiás, interaktív 

anyagokkal. Elméleti szinten a digitális tankönyvek tartalma ugyanúgy digitális 

tananyagegységekből és tananyagokból épül fel, azonban az ezek különálló egységként való 

használata nem jellemző, mivel a papírlapú gyakorlat következtében a tankönyv egy 

egységként definiálódik. 

Jelen írás az újgenerációs digitális tankönyvek elemzésével és megalkotásának 

koncepcióival foglalkozik. Ezért a bevezetőben leírtaknak megfelelően a digitális tankönyvek 

meghatározásánál is, a digitális kifejezést akkor tartjuk helyénvalónak, ha nem egyszerűen 

digitalizálást jelent, hanem olyan XXI. századi IKT megoldásokat takar, amelyek a tananyag 

közvetítésnek és a tanulásfolyamatának egy következő fejlődési szintjét képes megvalósítani. 
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Tervezésbeli és technológiai következmény is, hogy a digitális tankönyvek modulokra 

bonthatóak, amelyek megfeleltethetők a digitális tananyag, tananyag-egységek fogalmaknak. 

Az újgenerációs digitális tankönyv részegységeinek (tananyag-egység) univerzális felhasználási 

igényei miatt, a digitális tankönyvek modulokra való bontása fontos feladat a nyomdai 

tankönyvekkel ellentétben. 

A digitális tananyag-egységet a továbbiakban a köznyelvi használat miatt kötőjel nélkül 

írjuk és azzal szinonim fogalomként kezeljük a tananyagelemet. A tartalom-menedzsment 

rendszer kifejezés alternatívájaként a szövegben a digitális tananyag szolgáltató kifejezés 

fordul továbbá elő. 

Mivel a digitális tankönyvek, illetve a digitális tananyag szolgáltatók is digitális 

tananyagokat közvetítenek azokból épülnek fel, ezért a következőkben ezekből az 

információegységekből indulunk ki. 

1.2. A digitális tananyagok felhasználási lehetőségei 

A digitális tananyagok tervezése és felhasználása során figyelembe kell venni, hogy milyen 

célcsoportnak és alkalmazási módszereknek kíván megfelelni a digitális tananyag. Nem létezik 

és nem is lehet elérendő cél, hogy egy digitális tananyag minden környezetben ugyanolyan 

hatékonysággal működjön. 

Digitális tananyagok felhasználási célterületei szerint az alábbi kategóriákat 

különböztetjük meg (Kőfalvi, 2006): 

 hagyományos tanórák részeként 

 önálló, otthoni feldolgozásra 

 távoktatásra (e-learning) felhasznált  
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A felhasználás módja szerint elkülönítünk (Kőfalvi, 2006): 

 szinkrón alkalmazást, amikor a tanár és tanulók együtt, egy időben használják fel a 

tananyagot 

 aszinkrón alkalmazást, amikor a diákok és a tanár egyéni időbeosztásuk függvényében 

használják fel a tananyagot 

Mindkét csoportosítási mód egyes alkategóriáinak teljes mértékben megfelelő digitális 

tananyagot komplikált és költséges volna előállítani, illetve a felhasználhatóság is egy vagy 

több alkategóriában feltehetőleg csökkenne. Ezért egyértelműnek kell lennie, hogy melyik 

alkategória elvárásrendszere élvez prioritást és törekedni arra, hogy a többi 

szempontrendszer közül is a legtöbbnek megfeleljen a készülendő digitális tananyag.  

1.3. Digitális tananyagok felépítése (Kőfalvi, 2006) 

A digitális tananyagok felépítését többféle szempontrendszer alapján lehet jellemezni, 

amelyek eltérő terminusrendszerrel bírnak, de főbb jegyeikben azonosak. A digitális 

tananyagot kisebb alkotó részek egészeként képzelik el, amelyben a legkisebb építőelem 

jellemzője, hogy önmagában is értelmezhető, az elemi szintű tanulás tárgyát jelenti. Angolul 

learning object (LO), magyarul a tananyagelem kifejezések állandósult a fogalomra. A 

tananyagelemek általában tananyagelem- tárolókban (learning object repository - LOR) 

helyezkednek el, amelyek tartalmilag szoros egységet alkotnak. Az egyedi tárolásnak 

köszönhetően az egyes tananyagelemekből többféle tananyag is felépíthető (1. ábra), amely 

az újrafelhasználás előnyét teremti meg. Az intelligens rendszerek alkalmasak arra, hogy a 

felhasználók (tanárok, diákok) önállóan állítsák össze az igényüknek legmegfelelőbb 

tananyagokat. 
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LOR-1  Tananyag1 

LO1  LO1 

LO2  LO4 

LO3  LO5 

   

LOR-2   

LO4  Tananyag2 

LO5  LO1 

LO6  LO3 

LO7  LO6 

1. ábra 
Tananyagok felépítése (Kőfalvi, 2006 alapján) 

Az összetartozó tananyagok nagyobb szerveződési egységekbe csoportosíthatók (pl: 

lapok, témák, modulok), amelyek együtt még nagyobb összetartozó egységekbe és így tovább, 

amíg el nem jutunk a fa gyökeréig, a konkrét műveltségi területig. Például: 

Matematika>Matematika - 1. osztály>Törtek> Számok törtrészének meghatározása 

(tananyag). A szerveződési egységek mélysége nem meghatározható, az egyéni igények és 

logikai elrendezés függvénye. 

A tananyagok összeállításának alapfeltétele, hogy a tananyagelemek rendelkezzenek 

olyan leírással, amely alapján könnyen kikereshetőek az adatbázisból. Az ilyen leírásokat 

metaadatoknak nevezzük. Ilyen metaadatok például a tananyagelem címe, kategóriája, 

nyelve, kulcsszavai stb. A metaadatoknak létezik egy központilag elfogadott 

szabványrendszere az IEEE Standard For Learning Object Metadata (LOM). Másrészről a 

feltörekvő közösségi címkézési (social tagging) szokásoknak köszönhetően a szakértői alapú 

leírás mellett a formális osztályozási rendszerek is helyet követelnek maguknak, amelyek adott 

esetben a metaadatokban is szerepelhetnek (lásd részletesebben Zervas, Sampson és 

Aristeidou, 2012). 

A tananyag tananyagelemekre való bontása gondos tervezőmunkát igényel. A 

felhasználás céljaitól függ, hogy egy tananyagelemet lehet-e, érdemes-e további önmagában 

értelmes egységekre bontani. Például egy forrásrészlet lehet - nagy terjedelme ellenére - 

önálló tananyagelem, de az egy mondatos fogalommeghatározás is. A képek, animációk 

önállóan is megállják helyüket, a felbontás kérdése a hosszabb szövegrészeknél, videóknál, 
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hanganyagoknál merül fel. Amennyiben igény jelentkezhet egy rész több tananyagban való 

felhasználására, akkor mindenképpen gazdaságos a kisebb tanegységekre való bontás.  

A tananyagelemek felhasználhatóságának univerzitását az teremti meg, hogy önállóan 

is értelmezhetők és egy tanulási eseményt fednek le. Amennyiben más tananyagelemekre, 

tananyagokra vannak hivatkozások, akkor sérül a függetlenség követelménye. Pl.: az előző 

leckében olvasott…; a képen látható módon stb. 

Tananyagelem típusok: 

 szöveges tartalmak 

 képek 

 hanganyagok 

 multimédiás elemek 

 interaktív tartalmak 

 feladatok 

 gyűjtemények 

 hivatkozások 

Szöveges tartalmak 

A papíralapú tankönyvek legfontosabb médiuma a szöveg, azonban a digitális 

tananyagoknál koránt sincs kizárólagos szerepe a multimédiás, interaktív elemek mellett. A 

szövegelemeket céljuk szerint elsődleges és másodlagos szövegekre csoportosíthatjuk.  

Az elsődleges szövegek funkciója a tananyag, az elsajátítandó ismeretek átadása. A 

másodlagos szövegek funkciója a tanulástámogatás. Itt megkülönböztethetünk használati 

utasításokat, tartalomjegyzékeket, módszertani segédleteket, feladatokat, kérdéseket, 

értékelő szövegeket, összefoglalásokat, szövegtárakat. Mindezek az önálló tanulás 

támogatását szolgálják, igazi jelentőségük a digitális tananyagokban teljesedhet ki. 

Fontos különbség a hagyományos papír alapú szövegszervezési lehetőségekkel 

szemben, hogy itt a tananyag nem csak lineárisan dolgozható fel. A lineárisan feldolgozást 

igénylő szövegek egyfajta logika mentén épülnek fel, ezeket rendszerorientált szövegeknek 
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nevezzük. Rendszerorientált szövegekre a digitális tananyagoknak is szüksége van, a 

különbség az, hogy alkalmazásuk egy téma bemutatása során adekvát, nem pedig egy egész 

műben. 

A digitális szövegek esetében a hiperhivatkozások segítségével a tananyagban egy 

hálót hozunk létre, amely a szövegelemek közötti olyan logikai kapcsolatok létrehozását segíti, 

amelyre a lineáris szövegek nem képesek.  

Digitális szövegek készítésénél is ugyanúgy fontos a szövegek célratörő 

megszerkesztése, logikus felépítése, a tagolás, érthető tömör fogalmazási stílus, erős 

szövegkohézió. Az egyes szövegrészek megalkotásakor figyelembe kell venni a célcsoport 

sajátosságait: olvasási, szövegértési képességeiket, előzetes ismereteiket, attitűdjeiket, 

motivációikat. 

Képek 

A digitális technológiáknak köszönhetően a képek használatának alkalmazási 

lehetőségei kibővültek. A képek jellemzően kétféle pedagógiai cél alá rendelhetőek. Az egyik 

esetben az információ önálló hordozói és valamilyen tárgy, személy, jelenség, esemény 

egészének vagy részletének a bemutatása a cél. A másik esetben a szöveges információt 

magyarázzák, kiegészítik, pontosítják vagy illusztrálják a képek.  

Korunkat jellemző információhordozók közti preferencia sorend miatt a képeknek 

fontos szerepük van a tanulás folyamatának segítésében. A didaktikailag megfelelő képek 

szervesen, többféle funkciót megvalósítva képesek beépülni a tananyagba, nemcsak az 

ismeretátadásban, hanem a képességfejlesztésében is szerepük van. 

Hanganyagok 

Az IKT alapú tanulási környezetben a hangok is a tananyag szerves részét képezhetik. 

Önmagukban állva is teljesértékű tananyagegységként értelmezzük. Az elsődleges 

hangállomány a tanulás tárgyát jelenti.  A másodlagos hangállomány célja a tanulás segítése, 

a tanulástámogatás és az értékelés szolgálata. 
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A hangállomány állhat önállóan, de kapcsolódhat más anyagokhoz is, például 

multimédiás környezetben. Ekkor kiegészítő, „aláfestő” szerepe van főleg. Összekapcsolható 

szöveggel úgy, hogy az olvasandó szöveget hallják a tanulók, így növelhető a tanulás 

hatékonysága különösen a fiatalabb korosztályban, vagy a rossz szövegértéssel rendelkező 

tanulók támogatásában. A látásukban korlátozottak számára kiemelten fontosak a 

hanganyagok. 

Az auditív elemek felhasználása számos módszertani lehetőséget kínálhat, például 

elősegítheti egy kép vagy szöveg értelmezését, bemutatását vagy kiegészítő információkat 

közvetíthet. A hangeffektek, zenék mellett az emberi beszéd alkalmas a tanulási szituáció 

személyesebbé tételére, megteremti a személy jelenlétét, a tanulás interperszonális illúzióját.  

Multimédiás elemek 

A multimédiás elemek használatának egyik legnagyobb előnye, hogy a különböző 

médiumokat egy platform képes megjeleníteni és tárolni. A videó állományoknak az 

ismeretátadás, szemléltetés, magyarázat és a motiváció keltés szerepében is kiemelt 

jelentőségük van. Kifejezetten alkalmasak kísérletek, jelenségek, különböző szituációk 

bemutatására, épp olyan jól alkalmazhatóak természettudományos oktatásban, mint 

nyelvtanításban. Nem minden jelenséget (pl.: mikroszkopikus folyamatok) lehet videón 

keresztül bemutatni, ezen folyamatok vizualizációját animációk segítségével lehet biztosítani. 

A multimédiás tartalmaknak kiemelt jelentőségük van abban, hogy egyszerre több 

érzékszervre hatnak, a megismerés több csatornán keresztül zajlik, ezáltal elősegítve a tanulás 

hatékonyságának növelését. Az egymással multimediális interakcióba lépő tananyagelemek 

pontosíthatják, kiegészíthetik, értelmezhetik egymás információit; komplementer vagy 

elmélyítő célú kapcsolatokat is teremthetnek. 
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Interaktív tartalmak 

A digitális tananyagok más médiumon nem létező sajátos tananyagegység típusa az 

interaktív elemek. Az IKT eszközök által létrehozott interaktivitás biztosítja, hogy a 

tananyagelemek működése a tanulói beavatkozások függvényében változzon. Az interaktivitás 

megnyilvánulhat a tananyagelemek, a tananyagszerkezet és a tanulási stratégia szintjén is. Az 

interaktív elemek érzékletesen mutatják be az összetettebb jelenségeket, a valóság 

folyamatait virtuális térben modellek, szimulációk révén. Ezen jellemzők mentén az interaktív 

tartalmak kiválóan alkalmasak a felfedező, konstruktivista tanulásra.  

Azokat a feladatokat, amelyekben a visszacsatolás interaktivitás révén valósul meg 

szintén ebbe a csoportba sorolhatóak. Az önálló tanulást támogató digitális tananyagok elemi 

részeit képezik az interaktív feladatok. Az interaktív tananyagelemek kimeneti eredményei 

(értékelés, esemény, változás) a tanuló tevékenységének függvényében több különböző 

alternatíva közül választódik ki (2. ábra, 3. ábra). Azokat a tartalmakat, amelyeknél az egymást 

követő elágazások mindig csak egy új állapotba és egy korábbi állapotba visszavezető utat 

tartalmaznak, feltételesen kezelhetők interaktívként (4. ábra). 

  akció1   

     

  reakció1   

felhasználó    interaktív elem 

  reakció2   

     

  akció2   

2. ábra 
Interaktív tartalmak folyamatábrája I (Kőfalvi, 2006) 
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  felhasználó   

     
     

akció1    akció2 

  interaktív elem   

     

következmény1    következmény2 

3. ábra 
Interaktív tartalmak folyamatábrája II (Kőfalvi, 2006) 

felhasználó  akció1  LO1  reakció1  felhasználó  akció2 

 

4. ábra 
Nem teljes interaktivitást megvalósító tananyag 

A tanulási stratégia szintjén megvalósuló interaktivitás, jól strukturált digitális 

tananyagrendszer többféle bejárási útvonalat is támogat. Ezek között választhat a tanár, diák 

szükségletek vagy egyéni preferencia függvényében. A beépített ellenőrző mechanizmusok 

automatikusan, vagy ajánlottan léptetik a tanulót a következő vagy elegendő tudás hiányában 

az átismétlendő anyagrészhez. A bejárási út egyéni és automatizált megválasztása 

kombinálható is egy tananyagon belül. 
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LO1 
 

LO2 
 Elágazás, egyéni 

választás 
    

         

    
LO3 

 
LO4 

    

         

    

Ellenőrzés1 
Helyes eredmény? 

    

     
LO5 

 
LO6 

        

 

5. ábra 
Példa tananyag bejárási útvonalra (Kőfalvi, 2006) 

Feladatok 

Az e-tananyag lehetővé teszi azt, hogy a benne szereplő feladatok eredményesen 

támogassák a konstruktív tanulást. Az IKT lehetőségeinek kihasználásával a digitális 

tananyagok feladatai sokrétűbbek és változatosabbak lehetnek, mint a tankönyvi verziók. A 

feladatok tervezésekor lehet arra építeni, hogy a felhasználó számítógépet használ, nagy 

valószínűséggel internet eléréssel. Egy feladat alkalmas lehet ismeretek elmélyítésére, tudás 

alkalmazására, gyakorlására, képességszintre emelésére. Elektronikus környezetben a jó 

feladat jellemzője, hogy tudja támogatni az önálló tanulást is. Ennek következtében a 

feladatnak többet kell tartalmaznia, mint a feladat szövegét. A feladat egy olyan komplex 

tananyagelem, amelynek tartalmaznia kell a feladat megoldásához szükséges segítséget, a jó 

megoldást, hiba esetén annak megjelenítését, visszacsatolást (jó eredmény és hiba esetén is) 

és továbblépési lehetőséget is (ami például rossz megoldás esetén lehet a vonatkozó 

anyagrész). A digitális oktatásban megjelenő feladatoktól természetes elvárás, hogy 

interaktívak legyenek.  

A XXI. század iskolájával szemben azaz elvárás fogalmazódik meg, hogy ne passzív 

tudást, hanem eredményesen alkalmazható képességeket, a megszerzett ismeretek 

I 

H 
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használatára való képességeket nyújtson. Ezen célok elérésében kiemelt jelentősége van a 

feladatoknak. Funkciójukat akkor töltik be, ha életszerűség, gyakorlatiasság és 

problémaorientáltság tekintetében a munkaerőpiac elvárásaira nevelnek.  

Gyűjtemények 

Gyűjteménynek hívjuk a valamilyen rendező elv alapján egymással összefüggő 

tananyagelemek összességét. Hagyományos tananyaghoz kapcsolódóan ilyen lehet a 

fogalomtár, képletgyűjtemény, de a szöveggyűjtemény is. A gyűjtemények felépülhetnek 

valamilyen homogén vagy tematikusan összetartozó elemekből. Tipikus homogén rendező elv 

alapján felépülő elektronikus gyűjtemények a kép-, videó- és hangtár. A digitális tananyagban 

az előny a gyűjteményszervezés, gyűjteménykészítés lehetőségében van. A gyűjteményeket 

elérhetjük közvetlenül, de hivatkozások segítségével a tananyag megfelelő pontjaihoz is 

hozzárendelhetjük. 

Hivatkozások 

A hivatkozások a tananyag belső és külső összefüggéseinek feltárására, bemutatására 

szolgálnak. A hagyományos tananyagok is megvalósítanak ilyen lehetőségeket, de fizikailag 

erősen korlátozottak. A hivatkozásokat tartalmazó szövegek, a hiperszövegek, hipertextek 

szerepe a tanulás hatékonyságában és eredményességének növelésében 

megkérdőjelezhetetlen előnyöket mutat. Elsősorban a tudásszerkezet kialakításában biztosít 

komoly előnyöket, eredményesebbé teszi az egyéni tudáskoncentrációt és a megszerzett 

tudás sokoldalú alkalmazását. Nagy szerepe lehet a különböző diszciplínák 

összekapcsolásában is, elősegíti, hogy a tudáselemek ne szigetelődjenek el egymástól, 

integratív gondolkodás fejlesztését segíti. Másodlagos szerepük a tananyagon belüli navigáció 

elősegítése, ekkor nem tartalmi, hanem szerkezeti dimenziójuk értelmezhető. 
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A tananyagok magasabb szerveződési szintje 

A digitális tananyagok jellemzően digitális tananyag-adatbázisokba szervezve állnak 

rendelkezésünkre. Itt több műveltségi területnek megfelelően, illetve egyéb metaadatok 

mentén kereshetünk hatékonyan a tanulás-tanítás folyamatához illő minősített digitális 

tananyagokat. Ezek az adatbázisok sokszor szabad tartalmúak (open content), azaz bárki 

számára ingyenesen elérhetőek az egyes tananyagelemek (pl.: Sulinet Digitális Tudásbázis, 

Learning Resource Exchange). Az adatbázisok létrehozását oktatási, kulturális intézmények és 

társadalmi szervezetek támogatják. Megalkotásuk nagy költségeket emészt fel, de 

hosszútávon költséghatékony, mivel tízezrekhez juthat el, megfelelő tervezéssel hosszú 

éveken át használható, könnyedén frissíthető, ilyen módon az egy tanulóra kiszámított 

költségek alacsonynak tekinthetők (Kárpáti és mtsai, 2008). 

1.4. Miért használjunk digitális tananyagokat? 

A papíralapú tankönyvé nyilvánítás is szigorú követelményekhez kötött „[…] abban az esetben 

kerülhet forgalomba, ha a korábban engedélyezett tankönyvhöz viszonyítva előrelépést 

mutat.” (Albert, 2006). Így a különböző, például infrastrukturális bemeneti feltételekhez 

kötött digitális tankönyvekkel szemben talán még nagyobb elvárások fogalmazódnak meg: 

milyen előnyökkel jár a digitális tankönyvek, tananyagok alkalmazása, hogyan térülnek meg a 

befektetett anyagi források és energiák? 

Digitális tananyagok használatának lehetséges pozitívumai: 

 motiváció, figyelemfelkeltése és fenntartása 

 információ közlés XXI. századi formában történő megvalósítása 

 több érzékszerv bevonása 

 megértés növelése  

 tudástranszfer elősegítése 

 interaktivitás megvalósítása 

 tanulási folyamat irányítása 

 önálló információ feldolgozás elősegítése 

 passzív befogadó helyett aktiváció  
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 individualizált, differenciált nevelés 

 SNI támogatás (pl.: fejegér, beszédszintetizátor stb.) 

 kooperációs tevékenységek megvalósítása 

 visszacsatolási mechanizmusok biztosítása 

 gamifikáció lehetősége 

 digitális műveltség fejlesztése 

 

2. Helyzetelemzés 

2.1.  A helyzetelemzés módszertana, a vizsgálat kiterjedtsége 

A helyzetelemzés egyrészről kitekint olyan, az elmúlt 8-10 évben megvalósuló nemzetközi 

példákra, amelyek tapasztalatként felhasználhatóak a hazai digitális tananyag-alkalmazás 

területén. 

Másrészről a helyzetelemzés a hazai digitális kultúra oktatásra vonatkoztatható 

jellemzőit mutatja be. Megvizsgálja, hogy mennyire alkalmas az a technológiai környezet az 

iskolákban, amelyben az új digitális taneszközök kívánnak helyet foglalni. Mennyi az egy főre 

jutó gépek száma, az internet ellátottság és annak a sebessége, hogy a géptermeken kívül hány 

darab számítógép, interaktív tábla, tablet, szavazóeszközök stb. található meg. Az 

infrastrukturális paraméterek melletti iskolával kapcsolatos kérdés, hogy a tanárok használják-

e a meglévő IKT eszközöket és ha igen, milyen célokra, egyszerű segédeszközként vagy a 

módszertani megújulásra is alkalmas platformként. A digitális eszközök megtervezésének 

stratégiáját szintén befolyásolja, hogy milyen a tanulók otthoni IKT eszköz ellátottsága, lehet-

e azzal tervezni, hogy a tanulók otthon végeznek IKT eszköz alapú tanulási tevékenységeket. 

Az általános iskolák tekintetében 2011-es országosan reprezentatív minta (Tóth, 

Molnár és Csapó, 2011), középiskolák tekintetében egy szintén 2011-es nagymintás Európai 

Uniós felmérés (Hunya, 2013) eredményei biztosították a vizsgálat országos szintű 

kiterjedtségét. 
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2.2. Nemzetközi kitekintés 

Az utóbbi évek nemzetközi kutatásai és IKT-s fejlesztései egyöntetűen hangsúlyozzák, hogy az 

oktatásban nem csupán az új eszközök bevonására, elterjesztésére, és ezek használatára van 

szükség, hanem ehhez szervesen kell kapcsolódnia a pedagógusok módszertani 

felkészítésének, az intézményvezetők és pedagógusok innovációra való nyitottságának, a 

folyamatos pedagógiai, szakmódszertani képzéseknek, illetve a pedagógusokat és 

intézményeket támogató hálózatoknak is. (Dooley és mtsai, 1999; Vannatta és Fordham, 

2004; Kadel, 2005; Lim, Zhao, Tondeur, Chai és mtsai, 2013). Mások arra helyezik a hangsúlyt, 

hogy az iskolába kerülő fiataloknak azért van szükségük interaktív tananyagokra, mert mielőtt 

iskolába kerülnek, már olyan digitális eszközökkel végzett tevékenységekhez kapcsolódóan 

van élményük és tapasztalatuk, mint a videojátékok, interaktív játékok (Oblinger, 2004).  

A fentiek alapján, a következőkben olyan nemzetközi köz-és felsőoktatási projektek 

rövid bemutatására kerül sor, amelyek kifejezetten a tankönyvek digitális megjelenítését, 

interaktív elemekkel való kiegészítését célozták meg.  

2011-ben a Malajziai Egyetemen olyan digitális könyvtár létrehozására tettek kísérletet, 

amely a közoktatásban tanító pedagógusokat támogatja online forrásokkal és tananyagokkal. 

A fejlesztéshez kapcsolódóan ki kell emelni, hogy a bevont tanárok körében sem volt egységes 

a digitális könyvtár fogalma. Többen neten található anyagokat, mások komplex online 

gyűjteményeket, megint mások online katalógust értettek a fogalom alatt.  

A digitális könyvtár elnevezésű projekt létrejöttének alapvető célja az volt, hogy – első körben 

– történelemtanárok számára kínáljanak olyan forrásokat, digitális gyűjteményeket, 

amelyeket a tanítás és tanulás támogatására használhatnak a diákokkal közösen. A fejlesztés 

alapját az adta, hogy a digitális anyagokkal ahhoz a generációhoz szerettek volna közelebb 

kerülni, akik nyitottak az online eszközökre és forrásokra, ezzel motiválva őket a tanulási 

tevékenységre. A fejlesztéshez kapcsolódó esettanulmányban a szerzők (Abrizah és Zainab, 

2011) részletesen leírják, hogy miért van szükség digitális könyvtárakra.  
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Pontokba szedve mutatják be a digitális könyvtár előnyeit:  

 segít gyűjteni, rendszerezni a digitális információt 

 bárhonnan elérhető 

 forradalmasítja a tananyagok hozzáférhetőségét 

 támogatja az egyéni tanulási utakat 

 megváltoztatja az információkeresés útját és módját.  

A maláj tanárok az innovációra nyitottak, magas pozitív attitűdjük van az IKT iránt, 

(szükségesnek tartják a digitális könyvtárak meglétét, amennyiben az az életkornak megfelelő, 

minőségi tananyagokat tartalmaz) de a számukra elérhetővé tett anyagokat és módszertani 

változásokat lassan építik be a tanítási folyamatba. A módszertani, gyakorlati felhasználás 

lassabb megvalósulásának okairól a tanulmányban nem olvashatunk, de ez egybevág azzal a 

megfogalmazott igénnyel, miszerint az IKT-eszközök hatékony alkalmazásához módszertani 

képzésekre, és folyamatos szakmai, pedagógiai és technológiai támogatásra is szüksége van a 

tanároknak.  

A Michigan Egyetem kutatói és oktatói szerint a digitális technológia több területen is 

különbözik a hagyományos médiától, de van három kiemelt különbség, amelyre érdemes 

figyelmet fordítani. Ezek, a szerzők szerint a multimédia, az interaktivitás és a szocializáció. 

Felsorolt három területre fontos hangsúlyt fektetni a tananyag tervezésekor (Zhao, Lai és 

Zhang, 2010).  Felhívják a figyelmet arra, hogy a digitális tananyagnál, tankönyvnél kiemelt 

szerepe van az interaktivitásnak, de ezt élesen elkülönítik az interakció fogalmától. Ahogy a 

szerzők fogalmaznak, az interakció interperszonális, az interaktivitás pedig az ember és a 

számítógép, digitális eszköz között valósul meg (Zhao, Lai és Zhang, 2010).  

A multimédia kiemelése az eddig leírtak alapján is egyértelmű lehet, abban van jelentős 

szerepe, hogy a digitális tartalom ne csupán digitalizált forrás maradjon, hanem sokkal inkább, 

gazdag, sokféle multimédiás tartalommal kiegészített, elérhető anyagot vagy tananyagot 

képviseljen. 

A szocializáció mint harmadik kiemelt terület a diákok szempontjából fontos pont, hiszen a 
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digitális források, az online környezetek lehetőséget adnak arra, hogy a tanulók szocializációs 

színtere kiegészüljön, bővüljön a korábbiakhoz képest.  

A Virginia State University-n, a felsőoktatásban tanuló hallgatók számára létrehoztak 

egy olyan projektet, amely 991 diák számára kínál digitális tankönyvet a hagyományos 

szövegalapú könyvek felváltása helyett. (Feldstein és mtsai, 2012). A digitális tankönyvek 

Creative Commons licensszel védett tartalmak, ezekhez az egyetem hallgatói és oktatói 

férhetnek hozzá, egyedi azonosítást követően az alábbi rendszerben: 

catalog.flatworldknowledge.com. 

A fejlesztési ötletet az adta, hogy az oktatók és az intézmény vezetői által készített 

vizsgálatok és felmérések alapján az egyetemi hallgatóknak csupán 47%-a vette meg korábban 

a könyveket. Ez a viszonylag alacsony arány jelentős részben az otthoni támogatás hiánya 

miatt, a pénzforrások megteremtése miatt megvalósuló munkavállalás miatt alakult ki. A 

tankönyvekhez való hozzáférés további egyenlőtlenségeket szült a hallgatók között.  

A fejlesztés kapcsán a szerzők számos pozitív eredményről számoltak be (Feldstein, 

Martin, Hudson és mtsai; 2012).  

 A projekt keretében rendelkezésre bocsátott digitális tankönyveket több hallgató 

használta, mint ahányan korábban megvették, kikölcsönözték a papíralapú 

példányokat, és sokkal jobb eredményt értek el a digitális tankönyvet használó 

hallgatók. 

 A digitális tankönyvek online elérhetőek, de a hallgatók számára biztosított a letöltés 

lehetősége, így azokat a letöltést követően, de internet nélkül is tudták használni.  

 A projekt során kilenc kurzust tartottak így bevezetésképpen a hallgatók számára. A 

félév végére a tanulók 95%-a beiratkozott a digitális könyvek tárába.  

 A hallgatók az elérhető fájltípusok közül pdf-et töltöttek le a legtöbbször, de nőtt az 

elektronikus könyvolvasó készülékeken használható mobi és epub fájlok letöltése is. 

(MP3-at keveset töltöttek le, ez volt a legkevésbé népszerű.) 

 A digitális tartalmakhoz kapcsolódó interaktív modulok közül a hallgatók 21%-a töltött 

ki quizeket, és oldott meg flashcardos feladatokat.  
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 A megkérdezett hallgatók 62%- szerint ezek a digitális tankönyvek jóval nagyobb 

szabadságot és több segítséget jelentettek hagyományos társaiknál.  

 A tankönyvek és digitális tankönyvet közzétételét követően, az esetlegesen felmerülő 

hibákat a digitális példányok esetében sokkal könnyebb módosítani.  

A Thessaloniki Arisztotelész Egyetemen, a közoktatás keretében, a hitoktatáshoz 

kapcsolódóan dolgoztak ki olyan digitális tankönyvi projektet, amely a digitalizált szövegek 

mellett számos interaktív elemet is tartalmazott (Mitropoulou, 2012).  

A projekt egyik alapvető célkitűzése volt, hogy a görög tanulók számára lehetőséget 

teremtsenek arra, hogy a szadadidejükben, otthonról is elérjék az interaktív, iskolai 

tankönyveket, és így, a saját időbeosztásuk szerint és személyes tanulási környezetükben 

gyakorolhassák az iskolában tanultakat.  

A másik alapvető célkitűzés a tanárokhoz kapcsolódik. A projekt keretében a 

pedagógusok számára szerették volna biztosítani, hogy a tanítás támogatása során 

felhasználható, sokféle interaktív tananyag-elemhez bármikor hozzáférjenek. Az elérhető 

tananyagok egyrészt interaktív táblán használhatóak, másrészt ezekkel a pedagógusok 

gazdagítani tudják a módszertani és eszközrepertoárjukat is. Az interaktív tananyag-elemek 

között helyet kaptak interaktív térképek, keresztrejtvények, videók, kvízek, interaktív 

feladatok, online szótárak, wikipédia-linkek és prezentációk is. Ezek az interaktív elemek nem 

önálló gyűjteményként találhatóak a tananyagban, hanem a digitális tankönyv szövegébe 

ágyazva, kis képként jelennek meg a különböző tevékenységek ikonjai, mintegy ugrópontként 

utalva az aktív tevékenységekre. A különböző tananyagokat, leckéket követően fórumnak is 

helyet biztosítottak a szerkesztők, amely a diákok és a pedagógusok párbeszédére teremtett 

lehetőséget.  

