
1 
 

Szakmai beszámoló a TÁMOP 3.1.2-B/13-2013-0001, „A Nemzeti 
alaptantervhez illeszkedő tankönyv, taneszköz és Nemzeti Köznevelési Portál 
fejlesztése”című kiemelt projekt tevékenységéről és eredményeiről 

Tartalom 

1. Szakmai előzmények ........................................................................................................................... 2 

1.1 A tankönyvfejlesztés minőségének javítása .................................................................................. 2 

1.2 A tankönyvi kipróbálás folyamatának és eszközeinek kialakítása ................................................. 2 

1.3 Köznevelési portál fejlesztése ....................................................................................................... 3 

2. A kiemelt projekt céljai ........................................................................................................................ 5 

2.1 Általános célok .............................................................................................................................. 5 

2.2 A projekt részcéljai ........................................................................................................................ 5 

3. A megvalósítás munkamódszerei ........................................................................................................ 7 

3.1 A projektben folyó munka szervezeti feltételei ............................................................................ 7 

3.2 Az egyetemek bevonása a fejlesztések megtervezésébe és értékelésébe ................................... 8 

3.3 Közös fejlesztési koncepció kidolgozása ........................................................................................ 9 

3.4 Az új digitális tanítási és tanulási környezet megtervezése ........................................................ 11 

3.5 A portálfejlesztés megvalósítása ................................................................................................. 13 

3.6 A fejlesztések szakmai minőségének biztosítása ........................................................................ 15 

3.7 Az iskolai kipróbálás mérete és eszközei ..................................................................................... 16 

3.8  A pedagógusok bevonása a tankönyvfejlesztés folyamatába .................................................... 17 

3.9 A Nemzeti Köznevelési Portál tesztelése ..................................................................................... 19 

3.10 Tankönyvek javítása és átdolgozása .......................................................................................... 21 

3.11 Szakmai rendezvények: konferenciák és képzések ................................................................... 22 

4. Szakmai eredmények, következtetések ............................................................................................ 24 

4.1 A projekt indikátorainak megvalósulása ..................................................................................... 24 

4.2 A projekt által elkészített tankönyvek és egyéb tanulást segítő eszközök .................................. 25 

4.3 A projekt által kipróbált és átdolgozott tankönyvek és egyéb tanulást segítő eszközök ............ 26 

4.4 A nyomtatott taneszközök és a digitális tananyagok elérhetővé tétele az interneten ............... 28 

4.5 Nemzeti Köznevelési Portál tanulást és a tanítást segítő funkciói és lehetőségei ...................... 29 

4.6  A Nemzeti Köznevelési Portál technológiai újdonságai .............................................................. 33 

5. A projekt eredményeinek további felhasználási lehetőségei ............................................................ 35 

5.1 A tartalomfejlesztés új modelljének kialakítása és kipróbálása .................................................. 35 

5.2 Komplex etanulás alapú keretrendszer ....................................................................................... 37 

5.3 Pedagógiai eszközrendszerek fejlesztése .................................................................................... 37 

5.4 A gyakorló tanárok tudásának felhasználása a pedagógiai innovációkba ................................... 38 



2 
 

 

 

1. Szakmai előzmények 

 

1.1 A tankönyvfejlesztés minőségének javítása 
 

2013-ban az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet a TÁMOP 3.1.1. XXI. századi közoktatás (fejlesztés, 

koordináció) II. szakasz elnevezésű kiemelt projektjében a Tankönyv- és taneszköz-fejlesztés 

keretrendszerének kutatása-fejlesztése című kutatási projekt arra kereste a választ, hogy milyen 

változtatásokra lenne szükség a tankönyvek minőségének javításához. A kutatás részeként 

összegyűjtötték a tankönyvkiadókban dolgozó szerkesztők és a tankönyvi akkreditációt végző 

szakértők véleményét is. A válaszadók egyöntetűen és határozottan a tanári kritikák és javaslatok 

begyűjtését, illetve a gyakorló pedagógusok tankönyvfejlesztésekbe történő bevonását javasolták. Ezt 

ítélték meg a legszükségesebb változtatásnak ahhoz, hogy érdemi javulás történhessen a tankönyvek 

taníthatósága és tanulhatósága terén.  A Nemzeti alaptantervhez és a kerettantervekhez illeszkedő új 

taneszközök fejlesztése során ezért ezt az igényt is figyelembe kellett venni. Lehetőséget kellett 

biztosítani a tankönyvek és munkafüzetek iskolai kipróbálására úgy, hogy ebben a hazai gyakorlatot 

és feltételeket megfelelően reprezentáló széles iskolai kör vehessen részt. Annak céljából, hogy e 

taneszközök végső változatai a pedagógusok és diákok javaslatainak beépítésével készülhessen el.  