Az elmúlt években, Arizonában is létrehoztak egy olyan projektet, amely a digitális 

források hangsúlyos bevonását szorgalmazza a hagyományos, papíralapú könyvek és 

tankönyvek mellett. A „Think outside the book!” (A könyvön túl) elnevezésű projekt (Carney, 

2011) arra a kérdésre keresi a választ, hogy vajon az információs társadalomban valóban a 

könyvek és a tankönyvek jelentik-e a tanulók számára az alapvető információforrást. A szerző 
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rávilágít arra, hogy a tanulóknak a tankönyveken túl még több lehetősége van arra, hogy a 

számukra releváns és hasznosítható tudáshoz hozzáférjenek.  

Carney szerint túl sok diák nem sajátítja el a tanulás alapjait, és sokan nem tanulják 

meg azokat az ismereteket, és nem sajátítják el azokat a kompetenciákat, amelyekkel az 

információs társadalom aktív, értékteremtő polgáraiként élhetnek, dolgozhatnak. A vázolt 

problémák megoldásaként Carney azt javasolja, hogy fordítsák meg a tantervet, és ne a 

tankönyvekből induljanak ki a tanítás során, hanem a sztenderdekből és kompetenciákból, 

majd azokhoz társítsanak olyan digitális forrásokat, amelyek segítenek ezek fejlesztésében. Ezt 

követően a tartalom szervezésére helyezi a hangsúlyt, amely a diákok tanulási sajátosságaihoz 

illeszkedik, majd a kollaborációnak, együttműködésnek szán jelentős szerepet, a közös munka, 

a tanulási tevékenység során. A projekt megkezdését követően, rövid időn belül a sztenderdek 

irányították a tantervet, amely a kreativitás növekedéséhez vezetett, és megszabadított az 

„olvassunk-el-egy-fejezetet-és-válaszoljunk-a-kérdésekre!” szokásától, amely nem támogatta 

a magasabb szintű gondolkodást, a problémamegoldást, és számos XXI. századi készség és 

képesség fejlesztését is figyelmen kívül hagyta.  

Az interneten elérhető digitális források gazdag és széles választéka önmagában még 

nem teremt arra lehetőséget, hogy a pedagógiai tevékenység hatékonyabbá váljon, ezért az 

említett iskolai körzetben a pedagógusoknak is együttműködésre, és az egymástól való tanulás 

megalapozására volt szükségük. A tanárok ebben az esetben is megosztották az azonos 

évfolyamon tanító kollégáikkal a jó gyakorlataikat, és közösen fejlődtek annak érdekében, 

hogy a tanítási tevékenységrepertoárjuk megújuljon.  

A SETDA (State Educational Technology Directors Association; setda.org) egyik, 2012-

es riportjában arra hívják fel a figyelmet a kutatók, hogy a gyors technológiai változások a 

tanulók mindennapi életébe beszivárogtak, egyre több digitális eszközt és információhordozó 

forrást ismernek és használnak, de eközben kevés iskola él azzal a lehetőséggel, hogy a 

hagyományos, papír alapú könyveket digitális forrásokkal egészítse ki vagy támogassa 

(Fletcher, Schaffhauser, Douglas; 2012). A szakadék egyre szélesebb a mindennapi 

eszközhasználatunk és a tanuláshoz, tanításhoz kapcsolódó eszközhasználtunk között – írják a 

szerzők.  
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A riportból kiderül, hogy az elmúlt években, az Amerikai Egyesült Államok 22 

tagállamában kezdeményeztek olyan fejlesztéseket és projekteket, amelyek a tartalmak 

digitalizálására, vagy digitális források bevonására helyezték a hangsúlyt. A digitális források 

felhasználásához a fejlesztések során szükség van olyan pontok meghatározására, amelyek 

biztosítják az akadálymentes hozzáférést a tanulók és a tanárok számára.  

 

6. ábra 
Az amerikai államok tankönyv innovációs politikája (Fletcher, Schaffhauser és Douglas, 2012) 

A jelentésben, az alábbi pontok alapján foglalhatóak össze azon – sikert biztosító – 

tényezők, amelyek a digitális források, tananyagok bevezetését, használatát ás elterjedését 

lehetővé teszik:  

 Az eszközök fenntartható finanszírozása: Az eszközökhöz való könnyű hozzáférés 

hiányában a tanulók nem használhatják ki a digitális tartalmak minden előnyét (illetve 

ugyanezen eszközök szolgálnak egyéb oktatási célokat is, pl. online értékelésre, 

hozzáférésre, vagy online tanulásra lehet felhasználni). 
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 Megbízható internetkapcsolat: A fejlesztésben részt vevő államoknak szükséges arra 

külön forrásokat elkülöníteni, hogy az internetkapcsolat megbízható és hatékony 

legyen, akár szimultán munkavégzés és eszközök egyidejű csatlakoztatása esetében is.  

 Felülvizsgált gyakorlatok és irányvonalak a digitális tartalmak felhasználása terén. 

 Felkészített oktatók: a pedagógusok számára biztosítani szükséges a folyamatos 

szakmai továbbképzés lehetőségét a digitális tartalmak oktatási felhasználásához 

kapcsolódóan, akár online tanulási környezetek bevonásával is.  

 Szellemi tulajdonnal és az újrafelhasználás jogaival kapcsolatos ismeretek: a digitális 

tartalmak kulcsfontosságú előnye azok újrahasznosíthatósága, de a megfelelő 

felhasználás miatt ezeket licenszelt, védett tartalmakként szükséges közzétenni. A 

védett megosztás biztosítja a szélesebb körben való terjeszthetőséget és kialakítja a 

megosztás etikettjét tanárokban és diákokban egyaránt. Az online szerzői jogokra 

vonatkozóan a szervezet a Creative Commons licenszelési lehetőségeit használja.  

 Minőségellenőrzés és felhasználhatóság: a minőségi tananyagokat más tanárok is 

felhasználhatják, növelve ezzel a tanár idejét, amelyet a tananyag egyénre 

szabhatóságára fordíthat.  

 Értékelés és megbecsültség: az intézményi és helyi vezetőknek el kell ismerniük, és 

támogatniuk szükséges a digitális tartalomfejlesztést, hiszen ez is alapvető feltétele a 

sikeres implementációnak.  

A North Carolina eLearning Commission (2012) tizenegy potenciális előnyt fogalmaz meg 

a digitális oktatási tartalmakhoz kapcsolódóan, a papíralapú tartalmakhoz képest:  

1. naprakész információk, többletinformációk és időszerűség jellemző ezekre az 

anyagokra 

2. a multimédia és az interaktivitás növeli a tanulók közötti együttműködés 

lehetőségét 

3. könnyebben személyre szabható a tartalom 

4. jobban igazodik a sajátos tanulói igényekhez is 

5. a tanulók a tananyagban a jegyzeteléssel nem okoznak „sérülést”, kárt 

6. korlátlan hozzáférést biztosít, bárhol, bármikor 
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7. egy idő után takarékosabb a használat 

8. növekszik a digitális tartalomgyártók között a piaci verseny 

9. a nyílt oktatási tartalmak (OER) biztosítják az újrafelhaszálást, az információk 

újratermelését 

10. megcélozható az egészségünk védelme és fejlesztése, ha könnyebb az 

iskolatáska 

11. az újszerű tartalmak származhatnak alapítványoktól, cégektől, tanároktól is.  

A nyílt oktatási tartalmak (OER) sok ember kíváncsiságát felkeltették már, és többen 

lépéseket is tesznek annak érdekében, hogy az oktatási tartalmak egyre inkább minőségi, 

digitális forrásokon keresztül is hozzáférhetővé váljanak. A SETDA álláspontja szerint az 

államokon és iskolai körzeteken belül, az intézményeknek szükséges átgondolni azokat a 

változásokat és teendőket, amelyek a digitális tartalmak felhasználásával járnak. Ehhez 

kapcsolódóan a szervezet, riportjában három fontos ajánlást fogalmazott meg:  

1. A nyomtatásban megjelent könyvek esetében, a következő 5 évben (2017-ig) szükség 

van a digitalizálás (fordulat) megkezdésére. 

2. Szükség van egy fejlesztési terv megfogalmazására a fordulat sikeres bekövetkeztéhez.  

a. Túlszabályozás megszüntetése és támogató irányelvek kialakítása 

b. A fordulatot támogató infrastrukturális és eszközfejlesztési beruházások  

c. A Digitális Irányelvek hatékony végrehajtásának biztosítása 

3. Fel kell lendíteni a digitális tartalmak piacát! 

Az Amerikai Egyesült Államokban már a digitális tankönyvek piacán is beindult a 

változás. 2011-ben az Indiana-i Egyetem több nagy kiadóval felmondta a 

megállapodását, és annak érdekében, hogy csökkentse a tankönyvek költségét, 

digitális formában tette azokat elérhetővé. A digitális hozzáféréshez időintervallumot 

rendeltek, amelyben a diákok elérték a tankönyveket, és az egyetem biztosította a 

kiadókat arról, hogy minden, diákok által letöltött digitális könyv után fizetnek nekik. 

A diákok a digitális tartalmakhoz így sokkal könnyebben hozzáférhettek, minden olyan 

eszközről, amelyen futott egy webböngésző (Schaffhauser, 2011).  Ez a megoldás az 
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Indiana-i Egyetem példája nyomán, több egyetemen elterjedt, így a Minnessota-i 

Egyetem és a Berkeley Egyetem is átvette ezt a már működő, jógyakorlatot. 

2.3.  A hazai alkalmazás bemeneti feltételei 

A digitális tankönyvek alkalmazásának egyik alapkérdése, hogy milyen technológiai 

fejlettséggel bír az a környezet, amelyben alkalmazni kívánják. Az infrastrukturális paraméter 

az alkalmazás módszertanát is befolyásolja, ami visszahat a digitális tankönyvek 

megtervezésére és a hozzájuk rendelt pedagógiai elképzelésekre. Más stratégiát eredményez, 

ha az oktatási környezetben elérhető a vezetéknélküli internet hálózat és minden tanuló 

rendelkezik egy tablettel (szinkrón alkalmazás); ha nincsenek önálló munkára alkalmas IKT 

eszközök, de van interaktív tábla (tanórák részeként) illetve ha rosszabb esetben csak az 

otthoni digitális eszközök állnak rendelkezésre (aszinkron alkalmazás, otthoni feldolgozásra). 

Tananyagok, tanári segédletek koncepciójának megalkotásához, hogy mely alkalmazási 

módok kapjanak hangsúlyosabb szerepeket érdemes az országos iskolai és a tanulókat 

jellemző infrastrukturális adatokat részletekbe menően megvizsgálni. 

2.3.1. Az iskolák infrastrukturális paraméterei (Tóth, Molnár és Csapó, 2011; Hunya, 2013) 

Az alábbi adatok egy 2011-es általános iskolára vonatkoztatott országosan 

reprezentatív mérésből származnak (Tóth, Molnár és Csapó, 2011): 

 

7. ábra 
Az intézményekben lévő IKT-termek számának eloszlása 
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1. táblázat. A számítógépes termekben található IKT-eszközök típusa és azok gyakorisága 

IKT-eszköz típusa 
 

Gyakoriság (%) 

Tanterem I. Tanterem II. 

Asztali számítógép 97,6 94,8 

Laptop 27,2 22,5 

Projektor 74,2 50,0 

Szavazóegység 3,7 2,0 

Mikrofon 17,4 14,3 

Fülhallgató 29,2 25,4 

Webkamera 11,2 9,7 

 

 

8. ábra 
Egy számítógépes teremre jutó számítógépek száma 

 

9. ábra 
Egy számítógépre jutó tanulók száma 
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2. táblázat. Az intézményekben található internetkapcsolat típusa 

Internetkapcsolat típusa Gyakoriság (%) 

56k modem 1,8 

ISDN 7,2 

ADSL 74,7 

ADSL2+ 1,4 

SDSL 0,2 

Kábelnet 12,6 

Optikai  2,1 

 

3. táblázat. A számítógéptermekben lévő számítógépek átlagos életkora 

Életkor 
 

Gyakoriság (%) 

Terem I. (iskolák 93,5%-a) Terem II. (iskolák 43,2%-a) 

0-1 20,0 8,0 

2-3 21,5 17,4 

4-5 40,2 46,0 

6 éves vagy idősebb 18,3 28,6 

 

4. táblázat. A nem számítógépes termekben található számítógépek száma átlagosan 

Számítógépek száma Gyakoriság (%) 

0 26,4 

1 68,9 

2 1,7 

2-nél több 3,0 
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5. táblázat. A nem számítógépes termekben található IKT-eszközök száma 

IKT-eszközök Nincs (%) 1–10 db (%) 11–20 db (%) 21-nél több db 
(%) 

Laptop 64,9 35,1 0,9 1,5 

Asztali gép 57,0 37,8 3,6 1,6 

Projektor 60,1 37,6 0,0 0,0 

Tablet PC 98,4 1,3 0,3 0,0 

UMPC 100,0 0,0 0,0 0,0 

Classmate PC 97,4 0,3 0,5 1,7 

Érintőképernyős 
monitor 

98,9 1,1 0,0 0,0 

Szavazóegység 94,8 5,2 0,0 0,0 

Mikrofon 96,0 4,0 0,0 0,0 

Fülhallgató 94,1 5,4 0,5 0,0 

Webkamera 96,4 3,6 0,0 0,0 

 

Az Európai Unió direktívái közé tartozik, hogy az általános iskolákban 8, a középfokú 

intézményekben 6 tanulóra jusson egy számítógép. Magyarország az adatok alapján nem 

teljesíti ezeket a feltételeket, mert kétszer ennyi tanulóra jut egy számítógép, ha nem vesszük 

figyelembe, hogy mekkora mennyiségben szerepelnek a mai kor igényeinek nem megfelelő, 

közel használhatatlan régi számítógépek (3. táblázat). 

A számítógépek országon belüli száma régiónkénti bontásban kiegyenlítettséget 

mutat, hasonlóan az egy számítógépre jutó tanulók száma sem tér el szignifikánsan az egyes 

régiók között.  Az iskola tanuló-számítógép arányát és az iskolában lévő géptermek számát 

jelentős mértékben meghatározza, hogy az iskola milyen településtípuson található. A falusi 

iskolák jelentős mértékű hátrányban vannak ezen a téren. 

Általánosságban a több számítógépteremmel rendelkező iskolában az egyik 

gépteremben korszerű gépek vannak míg, a második számú gépteremben az esetek 

háromnegyedében közel vagy teljes mértékben elavult a géppark. A községi iskolák képeznek 

kivételt, ott jellemzően egy IKT-teremben a gépek életkora alapján korszerűek az eszközök. 

Jelen elemzés szempontjából a legkiemeltebb kérdés, hogy az iskola 1–2 géptermén 

kívül milyen a többi terem infrastrukturális ellátottsága. Sajnálatos módon, a multimédiás 
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anyagok bemutatásának alapvető feltételét, azaz egy darab számítógép és projektor meglétét 

az osztálytermeknek csak közel a 40 százaléka teljesíti. A tanulók hatodára jut egy asztali 

számítógép, laptop. A korszerű azonnali értékelést lehetővé tevő szavazórendszerrel néhány 

kiváltságos iskola rendelkezik, a tabletek, UMPC-k, Classmate PC-k aránya még ennél is 

kevesebb. Összegzésképpen Tóth, Molnár és Csapó (2011) megállapítja, hogy 2011-ben 

„Magyarországon a korszerű IKT-eszközök általános iskolai előfordulási aránya nagyon 

alacsonynak mondható, ami nem segíti az IKT-kompetenciák elsajátítását és a 21. század 

kihívásainak és kívánalmainak megfelelő oktatás megvalósítását.” 

Mivel a fenti adatgyűjtésnek nem volt célja az interaktív táblák számának felmérése, 

illetve nem érintették a középiskolák helyzetét, ezért ezeket az adatokat egy 2011 őszén 

végzett Európai Uniós kutatás, az ESSIE eredményeiből jellemezzük (Hunya, 2013). A kutatás 

mintája nem reprezentatív, a minta eloszlását a 6. táblázat mutatja. 

6. táblázat. A résztvevők évfolyamonkénti megoszlása  

évfolyam 4. o. 8. o. 11. o 
gimnázium 

11. o. 
szakközép 

Iskolák száma 152 180 133 137 

Igazgató 136 165 124 128 

Tanár 142 499 362 392 

Tanulók 0 3376 3342 3155 

 

A számítógép/tanuló arányt megvizsgálva a középiskolákban az elemi iskolákhoz 

képest kedvezőbb a helyzet gimnáziumban 4,31 a szakközépiskolákban 3,97 tanulóra jut egy 

számítógép. A Sulinet és a KözHáló programoknak köszönhetően az iskolák internet 

ellátottsága közel 100%-os a sávszélesség alakulását a 7. táblázat foglalja össze: 
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7. táblázat. A résztvevők évfolyamonkénti megoszlása  

Adatátviteli sebesség 
Iskolatípus 

11. gimnázium 11. szakközépiskola 

nincs 0% 1% 

< 2 MB/sec 4% 9% 

2-5 MB/sec 42% 25% 

5-10 MB/sec 17% 26% 

10-30 MB/sec 24% 27% 

30-100 MB/sec 9% 6% 

>100 MB/sec 4% 5% 

 

8. táblázat. Az interaktív táblák száma általános és középiskolában: 

évfolyam 4. o. 8. o. 11. o 
gimnázium 

11. o. 
szakközép 

tanuló / 
interaktív táblák 
száma 

59 56 91 100 

 

A projektorok számát tekintve a gimnáziumban (11. o.) 77 tanulóra, a 

szakközépiskolában (11. o.) pedig 53 tanulóra jut egy projektor. 

2.3.2. A lakosság infrastrukturális háttere (Molnár és Kárpáti, 2012) 

Az egész magyar társadalom számítógép ellátottságát vizsgálva 2005-ról 2010-re közel 

kétszeresére nőtt a számítógépek száma. 2010-ben a háztartások 65%-a (2 és fél millió) 

rendelkezett legalább egy számítógéppel. Emellett az a tendencia volt megfigyelhető, hogy 

ahol van számítógép, ott van internetkapcsolat is (62%). Feltehetően ezek a számok jóval 

kedvezőbbek, ha csak azokat a háztartásokat vizsgálnánk meg, ahol van iskoláskorú gyermek. 

Ezt az elképzelést bizonyítja, egy régebbi IEA TIMSS 2003-as felmérés, amelyben a 14 és 17 

évesek (8. és 11. évfolyamon) 71%-nak volt otthoni hozzáférése (ami, a mostani 

egészlakosságra vetített értékeknél is majdnem 10%-kal magasabb). 
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A háttérváltozók tekintetében az egyes régiók közti különbségeket vizsgálva centrum–

periféria, kelet–nyugat megosztottság érzékelhető. A településtípusok között korábban 

fennálló különbségek stagnáltak, de a kisebb települések, községek gyors fejlődésüknek 

köszönhetően kezdik behozni a lemaradásukat.  

2000 óta a számítógép-, illetve internet-hozzáférés szempontjából jelentős mértékben 

csökkent az anyagi helyzet szerepe Magyarországon. Viszont jelentős lemaradás tapasztalható 

a legrosszabb szociális és társadalmi helyzetben lévő családok tekintetében és a tendenciák 

alapján, ezen családban élők lemaradása állandósulni látszik. 

A trendek megfogalmazásához hozzátartozik az a világtendencia is, hogy az IKT 

eszközök eladásait tekintve a tábla PC tulajdonosok száma drasztikusan emelkedik. 2013 

elején 170 ezer tablet tulajdonos volt Magyarországon és a Kutató Centrum piackutatói szerint 

ez a szám 2013 év végére a 300 ezer főt is elérhette az eszköz rendkívüli nagy népszerűsége 

miatt. Ezek az eszközök amellett, hogy korántsem rendelkeznek akkora tudással, mint az 

asztali számítógépek vagy a laptopok, képesek kielégíteni a digitális tananyagok 

megjelenítéséhez szükséges gépigényeket. A jelenlegi változásokat figyelembe véve a 

közeljövő elsődleges informatikai eszközévé válhatnak, ezért a tananyagok tableten való 

megjelenítése a kiemelt célok közé tartozik. Hasonló állítások fogalmazhatóak meg az 

okostelefonokkal kapcsolatosan is, bár a kijelzőik mérete és hardware felszereltségük miatt 

kevéssé alkalmasak a tananyagok megjelenítésének meggyőző vizuális forradalmára mégis a 

trendek miatt kiemelt figyelmet élveznek.  A magyar felnőttek 29 százalékának (2,4 millió fő) 

volt okostelefonja 2012 év végén. Amennyiben figyelembe vesszük, hogy a hagyományos 

mobiltelefonok kiveszőben vannak a piacról illetve egy 2008-as Euróbaraméter felmérés 

szerint az általános iskolát elhagyó tanulók 85%-nak van mobiltelefonja (European 

Commission, 2008), akkor prognosztizálható a jövőre nézve, hogy az okostelefonokra elérhető 

IKT eszközként tekinthetünk elsősorban a középiskolás tanulókat számítva. 

2.3.3. A tanárok (IKT) módszertani kultúrája (Hunya, 2013) 

Az infrastrukturális alap mellett a következő lényeges kérdés, hogy a tanárok hajlandóak-e 

használni az új IKT eszközöket és képesek-e az új eszközökhöz tartozó modern pedagógiai 

stratégiákat beépíteni a módszertani kultúrájukba. 
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A mai tapasztalatok szerint például az innovatív pedagógiai megoldásokat tartalmazó 

digitális tananyagot is lehet a hagyományos frontális oktatás részeként használni. A digitális 

tudásszerzés akkor korszerű, ha a tanár pedagógiai nézetei nyitottak az újdonságra. Az 

oktatószoftver multimédiás megoldásai egy többfunkciós bemutató eszközzé 

degradálódhatnak, pedig az eszköz felhasználható lehet egyéni, páros és csoportmunkában is, 

felfedeztető tanulásra, közös tudásépítésre az új pedagógiai paradigmáknak adhat esélyt. Az 

ezredfordulóig még tartotta magát az az elképzelés, hogy az oktatószoftverek színesítő vizuális 

illusztrációként vagy a diákokat jutalmazó, óra végi játékos időtöltésként alkalmazhatók. Azóta 

több forrásból igazolást nyert, hogy nem egyszerűen új taneszközről, hanem a tananyag 

reprezentálását alapvetően megújító, egyénre szabott oktatást és gyakorlást, lehetővé tevő új 

pedagógiai kultúráról beszélhetünk (Kárpáti és mtsai, 2010). 

A következőkben a korábban már bemutatott ESSIE kutatás alapján megvizsgáljuk, 

hogy 2011-ben milyen IKT kultúra jellemezte a tanárok pedagógiáját. 

Az ESSIE kutatás a tanárok IKT-használatának gyakoriságát nem a tanárok, hanem a 

tanulók szemszögéből vizsgálta. Ennek alapján a magyar negyedikesnek csak a 7,3%-a van 

olyan oktatási környezetben, ahol az órák felén használ a tanító számítógépet, a tanulóknak 

kb. 50%-a viszont soha vagy majdnem soha nem találkozott ilyen tanítási módszerrel. A 

szakközépiskolákban, ahol az infrastrukturális paraméterek is kedvezőbbek, a legjobbak az 

eredmények, a tanulók 31%-a találkozik számítógéppel segített tanítási módszerrel legalább 

az órák felén, de a 33%-ukra ugyanúgy igaz, hogy ezt nem vagy alig tapasztalják. A mérésbe 

bevont gyerekek 20-30%-át, tanítják olyan tanárok, akik az órák legalább negyedén 

számítógépes eszközt használnak. 

A tanulók eszközhasználatának gyakorisága még a fenti értékekénél is kevesebb. 

Iskolatípustól, évfolyamtól függően a magyar tanulók 36-49%-ának van ilyen lehetősége, míg 

az európai átlag sokkal magasabb, 60-80% között van. A gimnazisták vannak ilyen szempontból 

a legrosszabb helyzetben (9. táblázat). 
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9. táblázat. A tanulók tanórai számítógép-használatának lehetősége a tanulók százalékában 

évfolyam 4. o. 8. o. 11. o gimnázium 11. o. szakközép 

Gyakoriság 41% 49% 36% 47% 

 

A nyolcadik évfolyamon a tanulók 14%-a nyilatkozott úgy, hogy soha nem használnak 

digitális eszközöket a tanórán, míg a gimnazisták 36, a szakközépiskolások/szakiskolások 20%-

ának nincs lehetősége a tanórai eszközhasználata.  A nyolcadikosok tanulók 45%-a hetente 

legalább egyszer részt vesz olyan órán, ahol a tanár használja az interaktív táblát. 

 

Az IKT-használat akadályait az igazgatók válaszai alapján három csoportba sorolták a 

kutatók, ezek fokozódó nehézséggel a következők: 

 az IKT használat célja: a tanárok általános ellenállása; az IKT-használat értelme nem 

világos; az IKT-használat nem cél az intézményben 

 módszertani felkészületlenség: a tanárok felkészületlensége és a technikai, illetve a 

pedagógiai segítség hiánya; a munkába való beillesztés nehézségei; jó gyakorlatok 

hiánya 

 Infrastruktúra: nem megfelelő, elavult eszközök, lassú internetkapcsolat; a megfelelő 

digitális tananyagok hiánya 

További akadályként jelezték az óraszervezést idő és hely szempontjából is, valamint a 

vizsgákra készülés miatti nyomást, időhiányt. 

A pedagógusok IKT-használatának további jellemzője, hogy milyen tevékenységhez 

használták az elektronikai eszközöket. Az eredmények azt mutatják, hogy a tanárok még 

mindig leginkább a felkészülés során használnak informatikai eszközöket. A feladatkészítés áll 

az első, a felkészülést segítő böngészés pedig a második helyen. Ezt az órán használható 

digitális források keresése követi, a prezentációkészítés a 4-5. helyen áll. A tanárok fele nem 

használja az iskola honlapját és e-learning tanulási környezetét, ennél is kevesebben adnak fel 
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digitális eszközök használatával házi feladatot. Nem jellemző a szülőkkel való online 

kommunikáció és a tanulók elektronikus értékelése.  

A tanulók digitális eszköz- és forráshasználatának jellemzése az Európai átlagot 

jellemzi. (A magyar eredmények nem kerültek kiemelésre.) Európai szinten a tanulók 50-80%-

a soha vagy szinte soha nem használ digitális tankönyvet, feladatszoftvert, nem tölt fel 

anyagokat, nem rögzít adatokat, nem használ szimulációkat vagy digitális játékokat de 

multimédiás eszközöket sem használ a tanulók kb. 35%-a. A leggyakrabban használt eszköz a 

8. évfolyamon a digitális tankönyv, ezt 30%-uk napi-heti gyakorisággal használja. A 

szakképzésben résztvevők harmada használ multimédiás eszközöket. Szimulációk, adatrögzítő 

szoftverek használata nem jellemző. A tanulói eszközhasználat európai átlagban – csakúgy, 

mint nálunk – a heti/havi gyakoriság között mozog, a gimnázium elmarad a nyolcadikosok és 

a szakképzésben tanulók mögött, pedig az európai átlag ott a legmagasabb. 

Az attitűdök elemezve elmondható, hogy mindegyik célcsoport nagyon pozitív 

hozzáállással bír az informatikai eszközök tanulási célú használatának fontosságáról és 

hatásáról. A tanárok és az igazgatók többsége meg van győződve arról, hogy csak akkor tud az 

iskolájuk megfelelni a követelményeknek, ha bevonják az IKT eszközöket a tanulás 

folyamatába.  

A fejlődéshez azonban a vezetők és a pedagógusok 85%-a szerint radikális változásokra 

van szükség, hogy az IKT eszközök beépüljenek a mindennapi iskolai gyakorlatba. Az 

informatika fejlesztő hatását a kooperatív munkában, az információkeresésben, a 

feladatmegoldásban, és a gyakorlásban (89-98%) fogalmazzák meg, ezenkívül  transzverzális 

készségek és a magasabb rendű gondolkodás fejlesztésében, a teljesítmény és a motiváció 

növelésében. Viszont a tanárok 11%-a szerint a kooperatív munkában nem hasznos az IKT.  

A magyar általános iskolák negyede rendelkezik informatikai stratégiával és olyan 

dokumentummal is, amely általában a tanításban és a tanulásban, valamint konkrétan az 

egyes tantárgyak esetében is meghatározza az IKT-használat szerepét. Ezek létrejötte sok 

esetben a TÁMOP pályázati feltételeknek köszönhető. A mérésben résztvevő iskolák 24-30%-

ban fordítanak rendszeresen időt arra a tanárok, hogy elvégezzék az IKT-alkalmazás 

intézményi szintű összehangolását. 
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Az intézmények 17-21%-ban van az iskolának stratégiája a tanulók felelős internet- és 

szociális média használatáról, míg egyes országok esetében ez az arány 58-74% évfolyamtól 

függően. Az európai intézmények 70%-ában van IKT-koordinátor teljes vagy 

részmunkaidőben. Legtöbbjük nem csak technikai, hanem módszertani segítséget is ad a 

pedagógusoknak. Magyarországon ilyen segítők csak az intézmények 22-29%-ában léteznek. 

2.3.4. Összegzés 

A hazai eredményeket nézve megállapítható, hogy a digitális kultúra Magyarországon Janus-

arcú mind az otthoni, mind az iskolai felszereltség vonatkozásában. Az IKT eszközök jellemzően 

a géptermekben elzárva találhatók meg, amelyek elsődleges célja az informatika órák 

megtartása, más tantárgyak céljaira való felhasználásuk komoly szervezési problémát 

jelenthet. Az önálló illetve a kiscsoportos digitális tananyag használathoz szükséges IKT 

eszközök (számítógépek, tabletek, UMPC-k, Classmate PC-k) csak a kiváltságos iskolákban 

fordulnak elő. Nagyobb problémát jelent, hogy a tanári felhasználást jelentő interaktív táblák 

illetve projektorok száma sem kielégítő, az osztálytermek legalább felében nem megoldható a 

digitális tananyag kivetítése. A különböző nemzeti és Európai Uniós pályázatoknak, illetve az 

Európa 2020 – Európa növekedési stratégiájához kötődő teljesítési feltételeknek (lásd 

részletesebben European Commission, 2010) köszönhetően az infrastrukturális fejlődés 

megállíthatatlanul fog előrelépni, de a jelenlegi helyzet nem tekinthető ideálisnak a digitális 

tananyagok iskolai oktatási környezetben való felhasználására. A minimálisnak nevezhető cél 

az volna, ha minden osztályteremben lennének a digitális tartalmak kivetítésre alkalmas 

eszközök. A tanulók családi környezetét jellemző infrastrukturális állapotok sokkal 

megfelelőbbek, a háztartások 85%-ban elérhető lehet legalább egy számítógép, lehet arra 

alapozni, hogy a tanulók otthon alkalmazzák a digitális eszközöket tanulási feladatokra. A 

problémát a konzerválódott, nehéz szociális körülmények között élők jelentik, számukra csak 

az iskolák délutáni géptermi ügyelete, illetve a közösségi intézetek (pl.: teleházak) 

számítógéppel berendezett laborjai jelenthetnek megoldást.  

A tanárok IKT módszertani felkészültsége komoly kihívásokkal küzd. Pozitívumnak 

tekinthető, hogy mind a tanárok mind az igazgatók hozzáállása az IKT eszközök felé jó. 

Azonban az IKT eszközök használata ritka, 14%-36%-a tanároknak még soha nem használta 
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semmilyen formában, amit természetesen magyaráz az infrastrutkútális háttér is. Az 

eredményeket tovább gyengíti, hogy a tanárok IKT használata az órai felkészüléshez kötődik, 

és nem használják az órai munka megszervezéséhez, ami az innovatív pedagógiai kultúrát 

jelentené. A legjobb eredmények az interaktív táblák használatánál mutatkoznak, persze itt is 

felmerül a kérdés, hogy valójában társul-e tanulói interaktivitás az eszközhasználathoz. A 

tanárok is nehezményezhetik a helyzetet, ennek köszönhető, hogy csak a radikális 

változtatásoktól várnak el tényleges fejlődést (Hunya, 2013). 

3. Hazai és nemzetközi digitális tankönyvelemzések részletes tartalmi 

és technológiai bemutatása 

3.1. Digitális tankönyv értékelési kritériumrendszerek 

A papíralapú tankönyvek minőségének megítélését évtizedek óta a különböző értékelési 

kritériumrendszerek biztosítják. A tankönyvek fejlesztése és a tankönyvé nyilvánítás 

folyamatában is alapvető szerepet töltenek be a kritériumrendszerek által megfogalmazott 

értékelési jellemzők. A tankönyvértékelés fejlődése eltérő megközelítések által más-más 

struktúrában újabb és újabb kritériumokat eredményezett (lásd részletesebben Kojanitz, 

2007). A digitális tankönyvek értékelési kritériumrendszerének alapját ezek a dokumentumok 

jelentik. A digitális tananyagoknál a tartalom és az alkalmazott pedagógiai módszereken túl, 

technikai és az új lehetőségekhez tartozó pedagógiai és szaktudományos szempontok egész 

sorát kell figyelembe venni minősítésekor. Ezek alapján indokolt volt a digitális tankönyvekhez 

kapcsolódó kritériumrendszerek kidolgozása. A digitális tankönyvek minősítését az egyes 

országokban az erre a célra létrejött szervezetek végzik például Németországban a SODIS 

(Software-Dokumentations- und Informations-System), Nagy-Britanniában a BECTA (British 

Educational Communications Technology Agency, Franciaországban a Le conseil des médias 

(Multimédia Tanács), Magyarországon a Digitális Tananyag Minősítő Bizottság (DTMB).  

A nemzeti szoftverértékelő rendszerek egységesek abban, hogy a technikai és tartalmi 

kritériumok valamennyiben szerepelnek és tartalmuk sem tér el jelentősen. Abból a 

szempontból viszont különbségeket mutatnak, hogy mennyire tartják fontosnak az egyes 

országok szoftverminősítői a különböző szempontokat (Kárpáti, 2000). 



40 | O l d a l  

 

Az értékítéletet a bírálat módja és a digitális tananyag céljai egyaránt befolyásolják. 

Más szempontokat tart fontosnak egy oktatáselméleti szakember, aki laptopján vizsgálja az 

oktatási anyagot, mint egy gyakorló tanár, aki egy tanulókkal történt kipróbálás után minősít, 

vagy a szoftver-díjakat odaítélő zsűrik. Utóbbiak feltehetően a programozás és design 

minőségét tartják fontosnak és kevésbé tudják megítélni a pedagógiai használhatóságot. A 

digitális tananyagok és általánosságban véve az IKT alapú oktatási környezetek olyan új 

lehetőségek, ahol a kísérletezés elmaradhatatlan része kell, hogy legyen a folyamatnak. Ezért 

sok esetben indokolt lehet digitális tananyagok véglegesítése előtt annak osztálytermi keretek 

között történő kipróbálása (Forgó, 2001).  

A megfogalmazott kritikák mindenképpen arra kell, hogy motiválják a taneszközök 

megrendelőit, hogy már fejlesztés közben minősítsék azokat különféle szociális környezetű és 

IKT-felszereltségű iskolában. A design szempontjából látványok, tartalmilag adekvát digitális 

megoldásokról is kiderülhet ilyenkor, hogy oktatási felhasználásuk más pedagógiai 

irányelveket igényel. 

A diákok körében történő kipróbálás során ma már a fejlett naplózási technikának 

illetve az adatbányászati eszközöknek köszönhetően a digitális tananyag használhatóságáról, 

minőségéről, az egyes oldalak vonzerejéről és érthetőségéről hasznos információk nyerhetők 

az adott oktatási szoftver használata közben, ha naplózzuk a felhasználók biológiai reakcióit, 

szemmozgását, gesztusait, szavait és a szoftver egyes részeinél eltöltött időt egyaránt (Kárpáti, 

2000). 

Az utóbbi évtizedekben számos digitális tananyag értékelő kritériumrendszer készült 

el, amelyek különböző dimenziók mentén csoportosították a feltételeket, tetszőleges 

szempontokat emeltek ki és egyéni felfogás mentén részleteztek egyes modulokat. Ezeket az 

aktuális digitális pedagógia trendek is befolyásolták. A mostani kritériumrendszer alkotás 

célja, hogy a pályázatban kiírt három hazai illetve három külföldi digitális tankönyv szolgáltató 

termékeit leírja, összehasonlítsa és kritikai megközelítéssel javaslatot tegyen olyan új digitális 

tankönyv létrehozására, amelyek ötvözik az elemzett tankönyvek előnyeit. Nem cél a 

kritériumok túlzott részletezése, sokkal inkább jellemzőek az általános megfogalmazások. 

Például nincs külön olyan pont, amely azt írná le, hogy jól olvasható szövegmegjelenítés, ezt 
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az „Ergonomikus design, megjelenítés” feltétel(kategória) tartalmazza. Azok a pontok kerültek 

részletezésre, amelyek jó változói a különbségek, hiányosságok megfogalmazásának. 

Jelen írás keretében kialakított kritériumrendszer a következő dokumentumokra épül: 

 BECTA: Quality principles for digital learning resources 

 SODIS: Kategorisierung von Software im didaktischen Einsatz, Kriterien zur Beurteilung 

 Tracey L. Leacock és John C. Nesbit: A Framework for Evaluating the Quality of 

Multimedia Learning Resources 

 Robert Jones: Evolving Software Quality Standards 

 Kárpáti Andrea: Oktatási szoftverek minőségének vizsgálata 

 Forgó Sándor: Javaslat a multimédia oktatóprogramok (alkalmazások), felhasználási 

fejlesztési és értékelési feltétel és szempontrendszerére a nyitott rendszerű 

szakképzési formákban 

 Oktatási Hivatal: Szakértői értékelőlapok a digitális tananyaghoz 

A három dimenzió (technológiai, pedagógiai, tanulói) mentén kialakított kritériumrendszer: 

 

I. TECHNOLÓGIAI SZEMPONTOK: 

 

1. Technikailag hibátlan működés 

2. Tanár és diák számára is egyaránt könnyű használhatóság 

2.1. Olyan médiatechnológiai ismereteket igénylejen a rendszer használata, 

amelyek léte alapból feltétezhető vagy könnyedén elsajátítható, 

megjegyezhető. 

2.2. navigáció: az előre- és visszalépés funkcióban, valamint az aktuális pozíció 

megjelenítésében kell, hogy rendelkezésre álljon 

2.3. kereső rendszer 

2.4. installálás nem igényel informatikai ismereteket 

2.5. offline használat biztosított 
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2.6. megfelelő hibaüzenetek  

2.7. rendelkezésre áll tanulói, tanári felhasználói segédlet 

3. Ergonomikus design, megjelenítés 

4. Megfelelő a multimédiás elemek technikai minősége 

5. Hardware és software függetlenség  

 

II. PEDAGÓGIAI SZEMPONTOK: 

 

1. Megfelelő tartalom 

1.1. A tartalom megfelelően rendszerbeszervezett 

1.1.1. A rendszerben való szervezettség egyik jellemzője, hogy az elsajátítandó 

fogalmak, az információs egységek szoros kapcsolatban vannak 

egymással. 

1.1.2. A beépített kapcsolódási pontok segítik a témakör áttekintését, a témák 

kapcsolatainak feltárását. 

1.1.3. Az egyes tartalmi elemek olyan logikus felépítésben követik egymást, 

amely a könnyű megértést segíti elő. 

1.2. A tartalom tudományos szempontból helyes és érvényes 

1.3. Tantervhez való kapcsolódás: világosan hivatkozik az alap- és kerettanterv 

tartalmára és céljaira 

1.4. Könnyedén frissíthető és bővíthető a tartalom 

1.5. Interdiszciplináris: segíti a tantárgyközi kapcsolatok kialakítását. Hasznos, ha a 

tananyag egyes területein más tantárgyakkal vagy tananyagokkal való 

kapcsolódási pontokat is megadhatóak. 
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2. Megfelelő szöveg elemek 

2.1. hypertext lehetőségeinek kihasználása 

2.2. a tananyag szövegének stílusa világos, olvasmányos, de tömör 

2.3. a központi gondolatok, kulcsszavak egyértelműen elkülönülnek a kevésbé fontos 

tananyagrészektől 

3. Pedagógiai szempontból megfelelő multimédiás elemek 

3.1. rendelkeznek pedagógiai funkcióval 

3.1.1. motiválóak (az adott korosztály számára vonzó) 

3.1.2. audió és/vagy vizuális eszközökkel segíti a megértést 

3.2. a szöveg és a multimédiás elemek aránya optimális: A szöveges részek túlzott 

vagy teljes használata megfosztja a produkciót a multimédia-jellegtől. A másik 

véglet, ha mindent képi nyelvre fordítunk le, mert így az absztrakció rovására 

cselekszünk. Szélsőséges az az eset is, amikor a hanganyagokat viszik túlzásba 

(olyanná válik, mint egy hang-CD). Fontos, hogy az egyes médiumok erősítsék, 

ne pedig gyengítsék, esetleg kioltsák egymás hatását. 

3.3. több csatornás információ-megjelenítés: a közlés multimediális, egyszerre több 

érzékszervi csatornára hat 

4. Megjelennek a tartalom elsajátítására való modern pedagógiai módszertani leírások: az 

oktatási program leírása, ötletek az óravezetéshez, háttér-információ, szükséges 

anyagok/eszközök listája beszerzési lehetőséggel, időterv 

5. Megfelelő értékelési rendszer 

5.1. a tartalomhoz illeszkedő, megfelelő minőségű tesztek 

5.2. elérhető lehetőség a saját tanári tesztek készítése 

5.3. a tanár nyomon követheti a diákok teszteredményeit, fejlődésüket 
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6. Megfelelő mennyiségű és minőségű feladatok 

6.1. a közvetített tudás alkalmazását állandó feladatok biztosítják 

6.2. olyan online/offline feladatokat is tartalmaz 

6.3. önálló, kooperatív ás kollaboratív tevékenységeket is jelölnek 

7. Képességek fejlesztése a cél, nem pedig a lexikális ismeretek közvetítése 

8. Fejlett, többirányú kommunikációs felület diákokkal 

8.1. Szinkron kommunikációs lehetőségek 

8.2. Aszinkron kommunikációs lehetőségek 

 

III. TANULÓI SZEMPONTOK: 

 

1. Támogatja a személyre szabott tanulást 

1.1. A tananyag alkalmazható különböző előképzettségű, képességű és igényű 

csoportokhoz. 

1.2. A tanuló tanulási stílushoz való igazodás 

1.2.1. Biztosítja, hogy a tanuló számára legmegfelelőbb tagolásban és 

ritmusban történjen a feldolgozás. 

1.2.2. A lineáris vonalú tanulási stílust kedvelők számára az ismétlés, míg a 

csapongó stílust kedvelők számára az elágazások meglétét biztosítja. 

1.3. Amennyiben cél, támogatja az SNI-s diákok tanulását: pl. látás- és 

halláskárosultak, nehezen olvasók, színtévesztők, az ország hivatalos nyelvét 

nem anyanyelvükként beszélők kiszolgálása 

2. A megtanulás stádiumának megfelelően irányítja a program a tanulót: a diák nem veszik 

el a programban, és nem fog neki problémát okozni, hogy mi legyen a következő lépés  

  



45 | O l d a l  

 

3. Interaktivitás 

3.1. ember és a számítógép közötti kommunikációt teremt 

3.2. a tanulási folyamatba való beavatkozás lehetőségét és élményét teremti meg: 

választhat az egyes feladatok és elérési utak között 

3.3. passzív feldolgozás helyett épít az aktivitásra 

4. Visszacsatolási mechanizmusok beépítése a megtanult tananyaggal kapcsolatban 

4.1. kisebb és nagyobb részegységenkénti állandó lehetőség a tudás ellenőrzésére 

4.2. változatos formájú tudásértékelés 

4.3. teljesül a megerősítés elve 

4.4. hiányos tudás esetén a programnak meg kell jelölnie, hogy melyik témakörhöz 

kell visszalépnie, magyarázatot adni a rossz válasz helytelenségére 

4.5. a tanuló követheti saját fejlődését 

5. gamifikáció: olyan ösztönző mechanizmusok, amelyek a számítógépes játékokból 

származnak és igyekeznek a tanulást játékos, szórakoztató formába önteni 

Az egyes kritériumszempontok értékeléséhez az alábbi skálát rendeltük, amely a 

következő lehetséges értékeket veheti fel:  

 megfelelő 

 részben megfelelő 

 nem megfelelő 

 nem értelmezhető/nincs adat  
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3.2. Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó digitális tankönyveinek értékelése 

Általános, leíró elemzés 

A Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó (továbbiakban NTT) NAT 2012 kompatibilis akkreditált 

tankönyveinek digitális változata a 2013/14-es tanévtől érhető el. A digitális tananyagok 

lejátszásához, megjelenítéséhez az un. NTK Player rendszer szükséges. 

Az NTK Player meghatározása a felhasználó kézikönyvük alapján: 

„Az NTK Player egy olyan, interaktív e-könyv lejátszóra épülő program, mely lehetővé 

teszi a Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó (korábban Nemzeti Tankönyvkiadó) akkreditált 

tankönyvein alapuló digitális tartalmak megjelenítését, multimédia és interaktív elemekkel 

való bővítését.” 

Ebből a megfogalmazásból kiderül, hogy az NTT nem digitális tankönyvként definiálja 

az elektronikus tartalmait, hanem olyan e-könyvként, amely interaktív és kiegészíthető 

különböző digitális tartalmakkal. A korábban már idézett hivatalos digitális taneszköz-típus 

meghatározásnál az alábbi definíciót olvashatjuk az e-könyvnél: 

„1.2 E-könyv: strukturált szöveg, amelyben a hipertext/hipermédia megoldások 

egyszerűsítik az információkhoz való hozzáférést és azok kezelését. Az eredetihez képest 

bővebb, esetleg multimédia illusztrációk szemléletesebbé teszik a tananyagot. Az estelegesen 

alkalmazott speciális „könyvolvasó” programokban pl. jegyzetelési, könyvjelző és szöveg-

kiemelési funkció is adott.”  

Ennek tükrében az NTT digitális megoldásaitól nem várhatunk innovatív IKT 

használatot biztosító tankönyvet, de nem is tesz erre ígéretet a meghatározás. Azt sugallja, 

hogy egy digitalizált tankönyvet kapunk extra bővítési lehetőségekkel, ennek némileg 

ellentmond a honlapjukon az „NTK Player: több, mint egy digitális tankönyv” kijelentés. 

Az NTK Player keretrendszer két részből áll: az interaktív tankönyveket kezelő NTK 

Player szoftverből és az adatkezelő webPlayer webes háttérkiszolgáló rendszerből. A 

webPlayer rendszer végzi az online funkciók kiszolgálását, a felhasználó-, a profil- és a 
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licenckezelést. Az NTK Player bárki számára letölthető alkalmazás, melynek segítségével 

jeleníthetők meg a Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó interaktív tankönyvei és az azokhoz 

kapcsolódó kiegészítő elemek, funkciók. 

A webPlayer rendszer 

A webPlayer rendszer a https://player.ntk.hu/ weboldalon keresztül érhető el, amely 

lehetőséget biztosít többek között  a tanárok, diákok regisztrálásához. Az iskolák regisztrációja 

központilag történik, a tanárokat visszaigazoló kóddal azonosítják.  

A regisztrációt követően a webPlayer rendszert használva a tanár az általa tanított 

osztálynak, csoportnak egyedi névvel és azonosítóval ellátott (al)csoportot hozhat létre. Így 

lehetőség nyílik a pedagógusnak – a leírás szerint – az egy tankönyvből tanuló párhuzamos 

osztályok vagy a fejlesztő, tehetséggondozó csoportok különkezelése. Ezekhez a csoportokhoz 

a diákok a sajátfelhasználói profiljukon keresztül tudnak csatlakozni. 

A pedagógusok profilokat hozhatnak létre, melyek segítségével az NTK Playerben 

végzett tevékenységeiket az egyes tankönyvekhez vagy diákcsoportokhoz rendelten 

kezelhetik. Ha a tanár több évfolyamon vagy több osztályban tanít, az osztályokhoz önálló 

profilt hozhat létre. Így az egyes osztályokhoz rendelt virtuális tankönyv jön létre, amellyel a 

hozzájuk kapcsolódó tevékenységek (kiegészítő tartalom beszúrása, házi feladat stb.) 

elkülöníthetők. A csoportok létrehozásakor a tanárnak meg kell adnia az adott csoportban 

használni kívánt profilt. A diákok is létrehozhatnak különböző profilokat. A felhasználói 

kézikönyv megfogalmazása szerint ennek azaz előnye, hogy „külön kezelhetik pl. az egyes 

tantárgyakhoz kapcsolódó tevékenységeket”. 

Az interaktív e-könyvek letöltéséhez, használatához a webPlayeren keresztül a 

pedagógusnak a megadott könyvhöz osztály licencet kell kérnie. Az igénylés után megkapott 

licenccsomag két licence kódot tartalmaz: az egyik a pedagógusé (két telepítési lehetőséggel), 

a másik az osztály (maximum 35 fő) tagjaié.  Osztálylicencet csak akkor lehet igényelni, ha a 

letölteni kívánt tankönyv nyomtatott változatából osztálynyi mennyiségű megrendelése volt 

az iskolának. Az osztály tanulóinak a tanár közvetíti a licence kódot. 

https://player.ntk.hu/


48 | O l d a l  

 

A webPlayer rendszerben a Kapcsolat menüpontban beépített üzenetküldő alkalmazás 

segítségével lehet elküldeni az NTK Playerrel kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket, illetve 

jelezni az esetleges hibákat. 

A rendszer használóinak a weblapról letölthető 37 oldalas felhasználói kézikönyv ad 

segítséget. 

NTK Player program 

Az NTK Player programot a https://player.ntk.hu/ weboldalról tölthetjük le. A 

programot online és offline üzemmódban is használhatjuk a felhasználói nevünk és jelszavunk 

megadása után. 

A bejelentkezés után a 10. ábrán látható képernyőkép fogadja a felhasználót. 

 

10. ábra 

Az NTK player felhasználói felülete bejelentkezést követően 

A felhasználói felületen egy virtuális könyvespolc jelenik meg, ahol a felhasználó által 

már letöltött e-könyvek foglalnak helyet. 

  

https://player.ntk.hu/
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A programablak felső részében érhetők el az általános menüpontok: 

 Online funkciók (csak tanári felületen) 

 Szinkronizálás  

 Könyv letöltés 

 Házi feladat 

 Profil kezelés 

 Kilépés 

A pedagógus felhasználónak az Online funkciók menüpontban van lehetősége 

üzenetet küldeni, házi feladatot kiadni a létrehozott csoportok kiválasztott tagjai részére. A 

csoport kibontható, így a tagoknak egyedileg is lehet üzenetet címezni. 

 

11. ábra 
Az NTK player Online funkciók párbeszédablaka 
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Az üzenetek az 12. ábrán látható módon egy sorosak lehetnek, egyirányú 

kommunikációt tesznek lehetővé. A diákok a legközelebbi NTK player rendszerbe való 

bejelentkezésük után rögtön megkapják az üzenetet, arra válaszolni nem tudnak, maguktól 

nem kezdeményezhetnek saját üzeneteket sem tanár, sem diáktársaik számára. 

A tankönyvben létrehozott házi feladatok a Küldésre kijelölt házi feladatok listájában 

találhatók. Az összes korábban létrehozott házi feladatot megtaláljuk a listában, mindegyik 

letöltött tankönyvhöz. A tankönyvek névsorrendben találhatók meg a listában. Ebből a listából 

kattintással jelölhetők ki a küldendő házi feladatok. A küldés előtt a házi feladathoz 

kísérőszöveget, utasítást is kell írni az Üzenet szövegmezőbe. 

A diák felhasználó a belépés után felugró ablakban a kapott normál üzenetek mellett 
látja az aktuális házi feladatokhoz tartozó üzeneteket is (12. ábra).  

 

12. ábra 
Az Üzenetek panel tanulói bejelentkezés után 

Ahhoz, hogy a diák hozzáférjen a házi feladatok tényleges tartalmához először a 

főmenü Szinkronizálás parancsát kell aktiválnia. Ekkor az e-könyve frissül a tanár által készített 
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házi feladat bejegyzéssel. Ennek a megtekintéséhez a diák vagy kinyitja az e-könyvét és a 

megfelelő helyre lapoz, vagy az általános menüpontok közül a Házi feladat lehetőséget 

választja ki és az ott megjelenő házi feladat bejegyzések közül a megfelelő sorban az Ugrás 

gombra kattintva jut el a kijelölt feladatig (13. ábra). 

A Házi feladatok menüpontban a tanári és tanulói oldalon is egyaránt az elküldött házi 

feladatok jelennek meg. A diák miután végzett a feladattal Késznek jelölheti, ezután a 

tanulónak ez a házi feladat bejegyzés halványan jelenik meg. Amennyiben minden diák 

késznek jelölte a feladatot, akkor a tanári oldalon is halványan jelenik meg az adott sor. Ha a 

tanár jelöli késznek a feladatot, akkor minden diáknál halványan fog megjelenni a kérdéses 

feladat. A házi feladat bejegyzések a törlés gombbal távolíthatók el, az előző mechanizmussal 

analóg módon (13. ábra). A házi feladatok tanári oldalon az Online funkció menüpontban 

megmaradnak. 

 

13. ábra 
A Házi feladat menüponthoz tartozó párbeszédablak 
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A Szinkronizálás az offline módban (internetkapcsolat nélkül) végzett tevékenységek 

szinkronizálását teszi lehetővé, amennyiben ismét internetkapcsolattal használjuk a Playert. 

Illetve diák részről a házi feladatnál leírtaknak megfelelően, azok e-könyvben való 

megjelenítésére, Házi feladat listájába való elhelyezésére alkalmas funkció. 

A Könyv letöltése ikonra kattintva nyílik lehetőség a tankönyvek letöltésére. A 

tankönyv letöltése történhet online módon vagy offline módon, telefonon keresztül.  

A Profilok kezelése gomb megnyomásával a profilkezelés ablakot érhetjük el. Az 

ablakban a Profilok kezelése fülön választhatjuk ki a felhasználónév alatt létrehozott profilok 

legördülő listájából azt, amellyel tevékenységet szeretnénk folytatni. Továbbá ebben a 

párbeszédablakban van lehetőségünk új profilt létrehozni, törölni, exportálni, majd importálni 

egy másik gépre vagy egy másik felhasználó számára. 

A tankönyv használata 

A virtuális polcon található tankönyvre kattintva nyithatjuk meg azokat, amelyek az 

14. ábrán látható módon jelennek meg, az egyes ikonok rövid magyarázatát a kérdőjel ikonra 

kattintva érhetjük el (14. ábra). 

 

14. ábra 
E-tankönyvek megjelenítése az NTK Playerben 
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15. ábra 
Az NTK Playerben elérhető funkciók megnevezése (súgó) 

Csoportosítva az elérhető funkciók: 

- Navigáció: 

o Vissza a főmenübe 

o Lapozás előre/hátra laponként 

o A könyv legelső vagy legutolsó oldalára való ugrás 

o A tankönyv egy adott oldalára való lapozáshoz 

o A tankönyv aktuális oldalán való keresés 

o tartalomjegyzék fejezetcímekkel, amelyekre kattintva a megjelölt helyre ugrik 

a program 
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- Megjelenítés: 

o váltás egyoldalas és kétoldalas nézetek között 

o váltás tábla nézet és asztali számítógép nézet között 

o teljes képernyős megjelenítés 

o a tankönyvhöz tartozó jegyzetek, beszúrt média elemek, házi feladatok 

megjelenítése 

o a háttér változtatása 

- Elemek elhelyezése: 

o rajzolás a tankönyvbe 

o jegyzet létrehozása 

o dokumentum elhelyezése 

o médiaelem elhelyezése 

o link beillesztése 

o Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó Feladatkészítő 2 szoftver alkalmazásával 

létrehozott feladat beillesztése 

o létrehozott elemek törlése 

- Egyéb: 

o számológép 

o aktuális képernyőről képernyőképet készítés 

o súgó  

A tankönyv lapjaira kattintva az aktuális részt kinagyíthatjuk, és arra rajzolhatunk, 

például aláhúzással ki lehet emelni az egyes sorokat. A kiemeléshez a kinagyított képernyőrész 

jobb alsó sarkában lehet kiválasztani a vonal színét, illetve a vonal vastagságát (16. ábra). 
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16. ábra 
Kinagyított tankönyvrészlet, szöveg aláhúzásokkal 

Amennyiben a pedagógus az általa elhelyezett plusz elemeket szeretné a diákok e-

könyveibe is beágyazni, akkor házi feladatként kell azokat megjelölnie. Miután a diákok 

végrehajtották a szinkronizálás műveletet számukra is láthatóvá válnak ezek a tanári 

kiegészítések. A rajzok csak a tanár könyvébe menthetők el. 

A feladatok létrehozásához a Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó Feladatkészítő 2 

szoftver alkalmazása szükséges. A szoftver külön vásárolható meg iskolai ára: 5990 Ft, bolti 

ára: 9990 Ft (2014. február 5-i adatok). A szoftverrel készíthető feladattípusok: idővonal, 

vaktérkép, párosító, feliratrendező, kakukktojás, halmazba sorolás, puzzle, keresztrejtvény. 

Tanársegéd 

Az NTK Player alkalmazás Tanársegéd funkciója arra kínál megoldást, hogy a pedagógus 

az egyes tankönyvekhez tartozó multimédia és IKT anyagokat, valamint a tankönyvhöz tartozó 

egyéb tanári kiegészítőket, a tanmenet metódusát követve, könnyen felhasználhassa az adott 

tanórán. A Tanársegéd opció a tanulók számára nem elérhető. 

A Tanársegéd tanmenet alapú, azaz az adott könyvhöz kapcsolódó tanmenet 

szerkezetét követi. A tanársegéd megnyitásakor a tananyag témakörei jelennek meg. A 

témakörökre kattintva a témakörhöz tartozó összes tanóra áttekintő listáját láthatjuk. 
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Az Áttekintő gombra kattintva az összes tanmenethez tartozó fájl és fogalom leírását 

tartalmazó oldalra jutunk. Az áttekintő táblázat megnyílása után elérhetővé válik a Nyomtatás 

gomb, erre kattintva kinyomtatható a teljes tanmenetet. 

Az áttekintő táblázaton vagy az áttekintő listán belül egy adott órára kattintva 

megnyílik az órához tartozó panel, a leckeképernyő (17. ábra), amelyben az órai segédlet 5 

különböző kategóriára tagolódik: 

 Indítás, új ismeretek 

 Feldolgozás 

 Összefoglalás és ellenőrzés 

 Házi feladat 

 Lightbox 

 

17. ábra 
A Tanársegéd funkción belül a leckeképernyő 

Az egy-egy órához tartozó segédletben különböző megjegyzéseket, dokumentumokat, 

feladatokat rögzíthetünk. A különböző tankönyvek különböző mennyiségben tartalmaznak 

előre elkészített segédanyagokat. Általában egy-két darab dokumentum jellemző óránként, 

nagyrészt pdf típusú fájlok, kategóriánként eltérő gyakorisággal, házi feladatokat egyáltalán 

nem tartalmazva. 
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A Lightbox kategóriába tehetik bele a pedagógusok azokat a hivatkozásokat, vagy 

dokumentumokat, melyeket az adott órán nem sikerült bemutatniuk, elvégezniük. Az 

áthelyezés egyszerű „Fogd és vidd!” (drag and drop) módszerrel történik. Az áthúzott 

dokumentum a Lightbox kategóriában marad, ameddig egy másik órához nem rendeli a tanár, 

(ugyancsak „Fogd és vidd!” módszerrel), vagy nem kerül törlésre. 

A pedagógusnak lehetősége van az egyes órákhoz tartozó fogalmak rögzítésére. Új 

fogalom felvételekor meg kell adni a fogalom nevét és a leírását. Az Új referencia gomb 

megnyomásával pedig a fogalomhoz egy referencia hivatkozás adható meg. Ez lehet egy 

weboldalra mutató link, egy dokumentum vagy hivatkozás a könyv egy adott pontjára. 

Minden fogalom gombra kattintva megjelenik a tanmenethez tartozó összes fogalom 

ABC rendben, egy fogalomgyűjteményt alkotva. A rögzített fogalmakat az előző opció mellett 

az áttekintő táblázatban, az egyes órákhoz csoportosítva láthatóak. Az e-könyvek 

alapállapotban nem tartalmaznak fogalmakat. 

Kritériumrendszer menti értékelés 

I. Technológiai szempontok: 

Szempont Értékelés Megjegyzés 

1. Technikailag hibátlan működés részben megfelelő nem minden multimédiás 
elemet lehetett lejátszani 

2. Tanár és diák számára is egyaránt 
könnyű használhatóság 

 

2.1. Könnyű tanulhatóság megfelelő  

2.2. Navigáció megfelelő  

2.3. Kereső rendszer részben megfelelő csak egy oldalpáron lehet 
keresni 

2.4. Könnyű installálás megfelelő  

2.5. Offline használat megfelelő  

2.6. Megfelelő hibaüzenetek nem megfelelő a nem működő 
multimédiás elemeknél 
nem volt hibaüzenet 

2.7. Tanulói, tanári felhasználói 
segédlet 

részben megfelelő nincs külön tanulói és 
tanári segédlet 

3. Ergonomikus design, megjelenítés megfelelő  
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4. Megfelelő a multimédiás elemek 
 technikai minősége 

megfelelő  

5. Hardware és software függetlenség nem megfelelő nincs pl.: linux, android 
verzió 

 

PEDAGÓGIAI SZEMPONTOK: 

Szempont Értékelés Megjegyzés 

1. Megfelelő tartalom  

1.1. A tartalom megfelelően 
 rendszerbeszervezett 

1.1.1. Információs egységek 
kapcsolata 

megfelelő IKT lehetőségek nincsenek 
kihasználva 

1.1.2. Beépített kapcsolódási pontok  nem megfelelő nincsenek 

1.1.3. Logikus felépítés megfelelő IKT lehetőségek nincsenek 
kihasználva 

1.2. A tartalom tudományos 
szempontból helyes és érvényes 

megfelelő  

1.3. Tantervhez való kapcsolódás megfelelő  

1.4. Könnyedén frissíthető és 
 bővíthető a  tartalom 

részben 
megfelelő 

frissíteni nem lehet és a 
bővíthetőség is inkább 
kiegészítést jelent 

1.5. Interdiszciplináris nem megfelelő  

2. Megfelelő szöveg elemek  

2.1. hypertext lehetőségeinek 
 kihasználása 

nem megfelelő statikus 

2.2. a tananyag szövegének stílusa 
 világos, olvasmányos, de tömör 

megfelelő  

2.3. központi gondolatok, kulcsszavak 
 egyértelműen elkülönülnek 

megfelelő  

3. Pedagógiai szempontból megfelelő 
 multimédiás elemek 

 

3.1. rendelkeznek pedagógiai 
funkcióval 

3.1.1. motiválóak részben 
megfelelő 

kevés multimédiás elem 

3.1.2. audió és/vagy vizuális 
 eszközökkel segíti a megértést 

részben 
megfelelő 

kevés multimédiás elem 

3.2. a szöveg és a multimédiás elemek 
 aránya optimális 

nem megfelelő kevés multimédiás elem 

3.3. több csatornás információ-
 megjelenítés 

nem megfelelő kevés multimédiás elem 
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4. modern pedagógiai módszertani 
leírások 

nem megfelelő nincsenek leírások 

5. Megfelelő értékelési rendszer  

5.1. a tartalomhoz illeszkedő, 
megfelelő minőségű tesztek 

nem megfelelő nincsenek beépített tesztek 

5.2. saját tanári tesztek részben 
megfelelő 

külön program kell ezek 
elkészítéséhez 

5.3. nyomon követhető a diákok 
 eredménye 

nem megfelelő nincs ilyen lehetőség 

6. Megfelelő mennyiségű és minőségű 
 feladatok 

 

6.1. tudás alkalmazását biztosító 
feladatok 

nem megfelelő  

6.2. online/offline feladatokat részben 
megfelelő 

nem jellemzőek az online 
feladatok 

6.3. önálló, kooperatív ás kollaboratív 
 feladatok 

nem megfelelő nincsenek ilyen 
megfogalmazások a feladatok 
szövegében 

7. Képességeket fejleszt részben 
megfelelő 

Akkora mértékben fejleszthet, 
mint a papíralapú verzió 

8. Fejlett többirányú kommunikációs 
felület diákokkal 

 

8.1. Szinkron kommunikációs 
 lehetőségek 

nem megfelelő nem létezik 

8.2. Aszinkron kommunikációs 
 lehetőségek 

részben 
megfelelő 

csak a tanár küldhet üzenetet, 
nincs fórum 

 

III. TANULÓI SZEMPONTOK: 

Szempont Értékelés Megjegyzés 

1. Támogatja a személyre szabott 
tanulást 

 

1.1. A tananyag alkalmazható 
különböző igényű csoportokhoz 

részben 
megfelelő 

a tananyag átszervezése nem 
lehetséges 

1.2. A tanuló tanulási stílushoz való 
 igazodás 

 

1.2.1. A tanuló számára 
legmegfelelőbb  tagolású és 
ritmusú feldolgozás 

részben 
megfelelő 

a tananyag átszervezése nem 
lehetséges 

1.2.2. Lineáris és elágazásokkal teli 
 feldolgozás is biztosított 

nem megfelelő lineáris feldolgozást 
támogatja 

 1.3. SNI támogatás nem megfelelő  
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2. A tanulás állapotának megfelelő 
 irányítás 

nem megfelelő nincs adaptív feldolgozásra 
lehetőség 

3. Interaktivitás  

3.1. ember és a számítógép közötti 
 kommunikációt teremt 

nem megfelelő egyirányú a kommunikáció 

3.2. tanulási folyamatba beavatkozási 
 lehetőség 

nem megfelelő nincs rá lehetőség 

3.3. passzív feldolgozás helyett 
aktivitás 

nem megfelelő kevés az ilyen feladat és 
lehetőség  

4. Megfelelő visszacsatolási 
 mechanizmusok 

 

4.1. kisebb és nagyobb 
részegységenkénti állandó ellenőrzés 

nem megfelelő a tanárnak kell létrehoznia a 
teszteket 

4.2. változatos formájú tudásértékelés nem megfelelő a tanárnak kompetenciáitól 
függ 

4.3. teljesül a megerősítés elve nem megfelelő a tanárnak kell létrehoznia a 
teszteket 

4.4. Rossz válasz esetén útmutatás nem megfelelő nincs rá lehetőség 

4.5. a tanuló követheti saját fejlődését nem megfelelő nincs rá lehetőség 

5. gamifikáció nem megfelelő nincs ilyen mechanizmus 
 

Kritikai elemzés 

Az Általános, leíró jellemzés részben rögzítésre került a vizsgált eszköz típusa: interaktív 

e-tankönyv. Amennyiben ennek megfelelően nem is cél digitális tankönyvként értékelni a 

produktumot, akkor is feladat, hogy a hagyományos papíralapú megoldásnál mennyivel kínál 

többet, kihasználja-e a technika adta lehetőségeket az NTK rendszer digitális anyagai. 