 

1.2 A tankönyvi kipróbálás folyamatának és eszközeinek kialakítása 
 

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet a „TÁMOP 3.1.1. XXI. századi közoktatás (fejlesztés, 

koordináció) II. szakasz” elnevezésű kiemelt projektjében (1. alprojekt, 3. téma: Tankönyv- és 

taneszköz-fejlesztés keretrendszerének kutatás-fejlesztése, szakemberek felkészítése) vállalkozott 

arra, hogy a tankönyvi kipróbálás folyamatának és eszközeinek kialakításában is részt vesz. A 9. 

évfolyamos szakiskolai közismereti tankönyvet a 2013/2014-es tanévben minden szakiskolai tanuló 

ingyenesen megkapta. A tanév során nemcsak a tankönyv, hanem a kipróbálási eljárás 

eszközrendszerének tesztelése is megtörtént. A kialakított kipróbálási eszközök segítségével egy 

teljes körű kutatás is lezajlott a szakiskolai tankönyv használhatóságának vizsgálata céljából. Ennek 

eredményei alapján történt meg a szakiskolai közismereti kísérleti tankönyv javítása és átdolgozása 

2015 elején.  
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A szakiskolai közismereti kísérleti tankönyv kipróbálását végző pilotkutatás legfontosabb célja az volt, 

hogy az itt szerzett tapasztalatok hasznosuljanak a későbbi átfogó tankönyvfejlesztések során is. Ezért 

a kutatók többféle vizsgálati módszert is alkalmaztak annak érdekében, hogy kiderüljön, ezek közül 

melyek válnak be a gyakorlatban. A vizsgálati módszerek értékelése során azonban azt is figyelembe 

kellett venni, hogy több tucat tankönyv egyszerre történő iskolai kipróbálása más nagyságrendű 

logisztikai és kutatói kapacitást igényel majd, mint egyetlen kísérleti tankönyvé.  

A TÁMOP 3.1.2-B/13-2013-0001 projektben készült kísérleti tankönyvek kipróbálásához használt 

módszerek kiválasztása és a vizsgálati eszközök elkészítése a szakiskolai tankönyv pilotkutatásának 

tapasztalataira épült. Ezért e kutatásban is megtalálható voltak az év eleji és év végi kérdőívek, az 

elektronikus munkanaplók, a fókuszcsoportos interjúk a pedagógusokkal és diákokkal. Az a megoldás 

is a pilotkutatás mintáját követte, hogy a tankönyvkészítők számára összegző tanulmányokban 

foglalták össze a kutatók a tanárok és a diákok körében végzett vizsgálatok eredményeit és 

következtetéseit. A legfőbb célja mindennek az volt, hogy a kísérleti tankönyvek átdolgozása során 

minél jobban érvényesülhessenek és hasznosulhassanak a tankönyveket használók kritikái, 

észrevételei és javaslatai. 

 

 

1.3 Köznevelési portál fejlesztése 
 

A Nemzeti Köznevelési Portál fejlesztésének igényét és lehetőségét több egymással párhuzamosan 

futó, de egymással össze is kapcsolódó folyamat teremtette meg.  

Az elmúlt években folyamatosan javult a háztartások és közoktatási intézmények IKT eszközökkel 

való ellátottsága, ami indokolttá teszi az oktatási informatikai szolgáltatások bővítését is. 

A hétköznapi megismerés és információszervezés jelentősen átalakult, és a felhasználói szokások más 

megközelítési módokat helyeznek előtérbe. Az internetes böngészés, keresés már nem a lineáris 

informálódást helyezik előtérbe, hanem az asszociációalapú, fogalmi kapcsolódásra építenek. 

A digitális tananyagok használatához szükséges eszközök és technikai feltételek jelentős fejlődése 

játszódott le az utóbbi tíz évben. Mindez komoly változásokat indított el az oktatási célú 

tartalomfejlesztések terén. Ma már a nagyobb nemzetközi kiadók középtávú stratégiája a tankönyvek 

és a digitális tananyagok „összeolvadására” épül, és ezek használatának legfőbb eszközévé az online 

tartalomkezelő portálok válnak. Ebben a rendszerben már nem különül el a digitális tananyag a 

nyomtatott tankönyvtől, a rendszer lényege, hogy mind papíralapú nyomtatást, mind a digitális 

szolgáltatásokat (tesztrendszerek, LMS rendszerek stb.) ugyanaz az adatbázis szolgálja ki.  
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A tartalmi szabályozásban meghatározott követelményekhez és az iskolai oktatás szervezési 

feltételeihez is szorosan alkalmazkodó digitális tankönyvek kifejlesztése szükséges a diákok digitális 

kompetenciájának fejlesztéséhez és az iskolai IKT eszközök eredményes használatához. Az európai 

uniós átlaghoz viszonyítva, a hazai diákok kisebb arányban tanulnak olyan iskolában, ami rendelkezik 

virtuális tanulási környezettel (e-learning keretrendszer).  