Pedagógiai céljainak besorolását a kiadó azzal fémjelzi, hogy megfelel a 2012-es NAT 

feltételeinek, ebből következőleg általános jellegűnek mondhatjuk. 

Technológia 

A regisztráció, a rendszer installálása, az azonosítási folyamat, jól követhető, kevés 

informatikai tudással is végrehajtható. Annyira leegyszerűsített, amennyire a minimális 

biztonsági szűrések lehetővé teszik. Dicséretes, hogy a fejlesztők arra is gondoltak, hogy egy 

pedagógus több intézményben is dolgozhat. 

A tankönyvek igénylése is gyors, automatizált folyamat. A licenccsomag tanári része 

azonban csak két gépre engedi a tankönyv feltelepítést. Ez sok esetben problémákat okozhat, 
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ha például a tanár szeretné használni ugyanazt az e-könyvet az osztályteremben elhelyezett 

számítógépen, a pedagógusok által használható tanári gépen és otthoni felkészülésre a saját 

laptopján. 

Nem biztos, hogy szerencsés koncepció, hogy mindenképpen kötelező a tankönyv, 

papírlapú változatának legalább egy osztálymennyiségű megvásárlása. Ideális esetben 

(jelenlegi trendeknek megfelelően) mindegyik gyereknek lehet tanulási célra használható 

tablet PC-je, vagy tanulói laptopja. Könnyen felesleges lehet, hogy minden tanulónak legyen 

nyomdai könyve is és környezettudatosságra sem nevel.  

A tanárnak lehetősége van egyéni tanulói csoportokat kialakítani. A tanulói csoportok 

igényeinek megfelelően pedig testreszabni az e-tankönyvet. A testreszabáshoz a tanárnak 

különböző profilokat kell létrehoznia, és azokat összerendelni a csoportokkal. A testreszabás 

valójában azt jelenti, hogy az alap e-könyv változatlan, a hozzárendelt kiegészítő elemeket 

(jegyzet, dokumentum, multimédiás elem, feladat, házi feladat) lehet egyénhez, csoporthoz 

igazítani. Ennek a struktúrának a megértéséhez ajánlatos volna több segéd információ, 

magyarázó szöveg, vizuális reprezentáció, példákkal kiegészítve a felhasználói kézikönyvben. 

A tanári profilok lementhetők és átadhatók más tanároknak is, ezáltal például egy 

helyettesítés nem okozhat problémát. A tanulói profiloknak nem látjuk értelmét, mert egy 

tanulónak nem kell több szempont szerint néznie a saját e-könyvét, csak a számára 

legmegfelelőbbet. 

Valószínűleg felesleges tevékenység, hogy a tanárnak a diák csoportba való 

jelentkezését meg kell erősítenie, hiszen a diákok eleve a tanártól kapott csoportkóddal 

jelentkezhetnek felvételre. A diákok nem tudnak önállóan létrehozni tanulói csoportokat. 

A rendszer használata logikusan felépített, könnyen megtanulható. Segítséget a jól 

megírt felhasználói kézikönyv ad, azonban a tanulóknak számtalan felesleg információt 

tartalmaz, számukra előnyösebb volna egy külön készített, jelentősen rövidebb, vizuális 

megjelenítésre alapozó felhasználói segédlet. A rendszerkövetelmények nincsenek 

meghatározva hivatalosan. A jelenlegi állapotot jellemezve a program nem érhető el Linux, 
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Android és iOS operációs rendszereken. Ezáltal tableten sem alkalmazhatóak az e-könyvek, 

amely nagy hátrányként fogalmazható meg a jövőt illetően. 

Ergonomikus a design. Megjelenítésben a számítógép és a kivetítő nézet között csak az 

ikonok elhelyezésében van különbség. Gondot lehetne arra fordítani, hogy a különböző 

felbontású és méretű megjelenítőkön a legoptimálisabb legyen a megjelenítés. Személyi 

számítógépeken amikor kinyitjuk az e-könyvet, a betűk mérete nem alkalmas a szövegtörzs 

elolvasására (az alcímek is nehezen olvashatók) csak az oldal áttekintésére. Ahhoz, hogy 

elolvassunk vagy megnézzünk egy részt rá kell arra kattintani és utána fog nagy méretben 

megjelenni a kívánt elem. Ez a fajta megjelenítési technika nem egyezik meg a legtöbb digitális 

szöveg olvasásakor alkalmazott mechanizmussal. Ez utóbbiaknál ugyanis ráközelítünk az e-

könyvre és az egér vagy az ujjunk segítségével mozgunk ráközelített állapotban a könyvben. 

Az átláthatóságot segíti ez a fajta megjelenítés, az NTK Playerben alkalmazott pedig az egyes 

részek kiemelésében hatékony. Mivel mindkettőre lehet szükség és nem zárják ki egymást, 

ezért választható opcióként is biztosítható lehetne ez a két funkció. 

Számos a navigációt segítő funkció érhető el, ezek közül a keresésnél csak az adott 

oldalpáron lehet keresni. A találatokat a program pirossal bekarikázza, de kinagyítás után ezek 

a jelölések megszűnnek. 

A technológiai megoldások közül a következő negatív példák emelkednek ki: 

 Ahhoz, hogy a diákok e-tankönyvében megjelenjen egy tanár által elhelyezett elem, 

házi feladatként kell megjelölnie a pedagógusnak, akkor is ha valójában nem az. 

Valamint a diáknak rá kell kattintatnia a Szinkronizálás gombra, tankönyvének a 

frissítéséhez, erre azonban semmilyen rendszerüzenet nem figyelmezteti. 

 Ha minden diák törli a házi feladatot, akkor eltűnik a tanári házi feladat listából is. 

 A feltölthető médiaelemek fájltípusánál a képek esetében a gif-ek nem működnek, a 

videók esetében az flv mint egyetlen fájltípus, speciális választásnak értékelhető. 

 Az e-tankönyvben készített rajzok nem menthetők el a diákok részére. 
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Tartalom 

Jelen dokumentumnak nem feladata a szövegtartalmak, multimédiás elemek 

értékelése tudományos szempontból. Az Oktatási Hivatal megállapítása szerint a tartalmak a 

2012-es NAT szempontrendszeréhez illeszkednek. 

Az információegységek szervezése a hagyományos papíralapú tankönyvével analóg. 

Lineáris vonalvezetésű az egyes részek közötti kapcsolatok nincsenek reprezentálva (pl.: 

fogalomtérkép), nincs kihasználva a hypertext médium adta lehetőségek. Ennek 

köszönhetően a tananyag felépítése lehet logikus, de csak egyféle logikát enged meg. Ezen a 

kiegészítő elemek jelentősen nem változtathatnak, a nagyobb jellegű átszervezése a 

tananyagoknak nem megoldható. Egy tananyagegység univerzális felhasználására nincs 

lehetőség, fix a helyük és a tartalmuk is, nem szerkeszthetőek tanár által sem. Így a tankönyv 

naprakésszé tétele is nehezen megoldható. 

Elektronikus úton a különböző műveltségterülethez, de egymáshoz kapcsolódó 

információs egységek kapcsolatának kiépítése is egyszerűbb lehet. Ezt persze nehéz 

megvalósítani, ha a tanulók tankönyvei eltérő tankönyvkiadóktól származhatnak. Így a 

különböző műveltségi területekre vonatkoztatott interdiszciplináris megközelítést a 

szövegtartalmak, multimédiás elemek, feladatok biztosíthatják. A beépített tartalmakról ez a 

legkevésbé sem mondható el. 

A fogalmak kigyűjtése és azok ABC sorrendben való tárolása jó lehetőség. De nem 

logikus, hogy ezek miért nem állnak rendelkezésre alapból, ilyen fix tartalom mellett; miért 

nem érhető el ez a funkció –akár ilyen korlátozott formában is – tanulói oldalon.  

Multimédiás, interaktív és egyéb bővítő elemek  

A multimédiás elemek alkalmazhatósága az egyik alapvető előnye a digitális 

tananyagoknak. A megfelelő multimédiás elemek alkalmazásával növelhető a tanulási kedv és 

léphet egy fejlettebb dimenzióba a tananyag közvetítés módja. Kiemelten fontos tehát, hogy 

az e-tankönyvek megfelelő számú és pedagógiai minőségű multimédiás elemeket 

tartalmazzanak. 



64 | O l d a l  

 

Az elemzésünkben nem egy e-tankönyvről kell véleményt alkotni, hanem az NTK 

Playerben elérhető tankönyveket kell általános megközelítésben jellemezni. A különböző 

típusú multimédiás elemek esetében nehéz egységes véleményt megfogalmazni, 

általánosítani; a véletlenszerűen kiválasztott e-tankönyvek nagy diverzitása miatt.  

A legegységesebb a fotók, ábrák szempontjából a helyzetkép, mivel a papíralapú 

könyvek is jellemzően sok és jó minőségű képi ábrázolással rendelkeznek. A digitális 

megoldásnál a képek egy részét ki lehet külön nagyítani, míg jellemzően a csak illusztrációs 

szerepűeket a mellettük található szöveggel együtt. Azonban ezek a csak illusztráció szerepű 

képek is olyan motivációs ingereket válthatnak ki, amelyek miatt a tanulók szívesen 

közelebbről is megnéznék ezeket a képeket. Ezért előnyös lehetőség volna, ha minden képet 

meg lehetne külön elemként tekintetni, azokra rá lehetne közelíteni és bizonyos fotók esetén 

(pl.: tárgyfotó) a forgatható háromdimenziós nézet is tanulásra adhatna alkalmat. 

Az audio elemeket tekintve a kiválasztott tankönyvek közül például az Informatika és a 

Történelem e-tankönyvek egyáltalán nem tartalmaztak ilyen típusú elemeket, míg az Ének-

zene e-tankönyv bővelkedik az adott típussal. Míg utóbbi eset jó példa, az első kettő 

semmiféleképpen sem. Attól függetlenül, hogy ez a típus jobban illik az ének-zene 

tantárgyhoz. A több csatornás információterhelés egyrészről segíti a figyelemfenntartást 

másrészről fejleszti az információ feldolgozási képességeket. 

A video elemek tekintetében hasonló tapasztalatok vonhatók le következtetésképpen. 

Itt a Történelem e-könyv bővelkedik a videó anyagokban és a másik két e-tankönyvből hiányzik 

teljes mértékben ez az elem. A teljes képhez hozzátartozik, hogy vannak olyan hivatkozások, 

amelyek Youtube videókra mutatnak, de sajnos azok léte korántsem szavatolható teljes 

biztonsággal. Ezért koncepció szintű lehet, hogy azokat a videókat, amelyek a megértés 

szempontjából feltétlenül fontosak, a részét kell, hogy képezzék az e-könyveknek vagy egy NTT 

online videotárnak. 

Amennyiben az interaktivitás fogalmát szigorúan vesszük (lásd 1.3. fejezet), tehát 

interaktív elemnek azt tekintjük, amelyben a tanuló az információk feldolgozása során 

döntéseket hoz, ezt a számítógép felé visszajelzi, és a folyamat ennek megfelelően, 
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változásokkal halad tovább, akkor elenyésző számban beszélhetünk ilyen elemekről az NTT e-

tankönyvei kapcsán (18. ábra). 

 

18. ábra 
Interaktív elem az NTK Playerben 

A linkek számát tekintve egységesebb a helyzet és a három tankönyv mindegyike 

bővelkedik ezekben az elemekben. Amíg az Ének-Zene tankönyvben elsősorban videók, az 

Informatika tankönyvben honlapokra mutató linkek, addig a Történelem tankönyvben a 

www.mult-kor.hu történelmi témájú honlapra való hivatkozások találhatók meg, a 

változatosság mellőzésével. 

A beépített kiegészítő elemek különböző dokumentumtípusok lehetnek még. 

Hasonlóan a többi elemhez itt is nagy eltérések tapasztalhatók az egyes könyvek között, amíg 

a korábban említett három e-tankönyv egyike sem tartalmaz dokumentumokat, addig a 

http://www.mult-kor.hu/
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Környezetismeret 1. viszonylag nagy számban tartalmaz pdf, ppt dokumentum típusokat. A 

prezentációk jellemzően képeket, a pdf dokumentumok pedig feladatokat tartalmaznak. 

Az egyes rögzített multimédiás, interaktív elemekről, dokumentumokról vagy a linkek 

által hivatkozott tartalmakról elmondható, hogy pedagógiai funkciójukat betöltik, 

tudományos szempontból relevánsak, motiválóak, vizuálisan segítik a megértést. 

A multimédiás elemek és interaktív elemek kapcsán összegzésképpen elmondható, 

hogy az NTT e-tankönyvek akkor tudják megvalósítani a XXI. századi elvárásokat, ha 

kiegyenlített és magas számban tartalmaznak különböző típusú beépített médiaelemeket és 

valódi interaktivitással bíró tartalmakat. A lehetőség, hogy a tanár megteheti ezeket a 

kiegészítéseket önmagában nem elegendő. 

Módszerek 

Az értékelés kiemelt része, hogy az e-tankönyvet milyen tanulási-tanítási módszerek 

mentén és hatásfokkal lehet felhasználni. Minden ilyen eszköznél az a cél, hogy minél több 

módszertani lehetőséget kínáljon, de mindegyik igényt egyszerre, maradéktalanul kielégíteni 

nem lehet. A következőkben a lehetséges módszertani forgatókönyveket és azok értékelését 

mutatjuk be: 

Tanórán, frontális munkára 

A frontális oktatásnál az e-tankönyvek elsősorban a multimédiás eszközeikkel érhetnek 

el a hagyományos taneszköznél eredményesebb tanítást. Az e-tankönyv multimédiás 

elemeinek egész osztály előtt történő megjelenítése a motiváció felkeltését és a megértés 

növelését szolgálhatja. Minimális infrastrukturális feltétele egy darab számítógép, projektor 

és a vászon. Az előző részben említetten a multimédiás elemek alkalmazhatósága kihívásokkal 

küzd az NTT termékei esetében, a tanár előkészítő munkája emelhet ezen lehetőség 

színvonalán. 
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Tanórán, kooperatív munkára I. 

A kooperatív munkához a tanulási környezetet úgy képzeljük el, hogy legalább egy 

számítógép azaz egy e-könyv jut egy kis létszámú tanulói csoportra. A kooperatív munkához 

feladat kell.  A feladat lehet információkeresés, a tankönyv tartalmainak kooperatív 

feldolgozása, korábban megszerzett tudásra építő feladat, alkotó tevékenység, projektmunka, 

vita, egy probléma megoldása, tudás ellenőrző tesztfeladatok megoldása, szimuláció, játék, 

kiselőadás, megbeszélés stb., lehet online vagy offline végzett tevékenység.  

Az e-tankönyvben nincsenek olyan feladatok, amelyek páros vagy csoport esetleg 

projektmunkát írnának le, javasolnának. A feladatokban található megszólítás mindig egyes 

szám második személyben fogalmaz, például: 

„Hogyan, mivel jársz reggelente iskolába? Miért így? Kinek miért jó ez a megoldás? 

Hogyan szeretnél iskolába járni? Miért? Mi lenne jó a környezetvédelem és az egészséged 

szempontjából?” 

A feladatok között ugyanúgy nem találunk olyat, amely IKT alapú lenne, pedig adódik 

a lehetőség, hogy ha a megjelenítéshez számítógép kell, akkor az felhasználható különböző 

IKT alapú feladatokra is. A Tanársegéd és más a rendszerbe megtalálható dokumentumok 

között sem találunk olyan módszertani leírást pl.: óravázlatot, amely segítené a tanárt a 

kooperatív illetve IKT alapú feladatok kivitelezésében. Mindent önállóan kell kitalálnia, ami 

biztos nem segíti a jó gyakorlatok könnyű kialakítását, a pedagógiai módszerek a tanulás-

tanítás színvonalának, a tanulók IKT kompetenciájának fejlődését. Pedig az eredményekből 

világosan látható (lásd x. fejezet), hogy az infrastrukturális problémák mellett a második számú 

akadály az IKT eszközök valódi térhódításának, a tanárok módszertani felkészületlensége. Ilyen 

segítségek nélkül a legvalószínűbb, az eszköz degradált minőségű használata, amely képtelen 

a reformváltozások elindítására. 

Tanórán, kooperatív munkára II. 

Az infrastrukturális paramétereken változatva, az elképzelt oktatási környezetben egy 

számítógép és egy interaktív tábla foglal helyet. Az interaktív táblák kooperatív használatának 
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fizikai akadályai vannak: nem tudja az egész osztály egyszerre használni. Az egyik lehetséges 

módszertani megoldása a problémának, ha az osztályt csoportokra bontjuk, a csoportok 

mindegyike mást csinált, majd ha végzett, akkor cserélnek (forgószínpad módszer). Ezen 

feladatok egyike lehet, hogy a tanulók egy csoportja interaktív táblán végez az e-tankönyvvel 

kapcsolatos vagy az e-tankönyvben található feladatot. Módszertani segédletet, vagy az 

elrendezéshez kapcsolódó feladatokat ebben az esetben sem állnak rendelkezésre és a tanár 

felkészültségén múlnak. Az e-tankönyv interaktívtáblán történő csoportos használata akkor 

nyer értelmet, ha a tanulók interaktív elemekkel foglalkozhatnak, multimédiás elemeket 

játszhatnak le és (automatikus értékeléssel bíró) feladatokat oldhatnak meg rajta. Az első két 

típusú elem értékelése már megtörtént, a harmadikkal pedig a következő részben 

foglalkozunk, mert az annak elengedhetetlen feltétele. 

Tanórai vagy otthoni önálló munkára 

Az önálló munka során a tanuló tanulási egységeket dolgoz fel egyedül. A folyamat 

sikerességének függvényében a tanuló vagy továbbhaladhat, vagy korrekciós eljárást igényel. 

Az NTT e-könyvei a tudás ellenőrzésére nem tartalmaznak előre beépített elemeket. A tanár 

tud csak tesztfeladatokat az e-tankönyvbe illeszteni a külön megvásárolható Feladatkészítő 2 

szoftver segítségével. Tehát a rendszer önállóan semmilyen formában nem tartalmaz 

ellenőrzési lehetőséget. A Feladatkészítő 2 szoftver korlátozott típusú feladattípusok 

szerkesztésére ad lehetőséget és nem megadható, hogy rossz válasz esetén milyen üzenetet 

írjon ki a program. 

Nem minden elsajátított tudáselem mérését lehet automatizálni, például egy esszé, 

prezentáció bármilyen összetettebb produktum értékelése tanári ellenőrzést igényel. Erre a 

célra lehetne alkalmas a Házi feladat funkció. Jelen e-könyv esetében azonban ez annyit jelent, 

hogy a tanár megjelöl egy fix vagy általa beépített elemet házi feladatnak. Erre a diáknak olyan 

válasz opciói vannak, hogy késznek jelöli a feladatot vagy törli. Tehát a tanulónak nincs 

lehetősége tényleges szöveges választ adni, egy fájlt feltölteni stb. Ha elakad tanulási 

folyamatában nem tud a tanárától segítséget kérni, sem diáktársaitól mert sem aszinkron (pl.: 

fórum) sem szinkron (pl.: chat) kommunikációs eszközök nem állnak rendelkezésére. 
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A rendszer önállóan, megfelelő tanári bővítő elemek nélkül, semmilyen módon nem 

teszi lehetővé a tanulás utáni tudás alkalmazását, ellenőrzését, nem indít el transzfer 

folyamatokat így az önálló, értelmes tanulást nem tudja szolgálni. Kommunikációs 

lehetőségeket egyáltalán nem biztosít, ezért a tanuló nem kaphat személyre szabott 

segítséget tanárától, nem taníthatják egymást a tanulók és az aszinkron kooperatív munka is 

elképzelhetetlen a rendszer segítségével. 

Differenciálás 

Szintén lényeges kérdés, hogy az NTK Player a profilok és csoportok kialakításával 

mennyire tudja maradéktalanul megvalósítani a tanulói differenciálást. A kézikönyv 

megfogalmazása szerint ezekkel lehet a tanulókra, tanulói csoportokra testreszabni a 

tananyagot. A „testreszabhatóság” jelzőt feltehetőleg túlzás használni, ha csak a kiegészítő 

elemeket határozhatjuk meg. Nehéz volna a rendszerben megvalósítani, hogy a tanuló a 

fejezet megkezdése előtt oldjon meg egy tesztet és annak eredményének függvényében 

ismételjen át egy korábbi tananyagot, vagy kezdje meg a fejezet feldolgozását. A feladatokat 

is külön program segítségével lehet elhelyezni és azok sem alkalmasak a válaszok értékének 

megfelelő tanulási stratégia meghatározására. A kiegészítő elemekkel a tanár irányíthatja a 

folyamatot, de heterogénabb tudású tanulók esetén számtalan bővítő elemet kellene 

alkalmazni, amelyek strukturálására nincs lehetőség. 

A rendszer nem használ gamifikációs elemeket. 

3.3. Mozaik Kiadó digitális tankönyveinek értékelése 

Általános, leíró elemzés 

A Mozaik Kiadó digitális megoldásait a mozaLearn integrált digitális oktatási rendszerben 

találjuk meg. A weblapjuk (http://www.mozaik.info.hu/) leírása szerint a mozaLearn interaktív 

táblára készült programokkal, az otthoni tanulást segítő online megoldásokkal és iskolai 

adminisztrációs lehetőségekkel segíti a tanárok és a tanulók munkáját (19. ábra). 
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19. ábra 
a mozaLearn integrált digitális oktatási rendszer felépítése 

Az egyes modulok rövid leírása: 

 mozaBook: digitális tankönyvek interaktív táblára 

o mozaMap: digitális térképek interaktív táblára 

o Euklides: síkgeometriai szerkesztőprogram 

o Euler 3D: térgeometriai szerkesztőprogram 

 mozaWeb: web-tankönyvek otthoni tanuláshoz 

o mozaLand: online tanulmányi játék és verseny 

o online verseny: internetes tanulmányi verseny 

 mozaNapló: internetes, elektronikus osztálynapló 

o mozaPortál: honlapszolgáltatás tanintézményeknek 

o IKT-képzés: akkreditált pedagógus-továbbképzések 
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A leírásokból alapján a mozaBook és a mozaWeb rendszerek vizsgálatával fogunk 

foglalkozni. 

A Kiadó a mozaBook-ot illetve a mozaWeb-et a következőképpen jellemzi: „A 

mozaBook digitális tankönyvekben a nyomtatott kiadványok szöveges és képi tartalmán túl 

számos interaktív extra tartalom, tematikus eszköz és játék teszi érdekesebbé, könnyebben 

befogadhatóvá a tananyagot. A program táblafüggetlen, azaz bármely interaktív táblán 

használható. A pedagógusok munkáját a programba épített animációs, prezentációs és 

illusztrációs lehetőségek segítik.” 

„A web-tankönyvek érdekesebbé teszik az otthoni tanulást, könnyebben átláthatóvá, 

befogadhatóvá a tananyagot. A könyvek internetes használatra, főleg otthoni felhasználásra 

készültek, tartalmazzák a nyomtatott kiadványok szöveges és képi tartalmát. Használatuk nem 

igényel külön programot, bármely böngészővel megnyithatók.” 

A jellemzésekből egyértelműen kiderül, hogy a Mozaik Kiadó digitális tankönyvként 

értelmezi a termékeit és két féle felhasználási módot különít el a tanórai, illetve az otthoni 

alkalmazást. A mozaBooknál kiemelés kerül, hogy interaktív tartalmakkal, multimédiás 

megoldásokkal, különböző eszközökkel és játékokkal kívánnak a papíralapú tankönyveknél 

többet nyújtani és elsődlegesen az interaktív táblát célozzák meg közvetítő eszközként. A 

mozaWeb felhasználói célközönsége a tanulók, közvetítő platformként az internetet jelölik 

meg – innen jön a nem túl gyakori web-tankönyv elnevezés is – és elsősorban otthoni 

használatra szánják. 

mozaBook 

A mozaBook egy olyan program, amely a Mozaik Kiadó különböző digitális kiadványait 

tudja megjeleníteni. Ezek a digitális tartalmak az iskolai megrendelések alapján érhetőek el az 

intézmény pedagógusai számára. 
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A program letöltéséhez egy személyes azonosítást lehetővé tevő regisztrációra, az 

iskola OM azonosítójára és Net-Password jelszavára van szükség. Net-Password jelszót az 

iskola hivatalos központi email címére lehet igényelni papíralapú tankönyvek megvásárlása 

után. 

A mozaBook használatához leírt rendszerkövetelményekből kiderül, hogy az 

alkalmazás csak Microsoft operációs rendszeren működik. 

Rendszerigények: 

 Microsoft Windows XP, Vista, 7, 8 

 legalább 1GB memória 

 grafikus kártya a 3D-hez és a videók gyors működéséhez 

A mozaBook letöltése után még nem tartalmaz digitális tankönyveket, letöltésükhöz a 

különálló mozaBook csomagkezelő programot kell futtatni. Itt szintén meg kell adni a tanár és 

az iskola azonosításához szükséges adatokat majd elérhetővé válik az iskola pedagógusai által 

letölthető tankönyvek listája. A letöltés után a digitális tankönyvek automatikusan 

betöltődnek a mozaBook programba. A program elindítása után az 20. ábrán látható kép 

fogadja a felhasználót. 
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20. ábra 
A mozaBook nyitóképernyője 

A nyitóképernyőről témakörök, évfolyamok és kiadványok szerint csoportosítva 

választhatjuk ki a kívánt tankönyvet. Egy tankönyvre kattintva megnyithatjuk azt az elejéről 

(Kiadvány megnyitása) ott, ahol utoljára használtuk (Utolsó állapot), illetve a tankönyvtől 

függetlenül lehetőségünk van un. füzet létrehozására. A digitális tankönyvek fogalmát a 

program leggyakrabban „kötetek” elnevezéssel illeti. 

A digitális tankönyv megnyitása után teljes képernyős üzemmódban megjelennek a 

tankönyv oldalai, a fejléc és a képernyő alsó részén helyet foglaló eszköztár.  
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21. ábra 
Digitális tankönyv a mozaBookban 

 

22. ábra 
A program ablak felépítése, megnyitott tankönyv esetén 
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A programablak fejlécében a következő szolgáltatások érhetők el: 

 kötetfülek, amelyek közül kiválaszthatjuk a megfelelőt 

 pontos idő 

 az un. asztali ikonok (22. ábra) megjelenítése 

 üzenet a kiadónak 

 súgó 

 kis méret, bezáró gombok 

A súgó különböző témakörökre bontva tartalmaz részletes, jól megfogalmazott 

leírásokat, egyes részekhez angolul tutorial videókat is találunk. Felhasználói kézikönyv nem 

érhető el.  

Az eszköztárban elérhető funkciókat céljuk szerint csoportosítottuk. Sok funkció 

ismétlődik és megjelenik egy másik funkcióhoz tartozóan azok alfunkciói között. Ezeket 

zárójelben vesszővel elválasztva soroltuk fel. Azokat a szolgáltatásokat részleteztük, amelyek 

bővebb kifejtést igényeltek, nem egyértelmű, hogy mit takar az elnevezésük: 

- Alapeszközök: 

o Visszavonás/ Ismét műveletek 

o Megnyitás 

 Kötetek 

 Füzetek 

 Legutóbb megnyitott 

 Mentés 

 Összes mentése 

 Szinkronizálás: adott kötet egy másik számítógépen készített 

kiegészítésének megnyitása, összefésülése. 

 Kilépés 
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o Beállítások 

 Általános: minden felhasználó a mozaBook általános jellemzőit 

személyre szabhatja. 

 Azonosítás: bejelentkezés módjának megadása, felhasználói név/jelszó 

páros módosítása 

 Asztalikonok: az asztalon megjeleníthető ikonok kiválasztása 

 Frissítések: a mozaBook frissítéseinek letöltése 

 Hibajelentés 

 Névjegy 

 (Súgó, Üzenet a kiadónak) 

- Navigáció: 

o Tartalomjegyzék 

o Oldalszám: köteten belüli oldalszámok megadása 

o Keresés a kiadványban 

o Kötet tartalma 

 Oldalak: a nyitott kötet oldaliról előnézeti képek megjelenítése, 

módosítása 

 Előzmények: az utolsó 100 megnyitott tartalom megjelenítése egy listában 

 Kedvencek: a kedvencként megjelölt képek, videók stb. kiegészítések listája 

 Programok: egyéb alkalmazások megnyitása pl.: mozaMap, Euklides stb. 

 (Tartalomjegyzék, Eszközök, Játékok) 

o Extrák: a könyvben szereplő kiegészítő multimédiás tartalmak aktiválható 

listájának megjelenítése 

 

- Megjelenítés: 

o Nagyítás/ Teljes nézet funkció 

o Oldalnézet: oldalnézetek (egy oldal, két oldal, két kötet, az oldalpár valamelyik 

negyedének a kinagyított nézete) közti választás 

o Kitakarás: az oldal tetszőleges részének kitakarása téglalappal, ellipszissel 

o Megjelenítés: kiegészítő információk elrejtése/megjelenítése 
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o Tolltartó: a magyarázatnál leggyakrabban használt rajzeszközök könnyebb 

elérése 

o Kétpontos kijelölés: a kijelölt oldalrészlet nagyítása. 

 

- Rajzeszközök: 

o Kijelölés 

o Rajzolás 

o Egyenes vonal 

o Görbe vonal 

o Eltűnő vonal 

o Kalligrafikus toll 

o Radír 

o Geometriai eszközök 

 körző 

 vonalzó 

 45⁰ vonalzó 

 30⁰ vonalzó 

 szögmérő 

o Alakzatok 

o Kapcsolati ábrák: a rajzolt ábrák, szövegek közötti kapcsolatok megjelenítése. 

o Kitöltés: alakzatok kitöltése 

o Animáció: a rajzolt ábrák, szövegek megjelenítése a beállított animációkkal 

 

- Elemek elhelyezése: 

o Szövegbeírás 

o Beszúrás: a könyvbe elhelyezhetünk különböző típusú bővítő elemeket. 

 Jegyzet: olyan jegyzetlap, amelyre írni és rajzolni lehet. 

 Feljegyzés: szöveges megjegyzés készítése. 

 Weblink: internetes hivatkozások beillesztése. 

 Internetes videó: videó beszúrása a YouTube videómegosztó portárról 
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 Oldallink: egy link elhelyezése a margón, amelyre kattintva egy előre 

meghatározott oldalra ugorhatunk 

 Könyvjelző: a kötet oldalai egy füllel megjelölhetőek, amelyre kattintva 

az adott oldalnál nyílik ki a könyv. Míg előbbi lehetőség csak az adott 

oldalon látható, ez az ugrópont mindig látszik a könyv bal oldalán. 

o Médiatár: Különböző típusú tartalmakat, különböző forrásokból illeszthetünk 

be. Nem minden típus eléréséhez lehet mindegyik forrást felhasználni. 

 Tartalom típusok: 

 Kép 

 Videó 

 Hang 

 3D modell 

 Prezentáció: PowerPoint fájltípus 

 Feladat: a beépített Interaktív feladatszerkesztővel (lásd később 

részletesen) készült feladatok 

 Euklides 

 Office: Microsoft Office programcsomaghoz tartozó fájltípusok 

 Interaktív: Adobe Flash programmal készült *.swf kiterjesztésű 

fájlok 

 PDF 

 Füzet 

 

 Forrás típusok: 

 Internet 

 mozaWeb: a mozaWeben található felhasználók által készített 

és megosztott kiegészítések 

 Fiókom: a felhasználó saját mozaWebes fiókjára feltöltött 

kiegészítések 

 Sajátgép 

 Extrák 
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 Előzmény 

 Kedvenc 

 Galéria: további beépített segédletek kategóriákba rendezve 

 

- Egyéb: 

o Eszközök: olyan alkalmazások, amelyek segítik az egyes tananyagrészek 

szemléltetését, könnyebb megértését és gyakorlási lehetőséget nyújtanak 

játékos formában. 

 3D fotók 

 3D menü 

 Arcképcsarnok 

 Ásványok 

 Betűtábla 

 Csillagászat 

 Diagram 

 Dobókocka 

 Elektro pad 

 Élővilág 

 Értékelőtábla 

 Feladat 

 Fej vagy írás 

 Földgömb 

 Függvénytábla 

 Galéria 

 Hangszerek 

 Helyesírás 

 Hívóképek 

 Időgép 

 Időjárás 

 Játékóra 

 Kaleidoszkóp 

 Kalendárium 

 Kémiai elemek 

 Képkártyák 

 Képszerkesztő 

 Kézírás 

 Kirakó 

 Kódfejtő 

 Koordináta-

rendszer 

 Közmondások 

 KRESZ 

 Kvíz 

 Légifotó 

 Logikai lapok 

 Mastermind 

 Mechanika 

 Metronóm 

 Mértékegység 

 Mikroszkóp 

 Minikotta 

 miniMap 

 Molekulák 

 Műveleti rács 

 Naprendszer 

 NASA képek 

 Optikai pad 

 Országlexikon 

 Óra 

 Pénz 

 Puzzle 

 Rajzrács 

 Ritmusgép 

 Stopper 

 Számegyenes 

 Számológép 

 Számolótábla 

 Színek 

 Szorobán 

 Sakk 

 Szorzótábla 

 Szókártya 

 Szókereső 

 Tangram 
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 Top 5 

 Tornyok 

 Torpedó 

 Tudod-e 

 Videótár 

 Xilofon 

 Zenetár 

 Zongora 

 

o Játékok: anyanyelvi, matematikai, logikai és koncentrációt fejlesztő játékok. 

 Betűző 

 Bűvös négyzet 

 Dominó 

 Hogy helyes? 

 Ismételd meg! 

 Memória 

 Műveletek 

 Négy a nyerő 

 Othello 

 Szómemória 

 Szótagoló 

 Utak, irányok 

 Védvárak 

 

o Keresés a weben 

 mozaWeb: a www.mozaweb.hu oldalon való keresés 

 Keresés a weben 

 Képek keresése a weben 

 Videók keresése a weben 

 Mozai Kiadó: a kiadó honlapjának megjelenítése 

 

o Új lap beillesztése a nyitott füzetbe 

o Kép mentése: különböző képernyőkép lementési módok mellett lehetőség van  

videófelvétel készítésére a képernyőn történő eseményekről illetve hanganyag 

rögzítésére. De ezzel a menüponttal aktiválhatjuk a webkamerát is. 

o Tálca: A tálcán listába rendezve megjelennek a megnyitott kiadványok és a 

külön ablakban megnyitott szövegek, kiegészítő tartalmak és eszközök 

o Törlés 

A program funkcióinak tervezése során elsődleges szerepet játszott, hogy a digitális 

tankönyv megjelenítését interaktív táblára fókuszálták. Ennek köszönhetően számtalan 

rajzeszközt használhatunk az oldal tartalmainak kiegészítésére, úgy mint egy interaktív tábla 

http://www.mozaweb.hu/
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szoftverénél (pl: SMART Notebook, ActivInspire). A navigációt az oldalak közötti váltást 

lehetővé tevő a jobbra-balra mutató nyilakon túl, a keresés, tartalomjegyzék, kedvencek, 

könyvjelzők, előzmények segítik. 

Az oldalak különböző formában történő megjelenését teljesmértékben az igényeknek 

megfelelően alakíthatjuk ki. Egy elemre kattintás után azt kiemelve nagy méretben láthatjuk, 

de a többféle nagyítási módnak köszönhetően (pl.: egyoldalas, negyedoldalas nézet) nem kell 

választani az átláthatóságot illetve a fókuszáltságot elősegítő megjelenítési módok közül.  

Hatalmas médiatár áll rendelkezésre minőségi multimédiás anyagokkal, valódi 

interaktivitást lehetővé tevő elemekkel, amelyek maximálisan kiszolgálják a pedagógiai 

célokat. Az alapból elhelyezett elemeket ikonok jelölik a margón (23. ábra).  Jelentős részük 

eléréséhez, internet kapcsolatra van szükség. A tanár a saját kiegészítő elemeit is elhelyezheti, 

nincs tetszőleges fájlfeltöltési lehetőség, de az elérhető típusok széles spektrumot fednek le. 

A saját tanári elemek, mint különálló egységek,  a mozaWeb felületre is feltölthetők. Ezáltal a 

kiegészítések bárhonnan elérhetőek, és beállítható, hogy csak az adott tanár, az iskolája 

tanárai vagy bárki hozzáférési jogokkal rendelkezzen a tartalmakhoz. Az egyénileg kialakított 

mozaBook tankönyveket a diákok számára nem lehet elérhetővé tenni. 
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23. ábra 
Könyvrészlet médiaelemre való hivatkozással a margón 

Nagy mennyiségű különböző Eszközökkel és Játékokkal lehet fejlesztve színesíteni az 

órákat illetve sok segédszolgáltatás áll a tanár munkájának megkönnyítésére : kedvencek, 

azonnali keresés interneten, asztali ikonok, tolltartó, előzmények stb. 

Nincs tanár-diák, tanár-tanár stb. kommunikációt megvalósító felülete a programnak. 

Füzetek 

A Füzetek a szoftver speciális dokumentumait jelentik. Kezdetben üresek, a tanárok a 

háttér (sima, vonalas, négyzetrácsos, nagy négyzetes, alsós vonalas, vonalas kotta stb.) 

beállítása után tetszőlegesen rajzolhatnak bele, bármilyen elemet beszúrhatnak a 

médiatárból, de a tankönyv bármelyik részletét is elhelyezhetik a Füzetekben. Olyanok, mint 

az interaktív táblák szoftvereivel készült dokumentumok. A Füzetek hasonlóan a különböző 

médiaelemekhez feltölthetők a mozaWebre, megoszthatók az iskola tanáraival, vagy az összes 

felhasználóval.  
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24. ábra 
Kiss Károly: Egyenletek, egyenlőtlenségek I. nyilvános füzetéből egy oldal 

Feladatok 

Az Eszközökön belül találjuk meg a Feladat funkciót, mellyel egy-egy feladatot (25. 

ábra) vagy egy egész interaktív feladatgyűjtményt készíthetünk sablonok segítségével a 

következő feladattípusokat felhasználva: 

 Egyszeres választás 

 Többszörös választás 

 Igaz/hamis 

 Párosítás 

 Rendezés 

 Láncpár: puzzle darabok összeillesztése logikai kapcsolatoknak megfelelően 

 Rejtvény: keresztrejtvény 

 Kiegészítés: hiányos mondatok kiegészítése a megfelelő szavakkal 

 Hibakeresés: a szövegbe a nem illő szavak megkeresés 
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 Hol a helye: feliratrendezés 

 Táblázat 

 Halmazok 

A feladatok elemei több esetben akár multimédiás elemek is lehetnek. Lehetőség van 

beállítani tesztfüzet estén, hogy legyen-e időzítés, visszalépési lehetőség a tesztben, 

oldalankénti ellenőrzési lehetőség, véletlenszerű feladatsorrend. A felhasználó által adott 

válaszok helyességét a program le tudja ellenőrizni. Üzenetet nem tudunk megadni a válaszok 

helyességének függvényében. A feladatok kiközvetítésének egyetlen módja az interaktívtábla. 

 

25. ábra 
Egyszeres választás típusú feladat 
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Tanári segédletek 

Tanáris segédleteket a mozaBook, mozaWeb rendszereken belül nem találunk, azok a 

Mozaik Kiadó honlapján érhetők el a Tanárok menüpont alatt. Ezek közül relevánsak alpontok 

a következők: tantervek, tanmenetek, segédanyagok. Megvizsgálva az egyes almenüpontok 

alatt található műveltségi terület szempontjából csoportosított dokumentumokat, 

megállapítottuk, hogy ezek hasznossága nem megkérdőjelezhető, de egyáltalán nem építenek 

megfogalmazásban a digitális tankönyvek, IKT eszközök használatára. Nem feltételezik ezek 

meglétét, a papírlapú tankönyvekhez íródtak. 

mozaWeb 

A korábbiakban rögzítésre került, hogy a mozaWeb termeti meg a lehetőségét a 

tanulóknak, hogy használni tudják a digitális tankönyveket (web-tankönyveket). A mozaWeb 

a tanároknak a fenti lehetőségen túl a saját, iskolai és más tanárok által gyűjtött, készített 

multimédiást tartalmak, feladatok, Füzetek tárolását, elérését, megosztását biztosítják. 

A digitális tankönyveken túl a mozaWeb lehetőséget biztosít a Médiatár, Eszközök és a 

Játékok szolgáltatásainak elérésére.  
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26. ábra 
Képernyőkép a mozaWeb honlapról 

A web-tankönyvek eléréséhez a diákoknak vagy a nyomtatott kiadványban található 

kódot vagy a külön megvásárolt elektronikus licenckulcsot kell aktiválnia. A mozaWeb a 

tankönyv webböngészőben való megjelenítését teszi lehetővé, szerkesztési, bővítési 

lehetőségeket semmilyen formában nem tartalmaz. Az elérhető szolgáltatások elsősorban a 

megjelenítéssel, navigációval kapcsolatosak (oldalnézetek, tartalomjegyzék, nagyítás, 

lapozás), ezenkívül a Médiatár, Eszközök, Játékok funkciókat érhetjük a weboldal felső 

ikonsorából (27. ábra). Kommunikációs felületet a mozaWeb rendszer sem biztosít. 
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27. ábra 
mozaWeb rendszerben megjelenített web-tankönyv 

Kritériumrendszer menti értékelés 

I. Technológiai szempontok: 

Szempont Értékelés Megjegyzés 

1. Technikailag hibátlan működés részben megfelelő időnként lefagy a rendszer 

2. Tanár és diák számára is egyaránt 
könnyű használhatóság 

 

2.1. Könnyű tanulhatóság megfelelő  

2.2. Navigáció megfelelő  

2.3. Kereső rendszer megfelelő  

2.4. Könnyű installálás megfelelő  

2.5. Offline használat részben megfelelő a könyvbe integrált 
tartalmak egy részéhez 
internet szükséges 

2.6. Megfelelő hibaüzenetek megfelelő  

2.7. Tanulói, tanári felhasználói 
segédlet 

részben megfelelő diákoknak nincs, 
tanároknak súgó 

3. Ergonomikus design, megjelenítés részben megfelelő túlzsúfolt eszköztár 

4. Megfelelő a multimédiás elemek 
 technikai minősége 

megfelelő  

5. Hardware és software függetlenség nem megfelelő nincs pl.: linux, android 
verzió 
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II. PEDAGÓGIAI SZEMPONTOK: 

Szempont Értékelés Megjegyzés 

1. Megfelelő tartalom  

1.1. A tartalom megfelelően 
 rendszerbeszervezett 

1.1.1. Információs egységek 
kapcsolata 

részben 
megfelelő 

alapból nem biztosított, tanári 
munkát igényel 

1.1.2. Beépített kapcsolódási pontok  részben 
megfelelő 

alapból nem biztosított, tanári 
munkát igényel 

1.1.3. Logikus felépítés megfelelő  

1.2. A tartalom tudományos 
szempontból helyes és érvényes 

megfelelő  

1.3. Tantervhez való kapcsolódás megfelelő  

1.4. Könnyedén frissíthető és 
bővíthető a  tartalom 

részben 
megfelelő 

frissíteni nem lehet  

1.5. Interdiszciplináris nem megfelelő  

2. Megfelelő szöveg elemek  

2.1. hypertext lehetőségeinek 
 kihasználása 

nem megfelelő  

2.2. a tananyag szövegének stílusa 
 világos, olvasmányos, de tömör 

megfelelő  

2.3. központi gondolatok, kulcsszavak 
 egyértelműen elkülönülnek 

megfelelő  

3. Pedagógiai szempontból megfelelő 
 multimédiás elemek 

 

3.1. rendelkeznek pedagógiai 
funkcióval 

3.1.1. motiválóak megfelelő  

3.1.2. audió és/vagy vizuális 
 eszközökkel segíti a megértést 

megfelelő  

3.2. a szöveg és a multimédiás elemek 
 aránya optimális 

megfelelő  

3.3. több csatornás információ-
 megjelenítés 

megfelelő  

4. modern pedagógiai módszertani 
leírások 

nem megfelelő  

5. Megfelelő értékelési rendszer  

5.1. a tartalomhoz illeszkedő, 
megfelelő minőségű tesztek 

nem megfelelő offline feladatok vannak 
összefoglaló esetén 

5.2. saját tanári tesztek megfelelő  

5.3. nyomon követhető a diákok 
 eredménye 

nem megfelelő  
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6. Megfelelő mennyiségű és minőségű 
 feladatok 

 

6.1. tudás alkalmazását biztosító 
feladatok 

nem megfelelő  

6.2. online/offline feladatokat nem megfelelő nincsenek online feladatok 

6.3. önálló, kooperatív ás kollaboratív 
 feladatok 

nem megfelelő  

7. Képességeket fejleszt részben 
megfelelő 

 

8. Fejlett többirányú kommunikációs 
felület diákokkal 

 

8.1. Szinkron kommunikációs 
 lehetőségek 

nem megfelelő  

8.2. Aszinkron kommunikációs 
 lehetőségek 

nem megfelelő  

 

III. TANULÓI SZEMPONTOK: 

Szempont Értékelés Megjegyzés 

1. Támogatja a személyre szabott 
tanulást 

 

1.1. A tananyag alkalmazható 
különböző igényű csoportokhoz 

részben 
megfelelő 

a tananyag átszervezése nem 
lehetséges 

1.2. A tanuló tanulási stílushoz való 
 igazodás 

 

1.2.1. A tanuló számára 
legmegfelelőbb tagolású és ritmusú 
feldolgozás 

részben 
megfelelő 

a tananyag átszervezése nem 
lehetséges 

1.2.2. Lineáris és elágazásokkal teli 
 feldolgozás is biztosított 

nem megfelelő lineáris feldolgozást 
támogatja 

1.2. SNI támogatás nem megfelelő  

2. A tanulás állapotának megfelelő 
 irányítás 

nem megfelelő nincs adaptív feldolgozásra 
lehetőség 

3. Interaktivitás  

3.1. ember és a számítógép közötti 
 kommunikációt teremt 

nem megfelelő egyirányú a kommunikáció 

3.2. tanulási folyamatba beavatkozási 
 lehetőség 

nem megfelelő nincs rá lehetőség 

3.3. passzív feldolgozás helyett 
aktivitás 

nem megfelelő kevés az ilyen feladat és 
lehetőség  

4. Megfelelő visszacsatolási 
 mechanizmusok 
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4.1. kisebb és nagyobb 
részegységenkénti állandó ellenőrzés 

nem megfelelő a tanárnak kell létrehoznia a 
teszteket 

4.2. változatos formájú tudásértékelés nem megfelelő a tanárnak kompetenciáitól 
függ 

4.3. teljesül a megerősítés elve nem megfelelő a tanárnak kell létrehoznia a 
teszteket 

4.4. Rossz válasz esetén útmutatás nem megfelelő nincs rá lehetőség 

4.5. a tanuló követheti saját fejlődését nem megfelelő nincs rá lehetőség 

5. gamifikáció részben 
megfelelő 

 

 

Kritikai elemzés 

A Mozaik Kiadó digitális tankönyv megoldásainak elemzésekor a mozaBook és a 

mozaWeb programokat is figyelembe vesszük. Mindkettő más céllal rendelkezik, de 

összetartozóak és együtt különböző pedagógiai célok elérését teszik lehetővé. Digitális illetve 

web-tankönyvként definiálják termékeiket, ezért a hagyományos papíralapú tankönyvekhez 

képest az IKT eszközök innovatív kihasználását biztosító produktumokat vár az ember. 

Technológia 

A mozaWebes regisztráció, a mozaBook rendszer feltelepítése nem igényel speciális 

informatikai tudást, egyszerűen elvégezhető. Akárcsak a tankönyvek letöltése, automatizált, 

jól működő folyamat. A program indításakor történő állandó felhasználónév/jelszó bekérése 

kikapcsolható. A mozaWebes tanulói használat csak egy regisztrációt és a szükséges tankönyv 

licenckulcsának egyszeri megadását igényli. A Mozaik Kiadó olyan tankönyv vásárlási 

lehetőséget is biztosít, amelyben csak elektronikus formában kapják meg a tanárok illetve a 

tanulók a tankönyveket. 

Sajnálatos, hogy a mozaBook rendszer sem működik Linux, Android vagy iOS operációs 

rendszereken. A mozaWeb annak köszönhetően, hogy csak internetböngészőt igényel 

nagyobb platformfüggetlenséget biztosít. A háromdimenziós tartalmak viszont csak Microsoft 

és iOS operációs rendszereken érhetők csak el. 

A mozaBook rendszer előnye, hogy maximális mértékben kihasználja az interaktív tábla 

lehetőségeit, ugyanakkor feltételezi is annak meglétét. A projektoros megoldás csak a 
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szemléltetést teszi lehetővé, a tanulói aktivitást nem szolgálhatja. Az egész szoftver 

tervezésének egyik fő szempontját az jelentette, hogy az interaktív tábla szoftverek 

szolgáltatásait a mozaBook is biztosítsa. Ezt olyan mértékben sikerült megvalósítani, hogy 

egyes táblaszoftvereknél a mozaBook nagyobb tudással bír. 

Sok eszköz, sok funkció érhető el, ami előny, ugyanakkor a megjelenítés a 

szolgáltatások egymás alá szervezése nem teljesen felhasználóbarát. Az eszköztáron 

összezsúfoltan látjuk a számtalan ikont (28. ábra), pedig nem minden felhasználáskor kell 

például az eszköztár rajzolást megvalósító része. Több funkciót, több helyről is elérhetünk, 

ugyanakkor nem minden esetben logikus vagy segítő a duplikáció és inkább az átláthatóságot, 

tanulhatóságot nehezíti pl.: az Eszközön belül elérhetők a Játékok és a Játékokon belül is az 

Eszközök. 

 

28. ábra 
a mozaWeb eszköztára 

A tankönyv oldalainak megjelenítésére több lehetőség is adott, így nem kell 

kompromisszumot kötni, az igényekhez lehet igazítani a program megfelelő beállításait.  

A navigációt számtalan funkció jól segíti elő, külön kiemelést érdemelnek, a mindig 

látható könyvjelzők, illetve a tankönyvek összekapcsolását is megvalósító ugrópontok 

alkalmazása. Ez utóbbi a műveltségi területek integrációjára, a tananyag elsajátításhoz 

szükséges (előző évfolyamokhoz tartozó) tananyagok átismétlésére is lehetőséget teremt. 

A program offline használata problémákat vet fel, ugyanis több elsősorban 

multimédiás elemet a program internetről tölt le. Azonban a tanár nem tud felkészülni ezekre 

a helyzetekre, mert nem lehet előre tudni, hogy melyik elem alkalmazása igényel majd 

internethasználatot. 

A program alkalmanként lefagy, jellemzően a memóriaigényes műveletekkor. 

Felhasználói kézikönyv nem érhető el, a súgó sok információt ad segítségül, de nem 

pótolhatja az összefüggő magyarázatot adó kézikönyvet. A súgó az egyes funkcióhoz, 
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szolgáltatásokhoz ad leírást, de a rendszer átlátását nem segíti elő. A tutorial videók 

alkalmazása nagyon korszerű és információ gazdag módon oktat a rendszer használatára, de 

ezek sajnos angol nyelvűek. 

Technikai szempontból a mozaBook legnagyobb korlátját az jelenti, hogy a diákok nem 

férhetnek hozzá a tanár által a könyvhöz feltöltött, készített tartalmakhoz (pl.: feladatok, 

rajzok), Füzetekhez semmilyen formában. Csak és kizárólag a tanórán az interaktív tábla 

alkalmazásával érhetik el ezeket a tartalmakat. Ilyen formán a tanári előkészítő munka sokat 

veszít az érvényéből és olyan lehetőségektől esnek el a diákok, mint az interaktív 

feladatgyűjteményekből való tudásellenőrzés. A mozaWeben elérhető web-tankönyvekbe 

nem szinkronizálhatók ezek a tartalmak, pedig ez jelentené a megoldást. A tanárok a 

teljesmértékben saját szerkesztésű Füzeteiket sem oszthatják meg, csak a tanártársaikkal. 

A technológiai megoldások közül a következő negatív példák érdemelnek említést: 

 semmilyen kommunikációs platform nem áll rendelkezésre  

 nincs tetszőleges típusú fájlfeltöltési lehetőség  

 a bővítő elemeknél a Microsoft termékek preferenciát élveznek 

Tartalom 

Hasonlóan az előző elemzéshez az Oktatási Hivatal megállapítása szerint a tartalmak a 

2012-es NAT szempontrendszeréhez illeszkednek. 

A tartalomszervezés alapvetően jelen helyzetben is a hagyományos papíralapú 

tankönyvből indul ki. Ennek megfelelően a tankönyvi elemek fix helyzetűek és tartalmúak. Az 

egyes tanulási egységek csak a kiadó által szerkeszthetőek, ezért a naprakésszé tétel is a 

szerkesztők felelőssége.  A tananyag felépítése logikus, de az egyéni különbségekre nem 

érzékeny, a feldolgozást nem támogatja elágazási lehetőségekkel. A hypertext adta 

összekapcsolási (linkek) lehetőség nincs kihasználva, nem találunk külső weblapra mutató 

hivatkozást sem.  
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A tartalom átszervezésnek egyedüli lehetőséget a Füzetek teremtik meg, amelyek 

kiinduló állapotban üresek. A digitális tankönyvek összes tananyagegysége, a mozaBook 

szolgáltatásaival előállítható tartalmak vagy a tanár által gyűjtött fájlok is elhelyezhetők 

ezekbe a dokumentumokba. Az elvi lehetőség tehát adott egy saját készítésű tankönyv 

összeállítására a rendelkezésre álló és saját elemekből. Azonban jelentősen nehezíti az 

összeállítást, hogy a tankönyvi elemeket csak egyesével lehet áttenni a Füzetbe, illetve azáltal, 

hogy a Füzeteket nem lehet eljuttatni a diákokhoz, a felhasználás korlátozott, nem 

garantálható a befektetett munka megtérülése.  

A diákoknak nincs lehetőségük a tartalom kiegészítésére vagy egyéni rendszerbe való 

szervezésére a mozaWeben. 

A tartalmak egymáshoz kapcsolása lehetséges opció, de a tanárnak kell azonosítania 

ezeket az összefüggéseket és létrehoznia a linkeket. 

A fogalmak, definíciók, összefoglalóan a szöveges elemek primer részei nincsenek 

kigyűjtve, nincs lehetőség azok kiemelésére és más formában való rögzítésére. Fogalomtérkép 

nem áll rendelkezésre. 

Multimédiás, interaktív és egyéb bővítő elemek  

A mozaBook és mozaWeb rendszerekben elérhető tankönyvek egyik kiemelkedő 

jellemzője, hogy nagy mennyiségben, számtalan típusú, magas minőségű multimédiás és 

valódi interaktivitással bíró elemeket tartalmaznak. Bármelyik műveltségi területhez kötődő 

tankönyv esetén, minden oldalon fogunk találni különböző típusú multimédiás vagy interaktív 

elemeket. Ezek nagyfokú variabilitást mutatnak, tehát a többcsatornás motiváció keltésre, 

figyelem fenntartásra is alkalmasak. A tananyag megértését, az információközlés módját XXI. 

századi színvonalra emelik a kiadó tananyagegységei. Az interaktív tartalmaknál a 

megjelenített tér sok esetben forgatható, megváltoztatható a nézőpont, különböző 

paraméterek változtatásával befolyásolhatók a tartalmak viselkedése, kattintással 

aktivizálhatók az egyes elemek. Az interaktív tartalmak megjeleníthetők háromdimenziós 

nézetben, magyarázó narrációk, beépített videók is elindíthatóak illetve integráltan feladatok 

is előfordulhatnak. A narrációk nyelve meghatározható, így nyelvtanulásra is lehetőséged 
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adhat. Ilyen „élő” tartalmakkal biztosítható a tanuló érdeklődésének felkeltése, a 

memorizálási folyamatok elősegítése, a tanulás érdekes folyamattá tétele (29. ábra). 

 

29. ábra 
Interaktív tartalom a Mozaik Kiadó digitális tankönyveiben 

A Mozaik Kiadó digitális megoldásai közül szintén kiemelkednek az Eszközök és a 

Játékok adta lehetőségek, amelyek hasonló módon szórakoztatva tanulni-tanítani elvnek 

maximálisan megfelelnek és jellemzően interaktívak. Például a 30. ábrán látható az Elektro 

pad nevezetű eszköz, ahol elektromos kapcsolásokat állíthatunk össze és mérhetünk. 

Interaktivitását jól jellemzi, ha rövidre zárjuk az áramkört a program füsttel jelzi a jelenséget. 

Számtalan területhez kapcsolódóan Eszközökből 73, míg Játékokból 24 áll rendelkezésre. 
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30. ábra 
Elektro pad interaktív elektromos kapcsolásokat szimuláló eszköz 

Feladatok 

Jelen esetben ezalatt a Feladatok médiatárelemmel készíthető tesztfeladatit értjük. 

Egyértelműen pozitív része az adott funkciónak, hogy számtalan feladattípust lehet 

megvalósítani, motiváló designal bíró feladatsablonok állnak rendelkezésre és multimédiás 

elemek is beilleszthetők a feladatokba. A funkcionalitást viszont megkérdőjelezi, hogy ezek a 

feladatok miért nem közvetíthetők ki a tanulóknak. Az egyéni, de a csoportos értékelést, 

gyakorlást is nehezíti, hogy csak interaktívtáblán érhetők el a szolgáltatás. A teljesítmények 

követése nem lehetséges. A válaszadás sikerességének függvényében nem adhatók meg 

üzenetek. 
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A multimédiás, interaktív elemek kiegyenlített és magas száma mellett meglepetésre 

ad okot, hogy a digitális tankönyvek nem tartalmaznak elektronikus feladatokat csak a papír 

alapú tankönyv által is megfogalmazott „offline” típusúakat. Ezen a téren tehát a Mozaik Kiadó 

termékei kiaknázatlan lehetőségeket tartalmaznak. 

Módszerek 

A tervezésbeli, technikai paraméterek következménye, hogy a mozaBook, mozaWeb 

rendszerek nem tökéletesen tudják szolgálni a modern pedagógia szervezési módokat. A 

tanulók számára nem lehetséges a mozaBook használata, a tanárok nem oszthatják meg a 

rendszerben készült egyéni tananyagaikat, ezért a módszertani lehetőségek is korlátozódnak, 

kevés rugalmasságot engednek meg. A következőkben a lehetséges módszertani 

forgatókönyveket és azok értékelését mutatjuk be: 

Tanórán, frontális munkára 

A frontális oktatásnál a digitális eszközöknek a megfelelő audiovizuális ingerek 

biztosításában van kiemelt feladta. A tartalmi szempontok szerinti értékelésnél kiemelésre 

került, hogy a Mozaik Kiadó digitális tankönyvei bővelkednek az ilyen lehetőségekben és a 

pedagógiai funkcióik is tökéletesen megfelelőek. Amennyiben a tanteremben interatktív tábla 

áll rendelkezésre, akkor a mozaBook eszköztára széles lehetőséget biztosít a pedagógusok 

számára, hogy a tananyagegységekhez saját tanári vizuális magyarázatokat, kiegészítéseket 

tegyenek. A fixen beépített elemek mellett a tanár könnyedén tudja kiegészíteni a tartalmakat 

saját gyűjtésű, készítésű elemeivel. A Füzet és az elérhető eszközök magas száma mellett nincs 

szükség külön interaktív tábla szoftver használatra. 

Tanórán, kooperatív munkára I. 

A kooperatív munkához a tanulási környezetet úgy képzeljük el, hogy legalább egy 

számítógép azaz egy web-tankönyv jut egy kis létszámú tanulói csoportra. A tankönyvi 

feladatok hasonlóan a korábban elemzett tankönyvhöz nem kooperatív szellemben készültek. 

Nem kötődik hozzájuk IKT alapú tevékenység, beépített ellenőrzési lehetőség, nem 
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aktivizálnak tevékenységet. A feladatok megszólításai itt is szimbolikus jelentőséggel mindig 

egyes szám második személyben szólítja meg a tanulót. 

A tanári kompetenciákon, kreativitáson múlik, hogy mennyire képes a digitális 

tankönyvek tartalmait koopeartív formában feldolgozni. A web-tankönyvek kooperatív 

feldolgozásának ellenőrzéséhez hasznos volna, ha lennének beépített ellenőrző kérdések, 

vagy a tanár kiközvetíthetne teszteket a rendszer használatával. Erre sajnos nincs lehetőség, 

tehát a tanárnak más IKT eszközök bevonása szükséges ahhoz, hogy ellenőrizni tudja a 

feldolgozás eredményességét. Hasonlóan a tudás alkalmazását biztosító IKT alapú feladatokat 

a tanárnak kell megalkotnia és kitalálni milyen formában juttatja ez azokat a diákok felé, 

milyen eszközöket tud ehhez felhasználni. A Mozaik Kiadó összes tanári segédlete a papír 

alapú tankönyvhöz írodott, nem használ fel semmilyen IKT eszközt. Ezek elkészítése még várat 

magára. 

Tanórán, kooperatív munkára II. 

Az infrastrukturális paramétereken változatva, visszatérünk a korábban elképzelt 

oktatási környezetre, ahol egy számítógép és egy interaktív tábla áll rendelkezésre. Az oktatási 

módszert módosítjuk frontálisról kooperatívra és a már említett forgószínpad szervezési 

módot alkalmazzuk. Módszertani segédletet, vagy az elrendezéshez kapcsolódó feladatokat 

ebben az esetben sem állnak rendelkezésre és a tanár felkészültségén múlnak. A tankönyvbe 

beépített elemek tökéletesen biztosítják a tananyag közvetítés minőségét, de a tudás 

alkalmazáshoz nem állnak készen elemek. Ezeket mind a pedagógusnak kell elkészítenie. 

Ebben az elrendezési módban a tanulók viszont használhatják a mozaBookot, tehát a tanár 

készíthet olyan feladatokat, amelyek aktivitásra bírják a tanulókat és közben IKT eszközöket is 

használhatnak. Interaktív tesztfeladatokat is megoldhatnak tudásuk ellenőrzésére. Jelen 

helyzetben a tanulók számára is előnyt jelenthet, hogy a tanárok megoszthatják egymással a 

Füzeteiket, amelyek bármilyen elemet tartalmazhatnak, számtalan célra alkalmasak lehetnek. 

A Mozaik Kiadó termékeinél egy ideális megoldás lehet, ha az interaktív tábla mellett legalább 

kiscsoportonként rendelkezésre áll egy számítógép vagy tablet internetkapcsolattal. A 

csoportok a web-tankönyvet, internetet felhasználva információt sajátítanak el, a tudás 
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alkalmazására, tesztelésére pedig az interaktív táblán a mozaBookot alkalmazzák, a tanár által 

készített feladatokkal, tesztekkel. 

Tanórai vagy otthoni önálló munkára 

A korábbi kritikák alapján hosszabb kifejtést nem érdemel, hogy a rendszer önállóan, 

megfelelő tanári bővítő elemek nélkül, semmilyen módon nem teszi lehetővé a tanulás utáni 

tudás alkalmazását, ellenőrzését, nem indít el transzfer folyamatokat így az önálló, értelmes 

tanulást nem tudja szolgálni. Kommunikációs lehetőségeket egyáltalán nem biztosít, ezért a 

tanuló nem kaphat személyre szabott segítséget tanárától, nem taníthatják egymást a tanulók 

és az aszinkron kooperatív munka is elképzelhetetlen a rendszer segítségével. Ezekeknek a 

beépítésére a tanárnak más eszközöket felhasználva nyílhat csak lehetősége. 

Az önálló tanulást a mozaBook azzal szolgálja ki, hogy minőségi multimédiás, interaktív 

elemeket kínál, amelyekkel a tanulók otthon, önállóan több időt foglalkozhatnak mint a 

tanítási órán. Lehetővé teszik az önálló felfedezésre alapuló oktatást, motivációs bázisokat 

szabadíthatnak fel, további érdeklődést indíthatnak be. Azonban a tanulási folyamat 

ellenőrzésére, további feladatok elvégzésre nincsenek ösztönző mechanizmusok, a diák 

legfeljebb a tankönyvben haladhat tovább. 

A differenciálásról nem beszélhetünk, mert a testreszabott tankönyvet a diákok nem 

érhetik el, számukra nem opció, ahogyan a feladatok kiközvetítése sem. 

A rendszer gamifikációs elemei a Játékok és az Eszközök menüpont alatt helyetfoglaló 

szolgáltatások, amelyek valóban játszva tanítanak. 

Említést érdemel, hogy a multimédiás elemek felhasználása is tanári segédletet 

érdemelne, főleg a Mozaik Kiadó termékeinél, ahol igen összetett interaktív elemek érhetők 

el. Módszertanilag is kérdéses, hogy milyen szervezési módokat, milyen irányítást, 

szempontokat érdemes a tanulókkal alkalmaztatni. 
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3.4. Műszaki Kiadó OK! Online Könyveinek elemzése 

Általános, leíró elemzés 

A Műszaki Kiadó iskolai használatra 58 általános és középiskolai tankönyvet kínál az általuk 

használt un.  „OK!” formátumban, amelyben az OK az online könyvek kifejezést rövidíti. Az 

elnevezés nem véletlen a kiadó könyvei internethasználattal érhetők el, nem szükséges külön 

program feltelepítése. Maga az online kifejezés nem utal arra, hogy milyen mélységű IKT 

használatot kíván nyújtani a kiadó, csak az elérési módjára utal és nyitva hagyja a kérdést, hogy 

digitalizált vagy inkább digitális tankönyveket jelent az OK!. 

A Műszaki Kiadó három változatban kínálja az OK! Online Könyveket: 

 iskolai felhasználás: OK! Online Könyvek 

 tanársegéd verzió: OK! Tanársegéd Online Könyvek 

 egyéni verzió: OK! Online Könyvek egyéni tanuláshoz 

Az iskolai felhasználására szánt OK! Online Könyveket a kiadó újgenerációs 

tankönyvekként jellemzi, amelyek a kiadó által felsorolt alábbi pontokban kínálnak többet a 

hagyományos tankönyveknél: 

 előre beépített lektorált többlettartalmakat, ún. hotspotokat tartalmaznak, melyek 

segítik a megértést, a begyakorlást és önellenőrzést, illetve az ellenőrzést. 

 lehetőséget nyújtanak a pedagógusok számára saját jegyzeteik és tartalmaik 

elhelyezésére és megosztására, új tananyagok összeállítására a számítógépes vagy az 

interaktív táblás oktatáshoz. 

 egy könyvön belül valósítják meg a differenciálást, a felzárkóztatást és a 

tehetséggondozást. 

 a diákok felkészülését is nagymértékben megkönnyítik: saját jegyzeteik, hivatkozásaik, 

valamint az önellenőrzésre alkalmas feladatok teszik hatékonyabbá a tanulást. 

 könnyen elérhetők - iskolában, útközben, otthon. 
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A tanársegéd verzió az órai felkészülést könnyíti meg pedagógus számára, jelenleg a 

Hajdu-matek tankönyvcsaládhoz és az általános iskolák felső tagozatán matematikát 

tanítóknak kínál segédletet. A kiadó a következő módon jellemzi a Tanársegéd Online 

Könyveket: 

 a kiadó hotspotjain felül minden leckéhez valódi interakción alapuló, a megtanulást 

segítő, felhasználóbarát animációkat, szimulációkat keresett a weben. 

 az interaktív matematikai gyakorlást lehetővé tevő gyűjteményeket kipróbálta, 

végigjátszotta, és kiválogatta a megfelelőket, így a pedagógusnak már csak ezek közül 

kell választania, és az adott csoportban használnia. 

 módszertani leírásokat, hasznos tanácsokat és tippeket, webes linkeket tartalmazó 

gyűjteményén kívül minden leckéhez készültek letölthető, internetelérés nélkül is 

működő interaktív táblás anyagok, ha az osztályteremben nem áll rendelkezésre 

internet, vagy az az órai használathoz túl lassú. 

Az iskolai használatra ajánlott, illetve a pedagógusok felkészülését megkönnyítő 

Tanársegéd verziók mellett a Műszaki Kiadó az egyéni tanulásra alkalmas verziót is kínál. A 

leírás szerint: 

 Az OK! Online Könyvek kiegészítő tartalmai segítik az otthoni felkészülést, a gyakorlást 

és az önellenőrzést. Azok a diákok is eredményesen használhatják, akik az iskolában 

esetleg más tankönyvből tanulnak. 

 Az egyéni verzió segítségével a szülők nyomon követhetik a pedagógus elvárásait a 

tananyaggal, házi feladattal kapcsolatban, jobban tudják segíteni gyermekük 

felkészülését, és tesztfeladatokkal ellenőrizhetik is tudásszintjüket. 
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A kiadó könyveit különböző konstrukcióban lehet megvásárolni, nem szükséges az 

elektronikus mellé a papíralapú változat megvásárlása (31. ábra). 

 

31. ábra 
Az OK! könyvek különböző árkonstrukciói 

A Műszaki Kiadó termékeinek értékeléséhez hozzátartozik, hogy a kiadónál 2013. 

november közepén történt tulajdonosváltás. Az online könyveik informatikai háttérrendszere 

a korábbi tulajdonos birtokában van. A Műszaki Kiadó jelen állapotban új, sajátfejlesztésű 

rendszerben gondolkodik. Az elemzéshez nem állt rendelkezésre az OK! Könyvek tanársegéd, 

egyéni tanulást támogató verziói, a vizsgálat az OK! Online Könyvek demóverziójával történt. 

OK! Online Könyvek 

Az OK! Könyvekhez való tanár, diák hozzáférések biztosításához ajánlottan az 

intézmény rendszergazdájának a közreműködése szükséges. A rendszergazda feladata az 

intézményéhez tartozó könyvek, csoportok és a felhasználók adatainak kezelése. A 

rendszergazdának kell a tanárok és a diákok nevét, osztályát, email címét rögzíteni, 

felhasználóneveket és jelszavakat kiosztani és a rendszerben tárolni. 

A könyvek használatához csoportokat kell létrehozni és azokat egymáshoz rendelni. 

Csoportokat rendszergazda vagy tanár is létrehozhatja.  A csoportoknak van egy 

csoportgazdája, ez logikusan az a tanár, aki az adott tankönyvből fogja tanítani a 

csoporttagokat azaz egy osztály diákjait.  Az OK! Könyvek használatához annyi licencre van 

szükség, ahányan használni kívánják az online könyveket. A licenc az OK! Könyvhöz 
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kapcsolódik és nem a csoportokhoz. A diák akkor férhet hozzá az OK! Könyvekhez, ha egy tanár 

vagy egy rendszergazda felvette egy csoportba. 

A könyvek online formában webböngésző segítségével érhetők el. Az OK! Könyvek 

használatának megkezdéséhez a web böngésző címsorába az intézmény OK! Könyvek 

oldalának internetes címét (pl.www.iskolanev.okkonyvek.hu) kell beírni.  

A webböngésző általi használatnak köszönhetően nem jelent problémát, hogy 

Android, Microsoft, Linux vagy iOS operációs rendszeren szeretnénk használni. 

Eszköztár használati útmutató segíti a felhasználókat, súgó, felhasználói kézikönyv nem 

érhető el. 

A weblapra történő tanári vagy diák bejelentkezés után megjelennek az elérhető online 

tankönyvek (32. ábra), amelyekre kattintva tudjuk kinyitni azokat. 

 

32. ábra 
Az OK! könyvespolca 
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A konkrét megnyitás előtt megjelenik egy párbeszédablak, amelyben a 

Tartalomjegyzék fülön egy listából lehet kiválasztani a kívánt fejezetet. A könyv a fejezet elején 

nyílik meg oldalpár nézetben. Két eszköztár jelenik meg, az egyik a tankönyv oldalai alatt a 

másik pedig jobb oldalon (33. ábra). 

 

33. ábra 
Megnyitott OK! könyv 

Az eszköztárakon elérhető funkciók csoportosítva: 

 Navigáció: 

 lapozás 

 ugrás az adott oldalra 

 tartalomjegyzék 

 könyvjelző 

 keresés 

 könyveim (kiinduló képernyő) 
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 Megjelenítés: 

 nagyítás 

 teljes képernyő 

 nézetek 

 jegyzetek elrejtése, megjelenítése 

 

 Elemek elhelyezése: 

 jegyzet 

 hangjegyzet 

 link 

 mentés 

 

 Rajzolás: 

 toll 

 szövegkiemelő 

 radír 

 

 Egyéb: 

 képernyőkép készítés 

 beállítások 

 kijelentkezés 

Az elérhető szolgáltatások számából is kiderül, hogy az eddigi termékekhez képest egy 

volumenében, tudásában is kisebb rendszert jelentenek a Műszaki Kiadó online könyvei. 

A navigációs szolgáltatásokkal könnyedén eljuthatunk a könyv kívánt pontjára. A 

megjelenítés tekintetében, nem tudunk az oldal elemire kattintani és kinagyítani, 

fókuszpontba állítani azokat, erre a nagyító funkciót kell használni. Emellett lehetőségünk van 

a képernyő magasságához vagy szélességéhez igazítani az oldalak megjelenítését. Ez olyan 

eszközök esetében lehet hasznos, amelyeket álló nézetben is használunk (pl.: telefon, tablet). 
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A rajzeszközöket az interaktív táblán való használatkor alkalmazhatják a pedagógusok, 

vizuális magyarázatokra, kiemelésekre. Jelen esetben ez két eszközt, a tollat és a 

szövegkiemelőt jelenti, amelyeknek állítható a színe és vonalvastagsága. A radírral törölhetjük 

a nem kívánt részeket. 

Az OK! Könyvekben a következő bővítő elemek helyezhetők el: 

 jegyzet 

 Post-it jegyzet 

 hangjegyzet 

 link 

Az úgynevezett jegyzet formázható szöveget vagy rajzot jelent. A Post-it jegyzet nem 

formázható szöveg, amelynek tartalma meg is jelenik a beszúrás helyén (34. ábra). 

 

34. ábra 
Jegyzet és Post-it jegyzet az OK!-ban 
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A link egyrészről weboldalra másrészről az elérhető tankönyvek bármely oldalára 

mutathat. 

Hangjegyzet a programmal történő hangfelvételek hozzáadását jelenti, amelyhez 

mikrofonra van szükség. Egy hangjegyzetben maximum 3 perc hanganyagot lehet rögzíteni. 

Egyéni fájlfeltöltésre, más elemek elhelyezésére nincs lehetőség. 

Minden elhelyezett elemhez címkét kell megadni, ez egyrészről megjelenik akkor, 

amikor a kurzort az adott elem fölé visszük, másrészt könyvmegnyitáskor vagy a 

tartalomjegyzékre kattintva az eszköztáron a Jegyzetek fülön megnyithatók ezek az elemek. 

Csoportok 

Az OK! Könyvek rendszer megteremti a lehetőséget arra, hogy a pedagógusok a 

hozzáadott tartalmat megosszák a tanulókkal. Csoportok létrehozására a tankönyvek 

eléréséhez alapból szükség van, de a tanár egyéni csoportokat is létrehozhat. Egy felhasználó 

korlátlan számú csoportnak lehet tagja, így korlátlan számú csoport is létrehozható. Például 

alkothat csoportokat adott témákra, különböző képességű tanulók számára, napközis 

tevékenységekhez. A csoportok létrehozása révén a pedagógus személyre, csoportokra 

szabottan hozzárendelheti az OK! Könyvében végzett frissítéseket és kiegészítő, magyarázó 

jegyzeteket a tanulói példányokhoz. A csoportok száma nem befolyásolja a kiosztott licencek 

számát, tehát például egy felhasználó, amelyik két olyan csoportban is helyet foglal, 

amelyikhez ugyanaz a tankönyv tartozik nem jelent egynél több licenc használatot. 

Minden felhasználó rendelkezik egy Saját jegyzeteim nevű csoporttal, amelybe a saját 

jegyzeteit mentheti le. Csoportokat tanárok vagy a rendszergazda hozhat létre, diákok nem. 

Hotspotok 

Az OK! Könyvek oldalain előre feltöltött kiadói tartalmak találhatók, úgynevezett 

hotspotok. A hotspotok speciálisan a témához fejlesztett, kiegészítő anyagot tartalmaznak: 

bemutatók, animációk, feladatok, feleletválasztós tesztek, munkalapok, képek (35. ábra). A 

hotspotokat az OK! Könyvek oldalain piros pontok jelölik. 
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A rendszer több szolgáltatással nem rendelkezik.  

 

35. ábra 
Hotspot tartalom az OK! Könyvben 

Kritériumrendszer menti értékelés 

I. Technológiai szempontok: 

Szempont Értékelés Megjegyzés 

1. Technikailag hibátlan működés megfelelő  

2. Tanár és diák számára is egyaránt 
könnyű használhatóság 

 

2.1. Könnyű tanulhatóság megfelelő  

2.2. Navigáció megfelelő  

2.3. Kereső rendszer megfelelő   

2.4. Könnyű installálás részben megfelelő a rendszergazdának sok 
munkája van az 
installálással 

2.5. Offline használat nem megfelelő internet alapú 
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2.6. Megfelelő hibaüzenetek nem értelmezhető nem volt hiba a tesztelés 
során 

2.7. Tanulói, tanári felhasználói 
segédlet 

részben megfelelő  

3. Ergonomikus design, megjelenítés megfelelő  

4. Megfelelő a multimédiás elemek 
 technikai minősége 

részben megfelelő rossz minőségű képeknél  

5. Hardware és software függetlenség megfelelő  

 

II.  PEDAGÓGIAI SZEMPONTOK: 

Szempont Értékelés Megjegyzés 

1. Megfelelő tartalom  

1.1. A tartalom megfelelően 
 rendszerbeszervezett 

1.1.1. Információs egységek 
kapcsolata 

részben 
megfelelő 

alapból nem biztosított, tanári 
munkát igényel 

1.1.2. Beépített kapcsolódási pontok  részben 
megfelelő 

alapból nem biztosított, tanári 
munkát igényel 

1.1.3. Logikus felépítés megfelelő  

1.2. A tartalom tudományos 
szempontból helyes és érvényes 

megfelelő  

1.3. Tantervhez való kapcsolódás megfelelő  

1.4. Könnyedén frissíthető és 
bővíthető a  tartalom 

részben 
megfelelő 

frissíteni nem lehet  

1.5. Interdiszciplináris nem megfelelő  

2. Megfelelő szöveg elemek  

2.1. hypertext lehetőségeinek 
 kihasználása 

nem megfelelő  

2.2. a tananyag szövegének stílusa 
 világos, olvasmányos, de tömör 

megfelelő  

2.3. központi gondolatok, kulcsszavak 
 egyértelműen elkülönülnek 

megfelelő  

3. Pedagógiai szempontból megfelelő 
 multimédiás elemek 

 

3.1. rendelkeznek pedagógiai 
funkcióval 

3.1.1. motiválóak részben 
megfelelő 

kevés multimédiás elem 

3.1.2. audió és/vagy vizuális 
 eszközökkel segíti a megértést 

részben 
megfelelő 

kevés multimédiás elem 

3.2. a szöveg és a multimédiás 
elemek  aránya optimális 

részben 
megfelelő 

kevés multimédiás elem 
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3.3. több csatornás információ-
 megjelenítés 

részben 
megfelelő 

kevés multimédiás elem 

4. modern pedagógiai módszertani 
leírások 

nem megfelelő nincsenek leírások 

5. Megfelelő értékelési rendszer  

5.1. a tartalomhoz illeszkedő, 
megfelelő minőségű tesztek 

nem megfelelő nincsenek beépített tesztek 

5.2. saját tanári tesztek részben 
megfelelő 

külön program kell ezek 
elkészítéséhez 

5.3. nyomon követhető a diákok 
 eredménye 

nem megfelelő nincs ilyen lehetőség 

6. Megfelelő mennyiségű és minőségű 
 feladatok 

 

6.1. tudás alkalmazását biztosító 
feladatok 

részben 
megfelelő 

kevés ilyen feladat áll 
rendelkezésre 

6.2. online/offline feladatokat részben 
megfelelő 

nincsenek online feladatok 

6.3. önálló, kooperatív ás kollaboratív 
 feladatok 

részben 
megfelelő 

kevés ilyen feladat áll 
rendelkezésre 

7. Képességeket fejleszt részben 
megfelelő 

kevés ilyen feladat áll 
rendelkezésre 

8. Fejlett többirányú kommunikációs 
felület diákokkal 

 

8.1. Szinkron kommunikációs 
 lehetőségek 

nem megfelelő nincs ilyen lehetőség 

8.2. Aszinkron kommunikációs 
 lehetőségek 

nem megfelelő nincs ilyen lehetőség 

 

III. TANULÓI SZEMPONTOK: 

Szempont Értékelés Megjegyzés 

1. Támogatja a személyre szabott 
tanulást 

 

1.1. A tananyag alkalmazható 
különböző igényű csoportokhoz 

részben 
megfelelő 

a tananyag átszervezése nem 
lehetséges 

1.2. A tanuló tanulási stílushoz való 
 igazodás 

 

1.2.1. A tanuló számára 
legmegfelelőbb tagolású és ritmusú 
feldolgozás 

részben 
megfelelő 

a tananyag átszervezése nem 
lehetséges 

1.2.2. Lineáris és elágazásokkal teli 
 feldolgozás is biztosított 

nem megfelelő lineáris feldolgozást 
támogatja 

1.2. SNI támogatás nem megfelelő  
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2. A tanulás állapotának megfelelő 
 irányítás 

nem megfelelő nincs adaptív feldolgozásra 
lehetőség 

3. Interaktivitás  

3.1. ember és a számítógép közötti 
 kommunikációt teremt 

részben 
megfelelő 

kevés ilyen feladat áll 
rendelkezésre 

3.2. tanulási folyamatba beavatkozási 
 lehetőség 

nem megfelelő  

3.3. passzív feldolgozás helyett 
aktivitás 

részben 
megfelelő 

kevés ilyen feladat áll 
rendelkezésre 

4. Megfelelő visszacsatolási 
 mechanizmusok 

 

4.1. kisebb és nagyobb 
részegységenkénti állandó ellenőrzés 

nem megfelelő a tanárnak kell létrehoznia a 
teszteket 

4.2. változatos formájú tudásértékelés nem megfelelő a tanárnak kompetenciáitól 
függ 

4.3. teljesül a megerősítés elve nem megfelelő a tanárnak kell létrehoznia a 
teszteket 

4.4. Rossz válasz esetén útmutatás nem megfelelő nincs rá lehetőség 

4.5. a tanuló követheti saját fejlődését nem megfelelő nincs rá lehetőség 

5. gamifikáció nem megfelelő nincs ilyen mechanizmus 
 

Kritikai elemzés 

A Műszaki Kiadó online tankönyveihez a gyártó nagyívű célokat rendel: hatékonyabb 

tanulás, differenciálás, felzárkóztatás, tehetséggondozás, önellenőrzés, élményszerű tanulás. 

A következőkben kritikailag elemezzük, hogy az éppen átalakulás alatt álló OK! Könyvek, 

hogyan és milyen mértékben felelnek meg az általuk ígérteknek. 

Technológia 

A központi kiosztással szemben az OK! Könyvek használatba vétele előtt az iskolának 

kell gondoskodni arról, hogy a hozzájuk tartozó pedagógusok és tanárok felhasználó neveket, 

jelszavakat kapjanak a rendszer használatához. Ez a feladat közepes szintű informatikai tudást 

igényel és amennyiben az iskola nyilvántartása megfelelő mértékben digitalizált, akkor fél 

munkanapot vehet igénybe, az iskola tanulói létszámától függően. A csoportok kialakítása és 

azok tankönyvhez való hozzárendelése újabb feladat, de ebben a tanárok is segédkezhetnek. 

A többi példából kiindulva hátráltatja a rendszer versenyképességét, hogy ilyen munkát ró az 

iskolára. 
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A licencek kiosztása után a rendszer egyszerűen használatba vehető, nincs külön tanári, 

tanulói; digitális tábla, online verziója. Mindenki számára az interneten érhetők el egy 

webböngésző használatával az OK! Könyvek. Ez teremti meg a hardware és software 

függetlenségét is a rendszernek, ugyanakkor feltételezi a hálózati lefedettséget. 

A Müszaki Kiadó biztosít olyan tankönyv vásárlási lehetőséget is, amelyben csak 

elektronikus formában kapják meg a tanárok illetve a tanulók a tankönyveket. 

Felhasználói kézikönyvből sem diák, sem tanár verzió nem áll rendelkezésre. Az 

eszköztáron elérhető funkciók működéséhez készült „Eszköztár használati útmutató”, 

amelynek elnevezése tartalmazza annak korlátait is. 

A navigáció és a megjelenítéshez rendelt funkciók jól segítik a felhasználást. Az oldalon 

elhelyezett elemek kattintással történő kinagyítása, fókuszpontba állítása nem lehetséges, 

pedig ez mind kivetítés, mind személyi számítógépes használatnál szükséges volna. 

Az OK! Könyvek kiegészítésének, bővítésének egyik fontos technológiai korlátját 

jelenti, hogy nem lehet fájlokat feltölteni és azokra való hivatkozásokat készíteni a 

tankönyvben. Jelentősen korlátozza a lehetőségeket, hogy csak szöveges információk, 

háromperces hanganyagok és linkek elhelyezése opció. 

A rajzeszközök száma jelentősen korlátozott, az OK! Könyvek interaktív táblás 

használata során a tanárok vizualizációs magyarázat készítéséhez kevés eszközbeli segítséget 

kapnak.  

Kommunikációs platformot a program semmilyen formában nem biztosít. 

A rendszer a tesztelés ideje alatt hibamentesen működött. 

Tartalom 

Az előző elemzésekkel analóg módon az Oktatási Hivatal megállapítása szerint a 

tartalmak a 2012-es NAT szempontrendszeréhez illeszkednek. 
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A tananyag átszervezése semmilyen formában nem biztosított, de a tanár által 

elhelyezhető jegyzetek, hanganyagok, linkek szinkronizálhatók a diákok tankönyveibe. A 

tananyag felépítése logikus, de a lineáris feldolgozási módon kívül más lehetőség nem 

biztosított.  

A hypertext adta összekapcsolási (linkek) lehetőség nincsenek alapból kihasználva, a 

pedagógus tud tankönyveken is átívelő ugrópontokat létrehozni. 

A fogalmakat a tankönyv kiemeli, de digitális reflexió nincs rá: nincsenek kigyűjtve, nem 

áll rendelkezésre fogalomtérkép. 

A tartalmakat a diákok is kiegészíthetik, de nem tudnak csoportokat létrehozni és 

megosztani az anyagaikat diáktársaikkal, tanáraikkal. 

Multimédiás, interaktív és egyéb bővítő elemek 

A tankönyvek képekkel gazdagon illusztráltak, sajnálatos, hogy külön elemként nem 

kinagyíthatóak vagy például nem menthetők le és mutathatók be más programmal. A 

hotspotok révén juthatunk el további multimédiás tartalmakhoz. Jellemzően oldalanként több 

hotspot is található, de kevés közöttük az audió, videó, interaktív, interaktív feladat elem. Ez 

az interaktív elemek esetében különösen negatív, hiszen a 35. ábrán látható módon, 

minőségileg kifogástalan interaktív tananyagelemek készítésére alkalmas a Műszaki Kiadó. 

Egyéb multimédiás tartalmak esetén minőségi problémák jelentkezhetnek. Ennek a 

hátterében az állhat, hogy a kiadó sokszor ingyenesen hozzáférhető tartalmakat közvetít a 

hotspottok révén, amelyek eltérő minőségűek. A hotspotok a legtöbb esetben szöveges 

feladatok. Az egyes tankönyvek között is különbségek lehetnek a multimédiás elemek arányát 

tekintve, mert a rendelkezésre álló biológia és matematika tankönyvek ebből a szempontból 

jelentős diverzitást mutatnak, utóbbi hátrányára. 

Mivel nincs fájlfeltöltési lehetőség, így a pedagógus is csak a linkeken keresztül tudja a 

multimédiás elemek számát növelni. 
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Feladatok 

A tankönyvi feladatok jelen esetben is a papíralapú hagyományokat követik és sem a 

kooperatív, sem az IKT alapú feladatokat nem támogatják. A Hotspot-ok révén viszont több 

olyan feladatra is találhatunk, amelyek különböző kooperatív technikákat, probléma alapú 

megközelítéseket alkalmaznak (36. és 37. ábra). 

 

36. ábra 
Hotspot révén elérhető kooperatív feladat I 

 

 

37. ábra 
Hotspot révén elérhető kooperatív feladat II 
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A feladatok cselekvésre, aktivitásra ösztönöznek. Több ilyen típusú feladatra lenne 

szükség a tankönyvekben, például matematika műveltségterületen kifejezetten kevés 

található. A másik sajnálatos motívum, hogy a feladatokhoz semmilyen módszertani ismertető 

nem tartozik sem tanulói, sem tanári oldalrról megközelítve. 

Olyan teszt feladatokat, ahol az értékelés automatikus a rendszer beépítetten nem 

tartalmaz. 

Módszerek 

Az elemzések eddigi struktúráját követve különböző lehetséges módszertani 

forgatókönyvek alapján elemezzük, hogy milyen szervezésbeli módoknál milyen 

hatékonysággal alkalmazhatóak a Mozaik Kiadó OK! Könyvei. 

Tanórán, frontális munkára 

Az OK! Könyvek audiovizuális motiváció keltés terén kihívásokkal küzdenek, mert nem 

rendelkeznek olyan mennyiségű és minőségű multimédiás megoldásokkal, amelyek ezt a célt 

maradéktalanul megvalósítanák. A tanár felkészültségén, idején stb. múlik, hogy mennyi 

tartalmat tud linkek révén a tankönyvekbe helyezni.  

A korábban leírtakat ismételve az eszköztár nem teljesmértékben tudja az interaktív 

tábla által tudott lehetőségeket kihasználni, kevés lehetősége van a tanárnak vizuális 

kiegészítéseket tenni a tananyagba. Egy kis túlzással élve az OK! Könyvek alkalmazásához 

elegendő a projektoros kivetítés, mert nem tudnak a digitális tábla szolgáltatásaival élni. 

Tanórán, kooperatív munkára I. 

A kooperatív munkához a tanulási környezetet úgy képzeljük el, hogy legalább egy 

számítógép azaz egy online tankönyv jut egy kis létszámú tanulói csoportra. A Hotspotok révén 

a tanulók kooperatív feladatokat is kaphatnak, amelyekhez a tanár akár IKT eszközhasználatot 

is társíthat. A tanárnak meg van rá a lehetősége, hogy csoportokat alakítson ki azokhoz pedig 

különböző csoportmunkákat társítson. 
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Tanórán, kooperatív munkára II. 

Az infrastrukturális paramétereken változatva, az elképzelt oktatási környezetben, egy 

számítógép és egy interaktív tábla áll rendelkezésre. Ebben az elrendezési módban több 

interaktív elemre, interaktív feladatra volna szükség, hogy a tanulóknak érdemes legyen 

kiscsoportokban a táblához jönniük. A linkek és a tanári kreativitás tudja a hiányosságokat 

pótolni. 

Tanórai vagy otthoni önálló munkára 

Beépített ellenőrzési lehetőségek rendkívül korlátozott számban érhetők el, nincsenek 

tehát a tanulás eredményességére vonatkozó visszajelző mechanizmusok a rendszerbe építve. 

A tanárnak külön más rendszereket alkalmazva van csak lehetősége elősegíteni a tanórai vagy 

otthoni önálló munkát. 

A differenciálás megvalósítását jelen tankönyv is úgy képzeli el, hogy a tanár 

csoportokat alakít ki és a csoport jellemzőinek megfelelő kiegészítő elemeket helyez el a 

hozzájuk rendelt tankönyvekbe. Homogénebb csoportok esetén elegendő lehet ez a 

megoldás, ha a tanárnak megfelelő a módszertani felkészültsége és differenciálásra alkalmas 

feladattárral bír, de jelentősebb átszervezési lehetőségek hiányában heterogén osztálynál 

nem lesz hatékony eszköz az OK!. 

Nincs kommunikációs felület, amely a tanár-diák, diák-diák kapcsolatfelvételt támogatná. 

Sajnos a Műszaki Kiadó sem látja el a tanárokat módszertani segédletekkel. 

3.5. A hazai digitális tankönyvek összehasonlító elemzése 

A hazai digitális tankönyvpiac három fontos kiadóinak termékeit jellemeztük külön-külön a 

korábbi fejezetekben. Jelen részegység célja, hogy az eddigiekben felhasznált elemzési 

szempontok, kritériumok alapján összehasonlítsa a Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó: NTK 

Player, Mozaik Kiadó: mozaBook és mozaWeb, Műszaki Kiadó: OK! Online Könyvek 

rendszereit; összegezze a legfontosabb előnyeit és hiányosságait az egyes digitális 

tankönyvcsaládoknak.  
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Műfaji besorolás 

Mindhárom kiadó más kifejezésekkel illeti digitális megoldásaikat, ami nem teremt 

egységes viszonyítási helyzetet. Az NTK Player e-könyveitől, nem várhat el annyit az ember, 

mint a mozaBook digitális tankönyveitől, ha csak fogalmak jelentéstartalmát vizsgálja. A 

mozaWeb web-tankönyvei és az OK! online könyvek esetében a kifejezésekből csak azt lehet 

tudni, hogy ezek a tankönyvek internet alapon érhetők el, nem derül ki, hogy digitalizált vagy 

digitális megoldásokat takarnak a könyvek. 

A műfaji besorolás minden értékelés első feladata, ezért is fontos, hogy a kiadók milyen 

elnevezésekkel illetik rendszereiket, milyen követelményeket támaszthat feléjük az, aki 

vizsgálja, vásárolja azokat. 

Pedagógiai célok 

A kiadók honlapjain, brosúráiban hangzatos pedagógiai célokat fogalmaznak meg 

rendszereik kapcsán, de jogosan merül fel a kérdés, hogy ezek mennyire tekinthetők csak 

marketing fogásoknak és milyen mértékben felelnek meg a valóságnak. Felfedezhetjük az 

éppen aktuális pedagógiai trendek kulcsszavait: „személyreszabott tanulási környezet”, 

„differenciált oktatás”, „élménypedagógia” stb. Ezek eléréséhez a technikai háttér megfelelő 

biztosításán túl, módszertani felkészültségre, a kiadóktól pedig széleskörű tanári segédletekre 

van szükség. 

Technológia 

A digitális tankönyvek használatának alapvetően két céleszközét lehet elkülöníteni, az 

egyik a közös felhasználást megvalósító interaktív tábla a másik pedig a személyes alkalmazást 

előtérbe helyező számítógépek, tabletek, okostelefonok stb.  

Az NTK Player illetve az OK! Könyvek mindkét célnak igyekeznek egyszerre megfelelni, 

míg a Mozaik Kiadó egyértelműen két külön rendszert használ a feladatokra. A mozaBook 

program betöltött digitális tankönyv nélkül egy fejlett interaktívtábla szoftvernek is 

megfeleltethető. A tankönyveikbe beépített nagyszámú interaktív elemek, feladatok pedig a 

tanulóknak kínálják a fejlesztő digitális tábla használatot. Összegzésképpen azt mondhatjuk, 



117 | O l d a l  

 

hogy az NTK Player és OK! Könyvek is használhatók interaktív táblán, de a mozaBook rendszer 

ki is használja ennek a platformnak minden előnyét. Jogosan épít erre az eszközre, hiszen 

legalább 18 ezer példányban rendelkezésre áll az országban (KIR-STAT, 2011). 

Hardware és szoftverfüggetlenség szempontjából az OK! Könyvek teljesítenek a 

legjobban, az egyszerű rendszerüknek meg van azaz előnye, hogy csak internetböngésző 

szükséges használatukhoz, így ez a feltétel technikailag egyszerűbben biztosítható. Az NTK 

Player a legkevésbé rugalmas ilyen szempontból, mert a program csak Microsoft operációs 

rendszereken működik, ugyan a kiadó ígérete szerint hamarosan elérhetővé válik az Androidos 

verzió is. A Mozai Kiadó mozaBook terméke szintén csak Windows operációs rendszereken 

fut, de ez kevesebb felhasználót, csak a tanórai felhasználást érinti, míg a diákok által 

használható web-tankönyvek böngészőben játszhatók le, ezért platformfüggetlenebbek. 

Licenckezelés, installáció 

A felhasználói szempontból fontos paraméter, hogy milyen összetettségű és hosszú 

folyamatok előzik meg a digitális tankönyvek tényleges használatbavételét. Könnyen 

belátható, hogy a kiadók elemi érdeke, hogy a rendszereik ne legyenek könnyen feltörhetők, 

csak az arra jogosultak használják elektronikus tartalmaikat. Ennek technológiai 

következménye, hogy az azonosítás adatmegadási, regisztrálási folyamatokkal jár. Az NTT és a 

Mozaik Kiadó licenckezelési procedúrái hasonlóan leegyszerűsítettek, nem jelentenek 

nehézséget. A Műszaki Kiadó ezzel ellentétben az iskolára bízza a felhasználó nevek, jelszavak 

kezelését a licencek tanulókhoz való hozzárendelését, terhet róva az iskola rendszergazdájára 

vagy informatikusára. 

Az NTK Player és a mozaBook programok telepítése nem igényel informatikai tudást. 

Használhatóság 

A programok mindegyikéről általánosságban elmondhatóak, hogy logikusan 

felépítettek, érthetőek az elnevezések, világosak a szolgáltatások funkciói. A mozaBook 

esetében a sok eszközt lehetett volna jobban szervezni az eszköztáron vagy lehetőséget kellett 

volna biztosítani, annak testreszabására egyes részek ki/be kapcsolására. 
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A navigációs szolgáltatások mindhárom rendszer esetében megfelelően szolgálják ki a 

felhasználói igényeket. 

Megjelenítés tekintetében az NTK Playernél csak az oldal elemei nagyíthatók ki, míg az 

OK! könyveknél csak az egész lapra lehet ráközelíteni. Mindkét szükséges és további kényelmi 

opciókat a Mozaik Kiadó megoldásai kínálnak. 

A felhasználói kézikönyv egy rendszer funkcióinak használatához ad segítséget, de 

feladata a rendszer céljainak megfogalmazása, működésének átláthatóvá tétele, összefüggő 

magyarázatok révén.  Mivel a tanári, tanulói célok az elérhető szolgáltatások is jelentősen 

különbözhetnek ezért érdemes két ilyen dokumentumot készíteni. Jelen rendszerek közül az 

NTT rendelkezik tanároknak és diákoknak szóló felhasználói kézikönyvvel. Az OK! Könyvekhez 

mindösszesen az eszköztárhoz tartozik használati útmutató. A Mozaik Kiadó esetében 

részletes súgót kapunk az eszközökhöz, amelyek ugyan a rendszer átlátását nem segítik, de 

hatékonyan segítenek. Jó gyakorlat lehetne, ha a videó tutorialjaikat lefordítanák magyar 

nyelvűre. 

A tananyag testreszabhatósága 

Az NTT és Műszaki Kiadó termékeik egyik fő pozitívumaként, azt emelik ki, hogy 

digitális tankönyveik a tanulók paramétereihez mérten egyénre szabhatóak. A pedagógus és a 

diák közösen alakítják ki a legmegfelelőbb, tanulást elősegítő tankönyvet. A tanárok 

csoportokat alakíthatnak ki a különböző igények mentén, ezekhez a csoportokhoz 

hozzárendelhetik a különböző módon kialakított könyveket, így megvalósítva a differenciálást. 

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a tanár és diák különböző bővítő elemeket, extra 

tartalmakat, eltérő házi feladatokat helyezhet el a digitális tankönyvbe. Ezek a tankönyvben 

különböző grafikus ikonok formájában megjelennek és azokra kattintva elérhetővé válnak az 

egyes tartalmak. Az NTK Player esetében: szöveges jegyzetet; Microsoft dokumentumokat; 

képeket; videókat; Flash alapú animációkat, interaktív feladatokat; házi feladatokat lehet 

használni. Ehhez képest a Műszaki Kiadó jelentős lemaradással csak szöveges információk, 

háromperces hanganyagok és linkek elhelyezését biztosítja. A tanári beillesztések után, 
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tartalom szinkronizálási folyamatokat követően válnak elérhetővé a beszúrt elemek a tanulók 

tankönyveiben. 

Az egyik legnagyobb hiányossága a Mozaik Kiadó termékeinek, hogy bővítések csak a 

tanárok által használható mozaBook rendszerben tehetők, amelyek nem rendelhetők hozzá a 

tanulói web-tankönyvekhez. Hiába rendelkezik a mozaBook a legszélesebb körű bővítési 

lehetőségekkel, ha azokat csak a tanórai interaktívtábla használat során lehet alkalmazni. A 

kiadó ígérete szerint az interaktív feladatok kiközvetíthetőek lesznek, de jelenleg fejlesztés 

alatt áll a funkció. 

Multimédiás, interaktív elemek 

Az egyik legtermészetesebb elvárás a digitális tankönyvekkel szemben, hogy a 

hagyományos társaikhoz képest, használják ki a multimédiás lehetőségeket. Nem elegendő, 

ha ezeket a kiadó elsősorban linkekre, más tartalomszolgáltatókra alapozva próbálja 

megtenni. Ezek jelentős része el fog avulni, nem biztosítható az egységes, magas minőség. A 

kiadóknak biztosítani kell egy olyan multimédiás tárat, amely a legfontosabb magyarázó, 

szemléltető multimédiás anyagokat tartalmazza; egyenlő arányban fordulnak elő különböző 

típusú multimédiás elemek. 

Ezeknek az elveknek a Mozaik Kiadó tud maximálisan megfelelni, XXI. századi 

színvonalú széleskörű multimédiás tárával.  Az NTT és a Műszaki Kiadó esetében a képek, fotók 

esetében pozitív a helyzet a többi multimédiás elem szerepeltetése tankönyvenként nagyfokú 

eltéréseket mutat mind típusban, darabszámban és minőségben is. Mindkét kiadó jelentősen 

támaszkodik a linkek által elérhető szabad tartalmakra, az NTT esetében van olyan tankönyv, 

amely szinte kizárólagosan csak ilyen elemeket tartalmaz. Az OK! Könyvek esetében, tovább 

ront a helyzeten, hogy nincs fájlfeltöltési lehetőség, így a pedagógus csak a linkeken keresztül 

tudja a multimédiás elemek számát növelni. 

Az interaktív tartalmaknál a Mozaikos elemekhez, hasonlóan a multimédiás 

tartalmakhoz csak felsőfokú jelzőket lehet illeszteni. A Műszaki Kiadónak is minőségi interaktív 

elemei vannak, de nagyon kevés számban érhetők el ezek. Az NTK Player esetében az 
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interaktív elemek valódi értelemmel és tanulási lehetőséggel is bíró interaktivitása 

megkérdőjelezhető. 

Feladatok 

A feladatok tekintetében egységesen elmaradott a helyzet a három kiadó termékei 

esetében. A problémát az jelenti, hogy a digitális tankönyvek nem léptek előre az analóg 

tankönyvi világ feladataihoz képest. Egyáltalán nincsenek kooperatív, IKT alapú, 

problémaközpontú feladatok. A bővítő elemekkel a kiadók megtehetnék a feladatkultúra 

színvonalának emelését, de ezzel a lehetőséggel csak az OK! Könyvek élnek. Azok is csak az 

egyik a típust a kooperatív feladatokat támogatják.  

A rendszerek nem rendelkeznek olyan felülettel, amelyek feladatok menedzselését 

teszik lehetővé: feladatok tanár általi meghirdetése, felület ahol a diákok feltölthetik, 

rögzíthetik munkájukat és szolgáltatás, amivel a tanárok értékelhetik azokat egyenként. 

További szolgáltatások 

A Mozaik Kiadó egyéb szolgáltatásai közül kiemelkednek az Eszközök és a Játékok adta 

lehetőségek, amelyek összesen körülbelül 100 mini programmal szórakoztatva tanítanak.  A 

lehetőség egyéni felhasználásra is alkalmas, mert elérhetők a diákok web-tankönyveiben is. 

Értékelési mechanizmusok 

Az automatizált értékelési mechanizmusok teszik lehetővé, hogy a tanárok és diákok 

leellenőrizzék a tanulási folyamatuk sikerességét, felmérjék rendelkeznek-e elég tudással egy 

adott anyagrészhez. Az adott tananyaghoz szakemberek által összeállított tesztek, 

automatizált javítással a tanulási-tanítási rendszerfolyamatok minőségbiztosításának 

alapkövei lehetnek. Beépítve egyik rendszerben sincsenek ellenőrzést biztosító tesztek, a 

mozaBookban a tanár által készített interaktív feladatgyűjtémeny széleskörű, modern, 

multimédiás megoldást kínál, de nem lehet a tanulók web-tankönyvébe kiközvetíteni ezeket 

vagy rögzíteni a teljesítményeket.  
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A rendszerek nem rendelkeznek olyan felülettel, ahol az egyéni teljesítmények 

bármilyen formában követhetők lennének. 

Kommunikáció 

Kommunikációs platformot egyedül az NTK Player biztosít, de ott is csak egyirányú 

kommunikáció (tanár->diák) lehetséges. 

Módszertani segédletek 

A magyarországi pedagógiai módszertani kultúra fejlesztéséhez nem elegendő az 

eszköz biztosítása. Minden segítséget meg kell adni, hogy a tanárok paradigmaváltással 

élhessenek az órai munka szervezés módjait, illetve az IKT használatot tekintve. Ehhez az 

szükséges, hogy a digitális tankönyvekhez társuljon nagyobb és kisebb egységenként is 

kapcsolva módszertani, tanári segédlet (részletes óraterv, felhasznált segédanyagok, 

javaslatok, projekt, kooperatív feladat ötletek stb.).  

A három kiadó méltánytalanul elhanyagolta ezt a területet, az NTK Player ugyan 

felületet biztosít a segédletek elhelyezésére, de azt tartalommal nem tölti meg. A mozaLearn 

esetében a tanári segédletek a papíralapú tankönyvekhez készültek és szervezésbeli 

módszerek tekintetében kiválóak, de az IKT eszközök használatára egyáltalán nem építenek. 

Az OK! online könyvek esetében pedig csak a matematika tankönyvek esetében érhető el 

tanári segédlet. 

3.6. A Hodder Education digitális tankönyvi rendszere 

Általános, leíró elemzés 

A Hodder Education (https://www.hoddereducation.co.uk/) az Egyesült Királyság egyik 

legnagyobb, vezető, középiskolai és felsőoktatási tankönyvkiadója, amely a legtöbb 

műveltségi területhez és tantárgyhoz, minden évfolyam számára kínál tananyagokat, online 

értékelési lapokat és teszteket, illetve segédanyagokat a tanárok számára.  A rendszerben 

összesen 200 tananyag található, 29 tantárgyi területhez kapcsolódóan. Világszerte 140 ország 

https://www.hoddereducation.co.uk/
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számára készítenek és adnak el tankönyveket, elektronikus tankönyveket és digitális 

szolgáltatásokat.  

A Hodder Education által kifejlesztett Dynamic Learning (http://my.dynamic-

learning.co.uk) rendszeren keresztül online, regisztrációhoz kötött feliratkozással, tanuláshoz 

és tanításhoz kapcsolódó források, segédanyagok, tananyagok érhetőek el. A Kiadó ajánlása 

szerint az elérhető anyagokat könnyen lehet a tantervhez, tanmenethez kapcsolni, amely 

jelentős segítséget jelent mind a tanároknak, mind pedig a diákok számára. Minden, a 

rendszerben elérhető termék (tananyag) kipróbálható ingyenes változatban, kötelezettség 

nélkül, 60 napos intervallumon belül, illetve a tesztek és kvízek 14 napos időkeretben érhetőek 

el ingyenes, demóverzióban. (Az előfizetések 2015 végéig kínálnak hozzáférést az intézmények 

számára. Az előfizetések esetében az intézmény nagyságától függően dönthetünk: 1-900 

tanulóig a kisebb csomagot, 900 tanuló fölött a nagyobb csomagot választhatjuk.) 

A rendszer alapvetően három fő pillérre épül:  

 Tanulás és tanítás: kiemelkedő minőségű tananyagok és segédanyagok 

o Leckék szervezése, létrehozása, szerkesztése 

o Óratervek és tanítási tervek kollégákkal történő megosztása 

o Leckék és tananyagok kiszervezése diákoknak 

o Leckék exportálása a saját VLE (virtuális tanulási környezet) területére 

 Gyakorló tesztsorok és kérdéssorok: egész éven át történő felkészítés a diákok 

jegyeinek javítása érdekében 

o Kérdésbank a tanult ismeretek gyakorlásához, ismétléséhez 

o Vizsgákra való felkészülés megalapozása 

o A tanulók önállóan gyakorolhatnak a tanár által készített kérdéssorokon 

keresztül 

 E-könyvek (e-tankönyvek): online hozzáférés az Egyesült Királyság legnagyobb 

elektronikus tankönyvellátó rendszeréhez  

o A tanár által látott oldalakat a diákok számára is megjeleníti 

o A tankönyvek egyes fejezetei a leckékhez adhatóak 

o Exportálhatóak az oldalak a saját VLE-be 

http://my.dynamic-learning.co.uk/
http://my.dynamic-learning.co.uk/
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o Jegyzetek és kiemelések készíthetőek 

o Könyvjelzőkkel lehet ellátni a tartalmakat 

A rendszerhez egy online, tananyag-katalógus is tartozik (http://bit.ly/1iVe0Eb), 

amelyben minden egyes elérhető tananyag, lecke pár mondatos leírása is megtalálható, a 

választás megkönnyítése és a tájékozódás biztosítása érdekében.  

A rendszer használata – első lépések 

A rendszer használatáról szóló leírás a rendszerben található angol nyelvű súgóból, 

illetve az ott megjelenő felhasználói segédanyagokból származik.  

 A rendszerbe való bejelentkezés egyszerű és könnyen kezelhető. Minden regisztráló 

intézmény saját azonosítót és oldalt is kap.  

 A rendszer a legtöbb böngésző, utolsó verzióival is kompatibilis, de ha mégsem 

működik valamelyik böngészővel a rendszer, akkor figyelmeztető üzenetet kapunk, 

hogy váltsunk másikra.  

 A rendszerhez kapott, egyedi azonosítók nem oszthatóak meg, de az intézményi 

azonosítóak a rendszeren belül többen is használhatják.  

 Bejelentkezést követően, a tanári nézetben minden, előfizetett, választott tartalom 

megjelenik, míg a diákok számára csak azon tartalmak érhetőek el, amelyeket a tanár 

számukra elérhetővé tesz.  

  

http://bit.ly/1iVe0Eb
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38. ábra 
Tanári nézet a my Dynamic Learning rendszerben 

 

 

39. ábra 
Tanulói nézet a my Dynamic Learning rendszerben 

 

 A rendszerbe való belépést követően, az egyes leckékhez kapcsolódó üzenetek 

figyelmeztetnek arra, ha új esemény történt az utolsó bejelentkezés óta.  

 A rendszerből 20 perc tétlenség után kijelentkeztet a program.  

Bejelentkezést követően kiválaszthatjuk az adott címet (tananyagot), amivel 

foglalkozni szeretnénk. Az egyes tananyagokhoz különböző szerkesztőlehetőségek társulnak, 

amelyekkel például megoszthatjuk másokkal a saját leckénk egyes részeit, kérdésekre 
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válaszolhatunk a tananyaggal kapcsolatban, megjelölhetjük a fontos tartalmakat, vagy 

könyvjelzővel láthatjuk el a később még olvasandó elemeket.  

 

40. ábra 
a választott lecke, a szerkesztő gombokkal 

 

41. ábra 
a szerkesztő gombok 

Az egyes leckék kiválasztásával, a jobb oldali nézegető panelban a lecke részletesebb 

tartalmát is meg tudjuk nézni, és minden egyes tananyagelemet (kép, szöveg, videó, stb.) 

önálló ablakban is meg tudunk jeleníteni.  

A leckék tartalmát normál nézetben megtekintve, képernyőn, vagy akár interaktív 

táblán is követhetjük, illetve előugró ablakban is lehetőségünk van egyes tartalmak 

megjelenítésére. A rendszeren belül a felhasználó szabályozza az előugró ablak méretét, 
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illetve a tananyag nagyításának mértékét is. Egyes tananyagelemek sárga kiemeléssel jelennek 

meg, ha az egeret azok fölé mozgatjuk, így lehetőséget biztosítva arra, hogy azok tartalmát 

PDF-ben, előugró ablakban, vagy akár multimédiás tartalom keretében érjük el (attól függően, 

hogy melyik készült a kiemelt tartalomhoz). A rendszerben megjelenő elemek közül számos 

formátum elmenthető úgy is, hogy azokat a rendszeren kívül is fel tudjuk használni önálló 

tananyagelemként (pl. szövegek, képek).  

 

42. ábra 
 kiemelt részek a tananyagban 

A tananyagban megjelenő videók önálló lejátszó ablakban jelennek meg, annak 

érdekében, hogy azok hangerejét, lejátszását szabályozni tudjuk.  

Minden tananyagelemhez megnyithatunk egy szerkesztőlécet, formázási eszköztárat, 

amelynek segítségével egyes tartalmakat aláhúzhatunk, kiemelhetünk, körbevághatunk, 

megrajzolhatunk…  

A rendszer bizonyos elemei csak tanári szerepben lévő felhasználók számára érhetőek 

el. Ilyenek az egyes tanári jegyzetek, linkek, források, kiegészítések tárolására és 

szerkesztésére szolgáló menüpontok, amelyek a tanár számára segítenek abban, hogy egy-egy 

lecként milyen forrásokkal egészíthet ki. 
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43. ábra 
a tanári segédanyagok, jegyzetek helye 

 

A rendszerbe való belépést követően, a kereső segítségével, címszavakkal 

rákereshetünk azokra a tananyagokra, forrásokra, amelyekhez a rendszeren belül van 

hozzáférésünk. A keresési találatokat pontosíthatjuk a rendszeren belül megjelenő menük 

segítségével, így ki tudjuk választani, hogy milyen tantárgyon belül, melyik korcsoport 

számára, milyen formátumú elemeket keresünk.  

Lecketervező (Lesson builder) 

A rendszerben nem csupán már elkészült tananyagok és leckék megtekintésére van 

lehetőségünk, hanem biztosítva van annak feltétele is, hogy akár a rendszeren belül meglévő 

leckékből, akár külső forrásokkal kiegészítve, saját leckéket tervezzünk, és az elkészült leckéket 

megosszuk diákjainkkal, vagy kollégáinkkal. A 44-48. ábrán látható, hogy honnan lehet elérni 

a lecketervezőt, illetve milyen a felületi képe a gyűjteménynek, és mit jelez a rendszer, ha 

számunkra ajánlottak egy leckét a rendszeren belül. 
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44. ábra 
lecketervező menüpont 

 

 

45. ábra 
a lecketerveő és annak részletes leckefelsorolása 
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46. ábra 
a saját leckék nézete 

A leckék létrehozásához a rendszerben szükségünk van egy új mappa létrehozására, 

amiben elhelyezzük a leckénket, majd azt elnevezve, rövid leírást szerkesztve, hozzáadhatjuk 

pl. a 10. osztályosaink számára már létrehozott leckemappához a most létrehozott tartalmat. 

A létrehehozást követően egy üres „leckedobozunk” van, de az még nincsen tartalommal 

megtöltve. Ahhoz, hogy a lecke különböző anyagokat, forrásokat tartalmazzon, azokat is 

egyenként, gondos válogatást követően kell beépítenünk. A különböző tartalmakat (tananyag-

elemeket) választhatjuk a rendszerből is, de a rendszeren kívül megjelenő, forrással ellátott 

anyagokkal is dolgozhatunk. A lecke elemeinek elmentését követően, a kezdőfelületen, a „my 

works” (munkáim) elnevezésű mappában jelenik meg minden, általam létrehozott fájl és 

tananyagegység.  

Az elkészült leckék megosztásának több módja is van a rendszerben, ikonok és feliratok 

segítenek abban, hogy egy adott tartalmat tanárkollégáinkkal vagy diákjainkkal meg tudjunk 

osztani. A megosztáshoz az adott leckénél, ezt a lehetőséget kiválasztva, a rendszerben lévő 

felhasználók közül ki tudjuk választani azokat a személyeket, akiknek szeretnénk ajánlani az 

általunk elkészített tartalmat. Azon személyek, akikkel megosztottuk a leckét, a rendszeren 

belül, egy üzenetben értesülnek erről a tevékenységről.  
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47. ábra 
a leckék megosztásának egyik módja 

A leckéket fogadó felek a rendszerben megjelenő értesítésre kattintva le tudják játszani 

az elkészült leckéket.  

 

48. ábra 
lecke lejátszása 

Az elkészített leckéket a rendszerből ki is tudjuk exportálni, és azt egy tömörített 

fájlban, akár SCORM-tananyagként, máshol le tudjuk játszani, vagy egyszerűbb módon, 

szöveges dokumentumba ágyazva meg tudjuk nyitni.  

Az exportálás mellett importálásra is lehetőséget ad a rendszer: előre elkészített 

tartalmakat (szövegek, prezentációk, videók) rendszerbe való importálását is támogatja a 

program, amelynek lépései nem igényelnek mélyebb informatikai tudást.  
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Eszköztár 

Abban az esetben, ha nem interaktív táblán dolgozunk, lehetőségünk van arra, hogy a 

program beépített eszköztárával szerkesszünk, színesítsünk egy tananyag-elemet. 

Lehetőségünk van arra, hogy az eszköztár toll funkciójával aláhúzzunk, bekeretezzünk 

szöveges vagy képi tartalmakat, vagy akár kicsinyítsünk, nagyítsunk egy-egy részlet 

megtekintése során, vagy akár képekhez szöveget társítsunk.  

 

49. ábra 
példa az eszköztár egyik funkciójára 

A rendszeren belül számos adminisztrációs lehetőségünk van pl. csoportok, 

felhasználók, leckék szervezésére, alakítására, jogosultságok kezelésére, amely lehetőségek a 

hagyományos keretrendszerekből ismertebb funkciók lehetnek.  

A Hodder Education Dynamic Learning felülete alapvetően minden olyan feltételnek és 

elvárásnak megfelel, amellyel a XXI. századi, interaktív, dinamikus tankönyvi rendszereknek 

rendelkeznie szükséges. A felhasználók számára részletes súgót és felhasználói kézikönyvet, 

gyakran ismételt kérdések gyűjteményét teszi elérhetővé, annak érdekében, hogy a rendszer 

használata mindenki számára elérhető és könnyen kezelhető, érthető legyen.  
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Kritériumrendszer menti értékelés 

I. Technológiai szempontok: 

Szempont Értékelés Megjegyzés 

1. Technikailag hibátlan működés megfelelő  

2. Tanár és diák számára is egyaránt 
könnyű használhatóság 

 

2.1. Könnyű tanulhatóság megfelelő  

2.2. Navigáció megfelelő  

2.3. Kereső rendszer megfelelő általános és részletesebb 
kereső is elérhető a 
rendszerben 

2.4. Könnyű installálás megfelelő  

2.5. Offline használat megfelelő  

2.6. Megfelelő hibaüzenetek   

2.7. Tanulói, tanári felhasználói 
segédlet 

részben megfelelő nincs külön tanulói és 
tanári segédlet 

3. Ergonomikus design, megjelenítés megfelelő  

4. Megfelelő a multimédiás elemek 
 technikai minősége 

megfelelő  

5. Hardware és software függetlenség megfelelő a legtöbb böngésző 
segítségével használható a 
program 

 

II.  PEDAGÓGIAI SZEMPONTOK: 

Szempont Értékelés Megjegyzés 

1. Megfelelő tartalom  

1.1. A tartalom megfelelően 
 rendszerbeszervezett 

1.1.1. Információs egységek 
kapcsolata 

megfelelő  

1.1.2. Beépített kapcsolódási pontok  megfelelő  

1.1.3. Logikus felépítés megfelelő  

1.2. A tartalom tudományos 
szempontból helyes és érvényes 

megfelelő  

1.3. Tantervhez való kapcsolódás megfelelő  

1.4. Könnyedén frissíthető és 
bővíthető a  tartalom 

megfelelő könnyű frissíten és új 
tartalmakkal kiegészíteni a 
rendszert 

1.5. Interdiszciplináris megfelelő  
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2. Megfelelő szöveg elemek  

2.1. hypertext lehetőségeinek 
 kihasználása 

megfelelő  

2.2. a tananyag szövegének stílusa 
 világos, olvasmányos, de tömör 

megfelelő  

2.3. központi gondolatok, kulcsszavak 
 egyértelműen elkülönülnek 

megfelelő  

3. Pedagógiai szempontból megfelelő 
 multimédiás elemek 

 

3.1. rendelkeznek pedagógiai 
funkcióval 

3.1.1. motiválóak megfelelő  

3.1.2. audió és/vagy vizuális 
 eszközökkel segíti a megértést 

megfelelő  

3.2. a szöveg és a multimédiás elemek 
 aránya optimális 

megfelelő  

3.3. több csatornás információ-
 megjelenítés 

megfelelő  

4. modern pedagógiai módszertani 
leírások 

megfelelő  

5. Megfelelő értékelési rendszer  

5.1. a tartalomhoz illeszkedő, 
megfelelő minőségű tesztek 

megfelelő elérhetőek beépített gyakorló 
kérdéssorok, tesztek 

5.2. saját tanári tesztek   

5.3. nyomon követhető a diákok 
 eredménye 

megfelelő jogosultságoktól függően, a 
tanárok, adminok és  
superadminok különböző 
jelentéseket érhetnek el a 
rendszerben 

6. Megfelelő mennyiségű és minőségű 
 feladatok 

 

6.1. tudás alkalmazását biztosító 
feladatok 

részben 
megfelelő 

a tanártól is függ, hogy milyen 
feladatokat tesz egy leckébe 

6.2. online/offline feladatokat megfelelő online és offline környezethez  
 
is elérhetőek feladatok 

6.3. önálló, kooperatív ás kollaboratív 
 feladatok 

részben 
megfelelő 

 

7. Képességeket fejleszt megfelelő  

8. Fejlett többirányú kommunikációs 
felület diákokkal 

 

8.1. Szinkron kommunikációs 
 lehetőségek 

megfelelő  

8.2. Aszinkron kommunikációs 
 lehetőségek 

megfelelő  
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III. TANULÓI SZEMPONTOK: 

Szempont Értékelés Megjegyzés 

1. Támogatja a személyre szabott 
tanulást 

 

1.1. A tananyag alkalmazható 
különböző igényű csoportokhoz 

megfelelő szabadon variálható a 
tananya-elemek segítségével 
egy-egy korosztály számára a 
leckék felépítése 

1.2. A tanuló tanulási stílushoz való 
 igazodás 

 

1.2.1. A tanuló számára 
legmegfelelőbb  tagolású és 
ritmusú feldolgozás 

megfelelő  

1.2.2. Lineáris és elágazásokkal teli 
 feldolgozás is biztosított 

megfelelő  

1.2. SNI támogatás nincs adat  

2. A tanulás állapotának megfelelő 
 irányítás 

megfelelő  

3. Interaktivitás  

3.1. ember és a számítógép közötti 
 kommunikációt teremt 

részben 
megfelelő 

 

3.2. tanulási folyamatba beavatkozási 
 lehetőség 

részben 
megfelelő 

 

3.3. passzív feldolgozás helyett 
aktivitás 

megfelelő  

4. Megfelelő visszacsatolási 
 mechanizmusok 

megfelelő 

4.1. kisebb és nagyobb 
részegységenkénti állandó ellenőrzés 

megfelelő a tanár is létrehozhat 
teszteket, de az elkészült 
leckék számos gyakorló 
feladatot, kérdéssort 
tartalmaznak 

4.2. változatos formájú tudásértékelés megfelelő  

4.3. teljesül a megerősítés elve megfelelő  

4.4. Rossz válasz esetén útmutatás részben 
megfelelő 

 

4.5. a tanuló követheti saját fejlődését megfelelő  

5. gamifikáció részben 
megfelelő 
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4. Digitális tankönyvi rendszer technológiai és módszertani 

szempontjaira javaslatok megfogalmazása 

4.1. A digitális tankönyvek kötöttségei és azok feloldása 

A digitális tankönyvek nagy (hazai) részét több fajta kötöttség jellemzi, amelyek annak a fő 

tervezési koncepciónak köszönhetők, hogy a digitális tankönyveket a papíralapú tankönyv 

digitalizált verziójaként, egy-két multimédiás elemmel kiegészítve képzelik el. Ennek az 

elképzelésnek elsősorban technológiai előnyei vannak, de az IKT eszközök által indukálható 

reformfolyamatok köre intenzíven leredukálódik.  

A nyomdai tankönyvek tradicionálisan fix és rugalmatlan tartalomkezeléssel bírnak. 

Minden egyes elemnek (képnek, szövegnek) meg van a maga helye, hogy hányadik oldalon 

található, ez nem változik, nem változhat, ameddig nem kerül kiadásra újra az adott tankönyv. 

Ez a papíralapú médium esetén egy teljesen természetes technológiai következmény, de a 

digitális változatnak nem kell pragmatikusan követnie ezen korlátokat, amikor az nem a 

médium sajátossága. 

A fix elrendezésű tartalomkezelés hátrányai: 

 a tananyag jelentősebb átszervezése nem lehetséges 

 nem lehet teljes szabadsággal személyre szabni a tananyagot 

 a tananyag kibővítése korlátokkal bír 

 a tananyag módosítása nem lehetséges 

 tananyag korszerűsítését csak a kiadó végezheti el 

 a tananyagelemek univerzális felhasználása korlátozott 

 elsősorban a lineáris tananyagfeldolgozásra alkalmas 

 a tanulási forgatókönyvet nem befolyásolja a tanuló érdeklődése, teljesítménye 

 koncepcionálisan nem számol az ember és gép közötti kommunikáció lehetőségével 

 az információk egy irányba, a tanuló felé áramlanak 

 nem teremt kommunikációs felületet tanár és diák, diák és diák, tanár és tanár között 

 jellemzően nem épít a hipertext, hipermédia adta lehetőségekre 
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A digitális tananyagok tanegységekre való szervezése (vagy fordítva) és azok közti 

kapcsolatok, bejárási útvonalak meghatározása, olyan adattárolási módot, adatszerkezetet 

eredményez, amelyben az egyes elemek könnyen frissíthetők, további új tanegységekkel 

bővíthetők, univerzálisan felhasználhatók, átszervezhetők, új kapcsolódási pontok illeszthető 

be. 

Ez a fajta adatszerkezet akkor is ajánlott, ha a készülő digitális tankönyv 

tananyagelemei fixen fognak elhelyezkedni. Egy későbbi átszervezés során más szerkezetű, 

reprezentálású tananyag felépítése a fenti struktúrából ugyanis könnyedén létrehozható, 

kevesebb költséggel jár. 

Ha a rendszernek célja, hogy a tanárok vagy a diákok tananyagelemekből, 

tananyagtárolókból, saját tananyagokat hozzanak létre, akkor a fenti struktúra használata 

elengedhetetlen. A Hodder és a hozzá hasonló rendszerek valóban lehetővé teszik a 

személyreszabott tananyag elkészítését (a differenciálást), ezzel szemben a kiegészítő, bővítő 

elemekkel operáló rendszerek csak korlátozottan tudják ezt megvalósítani. Ahogyan a 

differenciálást is, nagyobb különbségek esetén szükséges a tananyag átszervezése, nem 

elegendő egy-két link, feladat, kép stb. Az is fontos, hogy a tananyag újraépítése egyszerű 

folyamat legyen, olyan felhasználóbarát mechanizmussokkal megtámogatva, amelyek nem 

igényelnek informatikai tudást.  

A tanórai gyakorlatban is szükséges, hogy a pedagógusnak lehetősége legyen saját 

tananyagokat felépíteni, hiszen a tantermi folyamatok más tananyagot igényelnek, mint 

például az otthoni tanulás.  A szövegek kivetítésére sokkal kisebb az igény, mint a multimédiás 

anyagok megjelenítésére, vagy az interaktív feladatok alkalmazására. 

Az elkészült saját tananyagok alkalmazásának alapfeltétele, hogy azok megoszthatóak 

legyenek a diákokkal. Az elemzett rendszerek pozitívuma, hogy a tanárok megoszthatják a 

kollégáikkal, illetve publikussá téve bármely tanárral a produktumaikat, de a tanulóknak nem 

áll rendelkezésre ez a lehetőség. Pedig nem valószínű, hogy a rendszer bármit is veszíthet 

azáltal, ha a kiadó rendszerét használó diákok kapcsolatba lépnek egymás tananyagaival, 

egymással. 
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4.2. Hardware, software függetlenség 

A hardware, software függetlenségnek megfelelni komoly technológiai kihívások elé állítja a 

szakembereket és egyúttal magas költségigényeket is támaszt. Amennyiben különálló 

programban gondolkodnak a fejlesztők rögtön megjelenik igényként a Microsoft, Linux, 

Android, iOS operációs rendszereken való futtathatóság biztosítása. A jelenlegi trendeket 

figyelembe véve, a probléma megoldására a készítők a webböngésző általi elérését 

preferálják. Mindegyik operációs rendszeren futtathatók böngészők, megjeleníthetők az 

online vagy web-tankönyvek. A problémát a speciális plugint igénylő beépülő elemek 

jelenthetik: Adobe Flash, Microsoft Silverlight, Oracle JavaFX. A HTML5 szabvány terjedése 

azonban a későbbiekben megoldást jelenthet a problémára. 

Az online elérésre alapozni lehet, egyrészről az iskolai és otthoni hálózati lefedettség 

és internet sávszélesség is közel Európai Uniós szintnek felel meg (lásd részletesebben 2.3 

fejezet), másrészről az EU 2020 stratégiának köszönhetően mind lefedettség, sávszélesség, és 

a kapcsolódó infrastruktúra (pl.: wifi routerek) terén is komoly fejlődések várhatóak. 

A böngészőn keresztüli futtatást javasolja a tablet PC-k, okostelefonok terjedése is, 

amelyek elsősorban Android operációs rendszert használnak. Ezek jelenleg folyamatos, gyors 

fejlődésben, változásban vannak így a függetlenség itt is a böngészőkön keresztül látszik 

megvalósíthatónak. Ezen eszközök oktatásban való terjedését a nemzetközi szinten elismert 

NMC Horizon éves jelentései folyamatosan megerősítik. Olyan változás ez, az informatikai és 

oktatás világában belül, amelyre egy készülő rendszer kialakításakor feltétlenül fel kell 

készülni. 

A mozaLearn rendszere veti fel jelent tanulmányban a kérdést, hogy érdemes-e külön 

programot használni az órai interaktív táblás felhasználáshoz és a tanulói alkalmazáshoz. Az 

interaktív táblán történő használat más eszköztárat igényelhet, másféle megjelenítési 

módokat. Amennyiben úgy alakítunk két csoportot, hogy tanári és tanulói változat, akkor a 

feladatok, tesztek készítését rendelhetnénk az előzőleg említettek mellé. A mozaBook 

esetében egy több mint másfél gigabájtos nagy tudású programról beszélünk, amelynek 

böngészőben való futtatása jelentős technikai problémákat vetne fel. Amennyiben egy készülő 
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rendszer kapcsán kiemelt cél a széleskörű interaktív tábla használat, akkor a jelenlegi technikai 

fejlettséget figyelembe véve érdemes lehet két megoldás alkalmazása. A mozaLearn abból a 

szempontból jelent rossz példát, hogy a mozaBook rendszerrel tananyagba illesztett elemek 

nem szinkronizálhatók a diákok web-tankönyveibe. 

4.3. A tananyagegységekre épülő digitális tankönyvekhez kapcsolódó ajánlások 

4.3.1. Adattárolási, szerkezeti javaslatok 

Az újgenerációs digitális tankönyvek, a digitalizált tankönyvekhez képest sokoldalú 

felhasználási célokat kell, hogy kiszolgáljanak. A digitális tankönyvek tartalmait lehet a tanórán 

kivetítve, interaktív táblán közösen a tanárral együtt használni, vagy tanulói laptopokon, 

tableteken csoportmunkában vagy ezen eszközök hiányában a papíralapú tankönyvet órán a 

hozzátartozó digitális tartalmakat önálló, otthoni munkára egy asztali számítógépen elérni. A 

tankönyv minden tananyag eleme digitálisan is elérhető, de nem minden digitális 

tananyagelem (pl.: animáció) létezik papír alapon is. Egy multimédiás tartalom 

megjelenítésével kapcsolatban különböző technológiai elvárások jelennek meg az egyes 

platformok jellemzőinek következtében. Például egy digitális táblán megjeleníteni kívánt kép 

esetén a nagyfelbontás, egy táblagépen megjeleníteni kívánt interaktív tartalommal 

kapcsolatban az eszközfüggetlen helyes reprezentálás az igény. 

LOR-1  LO1 [típus] 

LO1  metaadatok 

LO2  tankönyvi változat 

LO3  digitális tanulói változat 

LO4  digitális tanórai változat 

LO5  nyomtatható változat 

50. ábra 
Tananyagegység adattárolási szerkezete 

Amennyiben LO szöveg típusú, szükséges a digitális és analóg közti különbség tétel, 

mert a digitális tankönyvek esetén a szöveg hypertext (hivatkozási lehetőségekkel), amely nem 

ekvivalens az analóg változattal. A szövegtípusnál a tanulói illetve tanórai verzió 

megkülönböztetésének nincs indoka. 
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Amennyibe LO kép típusú, akkor a tankönyvi és digitális tanulói változat lehet azonos, 

de a tanórai változatnak a kivetítési igények miatt eltérőnek (nagyobb felbontásúnak) kell 

lennie. 

Amennyiben LO hivatkozás, hang, animáció, videó vagy interaktív típusú tartalom, 

akkor a tankönyvi változat nem létezhet animáció, videó, interaktív tartalom esetén 

felmerülhet a különböző minőségű változatok tárolásának kérdése.  

LO a fenti típusokon kívül beszélhetünk még a feladat típusról. A sokoldalú 

felhasználási lehetőségek miatt a feladatoknak további csoportjait érdemes elkülöníteni, úgy 

hogy adott esetben több alcsoportba is tartozhat egy feladat például páros és önálló munkára 

is. A kategória megnevezésére egy külön mező javasolt az LO objektumon belül. Az alkategória 

típusától függőn tanári és tanulói felhasználási útmutatót is tartalmazhat. A tanári 

útmutatónak a tanulók számára nem kell láthatónak lennie. 

Feladattípusok:  

létszám szerint: 

 önálló 

 páros 

 csoportmunka 

környezet szerint: 

 otthoni 

 iskolai 

Infrastrukturális igény szerint: 

 online tevékenység 

 offline tevékenység 

LO1 [feladat] 

metaadatok 

feladattípus 

feladat leírása 

tanulói felhasználási útmutató 

tanári felhasználási útmutató 

feladat megoldásához 
szükséges segítség 

jó megoldás 

visszacsatolás jó válaszra 

visszacsatolás rossz válaszra 

51. ábra 
Feladat típusú tananyagegység adattárolási szerkezete 
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A teszt egy speciális gyűjtemény típus az LO-k között. A teszt típus célja (a többivel 

ellentétben) nem a tudás bővítése, hanem annak ellenőrzése, gyakorlás. A tesztnek lehet 

diagnosztikus célja: például a tanár egy nyolcadikos geometria anyag elkezdése előtt fel 

szeretné mérni, hogy mennyire szükséges a hatodikos geometriai anyag átismétlése. Formatív 

értékelés a cél, amikor a diák szeretné leellenőrizni, hogy mennyire volt eredményes a tanulási 

folyamata. Illetve felmerülhet olyan igény, hogy a tanár dolgozat, felelés eszközeként 

szummatív értékelésre szeretné használni a tesztet. A teszttel kapcsolatban érdemes lehet 

tárolni, hogy konkrétan, mely LO-k, LOR-k, tananyagok ismerete szükségeses az eredményes 

kitöltéshez. A szummatív értékelésre szánt tesztek a diák számára nem szabad, hogy 

elérhetőek legyenek. A tesztek itemeit célszerű lehet egy az LOR-hez tartozó feladatbankban 

tárolni, amelyből a tanár tetszőlegesen állíthat össze teszteket. A teszt megjeleníthető online 

és offline formában is, de csak az online verzióban megvalósítható a kiértékelés. Illetve 

figyelembe kell venni, hogy léteznek, olyan multimédiás, dinamikus, interaktív itemek, 

amelyek csak számítógépen megvalósíthatók.  

 

 

 

 

 

 
52. ábra 

Teszt típusú tananyagegység adattárolási szerkezete 

A személyre (csoportra, osztályra) szabott tanulás-tanítás megvalósításához az 

szükséges, hogy a tanár és a diák is önállóan tudjon létrehozni tananyagelemeket, azokat be 

tudja illeszteni a tananyagelem tárolókba és azokból a szükségleteinek megfelelő 

tananyagokat hozzon létre. 

LO1 [teszt]  Item1 

metaadatok  metaadatok 

teszt általános célja   Item szövege 

láthatósága  megvalósítható papíron 
is 

mért tudáselemeket 
leíró LO-k, LOR-k, 
tananyagok 

 mért tudáselemeket 
leíró LO-k, LOR-k, 
tananyagok 

Item1  helyes megoldás 

Item2  jó megoldás esetén a 
válasz 

…  rossz megoldása esetén 
a válasz 

Itemx  pontérték 
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4.3.2. A személyre szabott tanulás-tanítás megvalósítása tananyagegységekkel 

A tanárnak rendelkezésre kell, hogy álljon az az opció, hogy bármilyen típusú LO-t 

létrehozzon, és azzal kiegészítse az éppen elsajátításra megcélzott LOR-t. Ez a fenti típusukon 

túl egy tetszőleges fájltípus feltöltési lehetőséget is kell, hogy jelentsen (pl.: az interaktív 

táblán írt tanári órai jegyzet). Az elképzelés szerint a tanár az óra előtt összeállít egy LOR-t vagy 

egy tananyagot a saját és a már létező LO-kból, úgy hogy az a legjobban illeszkedjen a tanulók 

igényeihez. Ezeket a tanulási csomagokat pedig hozzárendeli a diákjaihoz. A diákok a 

hozzárendelés után dolgozhatnak a tanulási csomagjukkal. Mivel a diákok között nagy egyéni 

különbségek adódhatnak ezért a tanárnak lehetősége kell, hogy legyen csoportokat kialakítani 

az osztályon belül és azok igényeinek megfelelően testre szabni a tananyagot, ezáltal 

megvalósítva a differenciált képzést. Például a gyengébb képességűekhez tanulási 

csomagjukba megkapják az új tananyagmegértéshez szükséges korábbi tavalyi tananyagokat 

is és több gyakorló feladatot kapnak. A jobb képességűek pedig több olyan forrást kapnak, 

amelyekkel kiegészíthetik a tudásukat, vagy nehezebb feladatokat jelöl ki számukra a tanár. A 

tanulási csomagot össze lehet állítani úgy, hogy tartalmazza az órai és vagy az otthoni munkát 

is, az igényeknek és a (technikai) lehetőségeknek megfelelően. 

A diákoknak is előnyös lehet, ha saját készítésű LO-kal tudják kiegészíteni a hozzájuk 

rendelt tanulási csomagot, mert így lehetőségük nyílik a saját jegyzeteik, forrásaik 

elhelyezésére, amelyek számukra az adott tananyag megértését (vagy plusz hasznos 

információk tárolását) szolgálják. Ilyen formán számukra létrejön a kívánatosnak tartott egyéni 

tanulási környezet – personalized learning environment (lásd részletesebben Archer, 2012). 

Ezek alapján a megvalósításhoz szükséges tanári illetve tanuló funkciók: 

Tanári funkciók: 

 egyéni LO készítés, feltöltés 

 egyéni LOR készítés 

 egyéni tananyagkészítés 

 tanulási csomag összeállítása 

 tanulási csomag és diákok egymáshoz rendelése 
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 tanulói csoportok létrehozása 

 egyéni módszertani leírás készítése 

 tanulói teljesítések nyomonkövetése 

 tanulói feladatok értékelése, véleményezése 

 tanulói eredmények nyomonkövetése 

 kommunikációs felület tanulókkal 

 határidőnapló az egyes osztályokhoz 

 módszertani segédletek készítése 

Tanulói funkciók 

 egyéni LO készítés 

 egyéni készítésű LO hozzárendelése tanulói csomaghoz 

 egyéni teljesítések nyomonkövetése 

 egyéni eredmények nyomonkövetése 

 kommunikációs felület tanulókkal, tanárokkal 

 határidőnapló 

4.3.3. A digitális tanegységekre épülő tananyagok szerveződési szintjeire vonatkozó ajánlások 

A tankönyvek esetében egyértelmű, hogy melyik tananyagelemet, melyik követi, hiszen fix 

nem változtatható azok sorrendje. Az előbbiekben leírtak alapján keletkezhetnek teljesen 

saját készítésű tananyagelem tárolók vagy nagyobb egységek illetve a központi rendszer által 

készült, de a tanár által kiegészített anyagok is. Ezek esetében nem egyértelmű a 

tananyagelemek sorrendje, így a bejárási sorrendnek tanár által meghatározhatónak kell 

lennie. A hierarchiában vannak azonos szinten lévő egységek is, ezek közül a diák saját maga 

határozhatja meg, hogy melyiket kívánja előbb teljesíteni, ez teremti meg többek között a 

tanulási folyamatába való beavatkozás lehetőségének érzetét. Például az 53. ábra alapján a 

bécsi klasszika téma feldolgozásához először el kell sajátítani a Formai sajátosságok majd a 

Hangszeres műfajok tananyagokat és utána a három zeneszerzőhöz tartozó tananyag 

tetszőleges sorrendben feldolgozható. 
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A tanári helyes sorrend felállításához nagy segítséget jelent, ha a tanár látja, hogy az 

egyes tananyagelem tárolók, tananyagok hogyan épülnek egymásra, illetve az egyes 

tananyagok által bevezetett fogalmak, hogyan rendeződnek el (fogalmi térkép). Így módosítás 

esetén is helyesen felépített tudásrendszerek alakulhatnak ki a tanulókban. Ezen 

információkat gráfokon keresztül, vizuális módon érdemes ábrázolni, amelyekből a diákoknak 

is tanulhatnak (54. ábra). 

 

 

53. ábra 
A bécsi klasszikai tananyagainak hierarchiája 

 

A bécsi 
klasszika

Formai 
sajátosságok

Hangszeres 
műfajok

Mozart Haydn Beethoven
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54. ábra 
Fogalom térkép régebbi verziójú Sulinet Digitális Tudás Bázisból 

A digitális tanegységeknél magasabb szinten szerveződő objektumokhoz fontos, hogy 

tartozzon leírás és módszertani segédlet tanároknak és tanulóknak egyaránt. Más-más 

tartalmat, részletezettséget igényel a tanegység-tárolók, tananyagok és az ezeknél magasabb 

szintű tárolók leírásai és segédletei. Magasabb szintű objektumoknál a célok megfogalmazása 

alsóbb szinteken pedig a konkrét módszertani megoldások kiemelése lehet a feladat. A 

tanároknak szóló segédleteknek nem kell publikusnak lenniük. 

Ahogyan a saját tananyag objektumokra készítésére megfogalmazódik az igény, úgy 

fontos, hogy a tanárok saját módszertani jegyzeteiket és elkészíthessék. 

A tananyagok szerkezeti felépítésében, szervezésében nagyfokú kompatibilitást 

jelenthet a SCORM szabványok követése. A SCORM (Sharable Content Object Reference 

Model = megosztható tartalmi objektumok hivatkozási modellje) olyan informatikai 

szabványok összessége, amelyek az elektronikus tanulási környezetek számára tartalmak 

manipulációját teszi lehetővé. A tanulási tartalom manipulálásán a tartalom előkeresését, 

átvételét, megosztását, újbóli felhasználását és átadását értjük. A SCORM azon 
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tananyagfejlesztőknek készült, akik tanulási környezeteket és ezekhez eszközöket építenek, ill. 

fejlesztenek. 

4.4. Megfelelő multimédiás tananyagok, interaktív elemek biztosítása 

A digitális tankönyvek értékelésében az egyik legmeghatározóbb jellemző a multimédiás 

tartalmak mennyisége és minősége. Ez az a digitális tényező, ami a laikusok, szkeptikusok 

számára is egyértelműen megmutatja, hogy a digitális tankönyvek többet nyújthatnak a 

hagyományos papír alapú társaiknál. A megfelelő multimédiás elemek alkalmazásával a 

tananyag közvetítés módja egy magasabb szintű dimenzióba lép, amely egyszerre több 

érzékszervet von be a megértés folyamatába és a tanulási motivációt is növeli. Kijelenthetjük 

a multimédiás elemek elengedhetetlenek a XXI. századi tanítási-tanulási folyamatokban. A 

multimédiás elemek nem pusztán multimediális jellemzőjükkel teremtik meg a fenti célok 

elérését, olyan pedagógiai elvárásoknak kell megfelelniük, amelyek valóban eredményesebb 

tanulást eredményezhetnek: 

 tudományosan helyes és érvényes információkat közöl 

 az adott tárgy törzsanyagához tartozik 

 jelentősen javítja a tananyag lényegének megértését 

 vagy nehezen érthető problémát világít meg új módon 

 megfelel a célcsoport igényeinek 

 kihasználja a mai grafikus, mozgóképes és hangtechnikai lehetőségeket   

 az adott célnak megfelel a megvalósítás eszköze pl.: video, animáció, szimuláció 

 megfelelő technikai minőség 

 esztétikus tartalmak 

 tanári magyarázat nélkül is értelmezhető 

 az anyag beilleszthető egy tárgy szokásos előadásmódjába 

 motiváló 

Multimédiás tartalmak számítógépek nélkül is léteznek, a médium egyedi 

tananyagegység típusát az interaktív elemek jelentik. Az interaktív elemek legtöbbször 

multimédiás tartalmakra épülnek és a felhasználó-számítógép közötti kommunikáció révén 
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viselkedésük az emberi reakciók függvényében változnak. Pedagógiai cél megvalósítását jelen 

esetben sem önmagában az jelenti, hogy egy tananyagelem interaktív. Az interaktivitásnak 

didaktikai értelemmel kell rendelkeznie, a felfedező tanulást kell szolgálnia, amelyben az egyes 

alternatívák közötti útbejárás a tanuló egyéni igényeihez igazodva segíti elő a közvetítésre 

szánt tananyag megértését. 

Egy digitális tankönyvet vagy egy egész digitális tankönyvcsaládot nézve fontos 

minőségi kritérium, hogy minden érzékszervre egyaránt hassanak a tananyagelemek, 

kiegyenlített számban tartalmazzanak kép, hang, videó és interaktív elemeket is. A 

multimédiás elemek optimális mennyiségének meghatározása értelemszerűen nem 

számszerűsíthető, minden olyan információhoz érdemes hozzárendelni, amelynek a 

megértését jelentősen fokozzák az audiovizuális ingerek. A Mozaik Kiadó multimédiás, 

interaktív tartalmai követendő példát mutatnak ezen a téren. 

A multimédiás, interaktív tartalmak oktatásban való felhasználásuk módszertani 

kérdéseket is felvet: például az óra, a magyarázat melyik részében érdemes alkalmazni, milyen 

időintervallumban, rendszerességgel, milyen szempontok megadásával segíthetjük a diákok 

feldolgozását, hogyan ellenőrizzük az információ közvetítés sikerességét. Ennek okán a 

multimédiás elemekhez ajánlott tanári, adott esetben tanulói módszertani útmutató társítása 

is.  

4.5.  Online/offline feladatok biztosítása 

A minőségi tudás kritériuma a megszerzett ismertek reprodukálása helyett, azok 

alkalmazhatóságának mértéke. Az alkalmazáshoz társított további kritérium az 

együttműködéshez kapcsolódik. A munkaerőpiac határozott elvárása a csoportban való 

munkavégzéshez szükséges kompetenciák megléte.  A digitális tananyagok, akkor tudnak ezen 

kritériumoknak megfelelni, ha az az ismeretek megértésén túl lehetőséget adnak a tudás 

alkalmazását biztosító feladatok társas gyakorlására, a problémák, probléma helyzetek 

elemzésére és megoldására.  

Az elemzett tankönyvek feladatainak legnagyobb része mellőzi a modern pedagógiai 

módszertanokat alkalmazó feladattípusokat. Ezt a rossz hagyományt a digitális tankönyv 
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változatok sem küszöbölték ki ez idáig. A korábban leírtakat megismételve nincsenek olyan 

hazai digitális tankönyvi feladatok, amelyek páros vagy csoport esetleg projektmunkát írnának 

le, javasolnának. A feladatokban található megszólítás mindig egy embert és nem egy 

csoportot szólít meg.  

A feladatok között ugyanúgy nem találunk olyat, amely IKT alapú lenne, pedig adódik 

a lehetőség, hogy ha a megjelenítéshez számítógép kell, akkor végezhetők különböző IKT alapú 

feladatok is a rendelkezésre álló IKT eszközön. A digitális műveltség fejlesztése, a technológia 

alapú munkavégzés gyakorlása kézenfekvő lehetőség a digitális tankönyvek alkalmazásakor.  

Mégis a bemutatott példák egyike sem épít ezekre a lehetőségekre, nem aknázza ki azokat.  

A feladat lehet információkeresés, közös tudásépítés, létező tudásra építő feladat, 

alkotó tevékenység, projektmunka, vita, egy probléma megoldása, tudás ellenőrző 

tesztfeladatok közös megoldása, szimuláció, játék, kiselőadás készítése stb. Az online és offline 

feladatok léte egyaránt fontos. 

A pedagógusra bízni a lehetőség megteremtését jelen módszertani kultúra mellett 

túlmutat a realitásokon.  Minden olyan segédanyag biztosítása szükséges, amelyek a feladatok 

kérdések nélküli, problémamentes végrehajtásához szükségesek. Amennyiben a feladat 

elvégzéséhez szükséges infokommunikációs eszközöket a digitális tankönyvek rendszere nem 

biztosítja, akkor javaslatot kell adnia a segédleteknek, hogy milyen konkrét digitális 

megoldásokkal (programok, weblapok stb.) valósítható meg. 

Az elektronikus rendszerek biztosíthatnák a feladatok menedzselését is. Ezek a 

szolgáltatások lehetővé teszik a feladatok tanár általi meghirdetését, olyan felület 

biztosítanak, ahová a diákok feltölthetik, rögzíthetik munkájukat és a tanárok értékelhetik 

azokat egyenként szöveges és/vagy szummatív formában. 

4.6. Kommunikáció elősegítése 

Az információs társadalomban a kommunikációs folyamatok forradalmi változásokon mentek 

keresztül. A hétköznapi életben és a munkavilágában is az információáramlás eddig soha nem 

látott méreteket öltött a korszerű IKT eszközöknek köszönhetően. Egy tevékenység 
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elvégzéséhez, probléma megoldásához az emberek változatos szinkron és aszinkron 

kommunikációs eszközöket használnak. 

A kommunikáció alapfeltétele az oktatásnak, ugyanakkor az oktatás feladata a 

kommunikációs képességek fejlesztése. A tanulók kooperatív feladatvégzésük során IKT 

eszközök használatával egyrészről növelhetik a munka eredményességét, másrészről 

fejleszthetik saját kommunikációs képességeiket munkavégzéshez kapcsolódóan. Számtalan 

olyan IKT alapú tudásépítő feladat ismert, amelynek az alapja az elektronikus kommunikáció 

különböző formája, például szervezz vitafórumot, vezess blogot az adott témában stb. 

A feladatok elvégzésén túl is számtalan haszonnal bír, ha egy tanulást segítő digitális 

rendszer változatos formában ad kommunikációs platformot diákoknak és tanároknak 

egyaránt. A diákok segítséget kérhetnek, kérdéseket tehetnek fel tanáraiknak, de 

diáktársaiknak egyaránt. Az irányt megfordítva a tanároknak is különböző lehetőségeket ad 

például differenciált nevelést tesz lehetővé, hogy online személyreszabottabban tudnak 

foglalkozni az egyes diákokkal. 

4.7. Értékelési mechanizmusok beépítése 

A tanulási folyamat sikerességének megítéléséhez értékelési mechanizmusok beépítésére van 

szükség. Az önálló munka során a tanuló tanulási egységeket dolgoz fel egyedül. A folyamat 

sikerességének függvényében a tanuló vagy továbbhaladhat, vagy korrekciós eljárást igényel. 

Az önálló tanulást jól támogató programnak a része, hogy a tudásegységek közvetítése után a 

rendszer biztosítja annak automatizált kiértékelését. Ennek a sűrűsége függ a műveltségi 

területtől, a korosztálytól, az adott téma nehézségétől és a tanulók képességétől is. Ennek 

függvényében az optimális sűrűség megállapítása nem könnyű feladat, de amennyiben cél az 

átlagostól jelentősen eltérő diákok kezelése is, akkor számítógépen megoldható az adaptív 

mérés-értékelés is. Az adaptív mérés során a tanulói válaszok sikerességének függvényében 

kapnak a tanulók könnyebb vagy nehezebb kérdéseket, adott esetben nincs is szükség további 

kérdésekre (lásd részletesebben Csapó, Molnár és R. Tóth, 2008). 
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A kiértékelés akkor segíti az önálló tanulást, ha nem csak az derül ki a tanuló számára, 

elégtelen tudás esetén, hogy rossz választ adott, hanem az, hogy miért rossz a válasza, hogyan 

tudja ezt korrigálni. Például mely tudáselemeket kell újra átnéznie, feladatokat megoldania, 

információt gyűjtenie az internetről.  

Nem minden elsajátított tudáselem mérését lehet automatizálni, például egy esszé, 

prezentáció bármilyen összetettebb produktum értékelése tanári ellenőrzést igényel. Erre a 

korábban javasolt feladatmenedzselő szolgáltatások adhatnak megfelelő megoldást. 

Az önálló tanulás elősegítése mellett a szakemberek által alkotott, tudás értékelésére 

tesztek a tanárnak is elsődleges információt adhatnak a tanulási-tanítási tevékenység 

megtervezéséhez, értékeléséhez. A kisebb és nagyobb egységenként is beépített mérés-

értékelési eszközök lehetővé teszik a tanulók teljesítményének folyamatos követését a 

tanároknak, szülőknek de maguk a diákok számára is.  

A diákok számára megjelenő teljesítménykövetés tartalmazhat gamifikációs, 

pontgyűjtő mechanizmusokat a motiváció növelése érdekében. A tanulói teljesítményekből az 

előmenetelt prezentáló tanulási portfolió is készülhet. 

A tesztfeladatok egy része lehet publikus és szolgálhat gyakorlási célokat, lehet rejtett, 

csak tanárok által elérhető és téttel bíró értékelésre alkalmas. Szükséges, hogy a tanárok is 

készíthessenek tesztfeladatokat és azokat megoszthassák illetve egy eljárási mechanizmussal 

a tesztfeladatok mögötti feladatbankot bővítsék. 

4.8. Digitális módszertan biztosítása 

A hazai kiadók jelentős mértékben elmarasztalhatók, hogy nem nyújtanak széleskörű 

módszertani segédletet digitális termékeik, IKT alapú technikák használatához. A 2.1-es fejezet 

megfelelő részei világosan rámutatnak arra, hogy a magyarországi IKT alapú oktatás 

bevezetéséhez, elterjesztéséhez a megfelelő infrastruktúra biztosítása és a pedagógusok 

módszertani kultúrájának fejlesztése egyenlő mértékben elengedhetetlen. A pedagógusok IKT 

kompetenciái felé az elvárások fokozatosan nőnek, de fejlesztő mechanizmusok nem 

indukálódnak tömegesen. Nagy-Britanniában a legtöbb oktatási szoftver megvásárlása után a 
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vevő ingyenes betanító tanfolyamokat tart a pedagógusnak és azok állandó telefonos segítség 

igénybevételére jogosultak. A felmérések szerint a tanárok többsége, mire már kezébe vesz 

egy digitális taneszközt, részt vett legalább egy módszertani továbbképzésen (Kárpáti, 2000). 

A jelenlegi helyzetet figyelembe véve a digitális tankönyvek kiadóinak pontosan annyi 

energiát kell fektetni a technikai háttér megteremtésére, a tananyagtartalmak előállítására, 

online/offline feladatok készítésére, értékelési mechanizmusok beépítésére, mint a 

módszertani segédletek biztosítására. Módszertani segédleteket kisebb és nagyobb tananyag 

egységekhez is szükséges illeszteni. A nagyobb egységekhez tartozó segédletek a célok 

átlátását, módszertani összefüggéseket világítanak meg, a kisebb egységekhez tartozók inkább 

a konkrét feldolgozáshoz köthetőek. A módszertani segédleteknek nem egy féle 

forgatókönyvet kell a tanároknak nyújtania, hanem többféle ötlettel szolgálni az eltérő 

környezetben dolgozó pedagógusoknak. Az eltérő környezet jelenthet különböző 

infrastrukturális, diák és egyéb környezeti paramétereket is. 

A módszertani segédletek jó médiumok arra, hogy a tanárok új, modern pedagógiai 

módszerekkel, stratégiákkal ismerkedjenek meg, mint például a multimédiás projektek, 

probléma alapú oktatás, kognitív mintakövetés, konstruktivista-, trialogikus- ,vita alapú-, 

számítógéppel segített kollaboratív tanulás stb. A megismerésen túl fontos, hogy hogyan 

alkalmazzák eredményesen a tanárok a különböző technikákat, hogyan tudják ezek minőségét 

biztosítani és egyáltalán milyen pedagógiai haszna van a különböző módszerek 

alkalmazásának. 

Önmagában az informatikai eszközök használatától is sok pedagógus idegenkedik (lásd 

2.3 fejezet). A digitális tananyagok vagy azok részei, mint például a feladatok jó lehetőséget 

adhatnak arra, hogy a tanárok megismerjék, az IKT eszközök számtalan ponton illeszkedhetnek 

a tanulás-tanítás folyamatába és növelhetik annak eredményességét. A hazai kiadók digitális 

tankönyv feladatai között nem került olyan felfedezésre, amely IKT eszközöket igényelne.  

A digitális tankönyveket prezentáló rendszereknek nem célja, hogy az IKT eszközökkel 

végezhető feladatokra platformot teremtsen. Ugyanakkor az innovatív lehetőségek teljes 

mértékű kiaknázatlanságát jelenti, ha a feladatok nem építenek arra, hogy IKT eszköz van a 
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felhasználó kezében. A tanárok módszertani segédletében pedig helyet kell biztosítani 

azoknak az információknak, amelyek megnevezik a feladat megvalósításához a lehetséges IKT 

eszközöket. Itt további elvárások fogalmazhatók meg a szabad felhasználásra, használati 

útmutatókra, elavulás kezelésére stb. vonatkozóan.  

Az elsődleges módszertani segédletek mellet fontos, hogy a tanárok saját ötleteiket, 

módszertani elképzeléseiket is megoszthassák egymással is, a jó gyakorlatok beépülhessenek 

a kiadó anyagaiba. 

Önmagában csak az eszközökre támaszkodva pedagógiai innovációt nem lehet 

végrehajtani, ez több forrásból bizonyított. A digitális tankönyvek elsődleges feladata, hogy 

többet kínáljanak papíralapú társaiknál, hogy olyan átmenetet képezzenek digitális és analóg 

világ között, amely megmutatja az IKT eszközök előnyeit és kedvet teremt használatukhoz az 

oktatásban. 
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