A digitális tananyagtartalmak sokat segíthetnének a személyre szabott oktatás feltételeinek 

megteremtésében is. Jelenleg a közoktatásban kiemelt hangsúlyt kap a személyre szabott oktatás 

lehetősége, a tanári munkafolyamatok elemzése alapján erre kevés lehetőség nyílik az osztálytermi 

oktatás során, és a problématérképek is a személyre szabott oktatás lehetőségét nevezik meg az 

egyik legfontosabb kihívásként az oktatási munkafolyamatokban. A digitális eszközök használata a 

hagyományos eszközökön túl lehetőséget biztosíthat a perszonalizációra, és egy olyan tananyag-

szervezési módszer létrehozására, amely figyelembe veszi a diákok személyes adottságait, 

képességeit, érdeklődési körét a tanulási folyamatok során. 

A tanórai IKT-használat szintje alacsonyabb az uniós átlagnál. Ennek okai között említhető, hogy a 

tanárok egy része nincsen birtokában a megfelelő digitális készségeknek. Ezt látszik igazolni az a tény, 

miszerint a pedagógusok többsége – saját bevallása szerint – nem sorolható a gyakorlott IKT-

felhasználók közé. (A magabiztosabb informatikai tudással rendelkező tanárok gyakrabban 

használnak IKT-eszközöket a tanórán.) Ennek okai között fontos szerepet játszik a tanórai munkába 

szervesen beépíthető, a nyomtatott taneszközök használatához közvetlenül kapcsolódó digitális 

tananyagok és szolgáltatások hiánya is. 

2002-ben kezdődött el a Nemzeti Köznevelési Portál előzményének tekinthető Sulinet Digitális 

Tudásbázis (SDT) fejlesztése. Az SDT annyiban tekinthető az NKP elődjének, hogy elektronikus 

megjelenítő eszközként tárolta, kezelte és publikálta a közoktatási tananyagtartalmakat. Az SDT 

kialakulása óta őrzi robosztus tartalomszolgáltató jellegét. Ebből következően a hazai iskolák számára 

nem volt elérhető olyan minőségi oktatási portál közszolgáltatás, amely a közösségi megosztásra, 

interakcióra, Web2 jellegű felhasználásra épülve támogatná a tanulók kompetenciafejlesztését. A 

Sulinet Expressz, a Sulinet Digitális Tudásbázis, a kormányzat szoftverbeszerzési programjai, a TIOP és 

egyéb eszközfejlesztési programok összességében a vártnál alacsonyabb hatékonysággal változtattak 

a közoktatásban tanulók digitális kompetenciáin. 

Digitális tartalomfejlesztés elsősorban kormányzati programok során valósult meg az elmúlt 

évtizedben, jellemzően az Educatio Kht. Sulinet Programirodáján vagy NFT-s pályázatokon keresztül. 

A szakképzésben az NSZFI, illetve az Apertus Kht. írtak ki még jelentősebb tananyag-fejlesztési 

pályázatokat. Ezen pályázatok közös ismérve volt, hogy az elkészült tananyagokat ingyenesen 

használhatták a pedagógusok. Ugyanakkor a korábbi tanulást támogató fejlesztések integrálása nem 

történt meg, ezért nem váltak széles körben ismertté és használttá.  
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Mindezeket a körülményeket egyszerre kellett figyelembe venni a projekt keretében készülő Nemzeti 

Köznevelési Portál koncepciójának és fejlesztési specifikációjának elkészítésekor. 

  

2. A kiemelt projekt céljai 

2.1 Általános célok 

 

A tanulók és iskolák magas színvonalú tankönyvekkel történő egyenlő ellátása az állam kiemelt 

közpolitikai feladatává vált az új köznevelési rendszerben. A magyar kormányzat a 2011-ben 

elfogadott Nemzeti köznevelésről szóló törvényben kötelezettséget vállalt arra, hogy 2013-tól 

felmenő rendszerben az első osztálytól kezdődően térítésmentessé teszi a diákok számára a 

tankönyvhöz való hozzájutást. Mindez azt jelentette, hogy az állam nagyobb szerepet és felelősséget 

kívánt vállalni – az elmúlt két évtizedben teljesen piacvezéreltté vált, és magánkiadók által uralt – a 

tankönyvkiadás minőségi fejlesztésében és tankönyvellátás egységesítésében.  

A hatályba lépett új tartalmi szabályozók (Nat és kerettantervek, irányelvek) új irányokat szabtak, 

előtérbe került a nemzeti hagyományokra épülő új műveltségterületi tartalmak és a tanulói aktivitást 

támogató pedagógiai módszerek széleskörű alkalmazása. További célkitűzésként fogalmazódott meg 

olyan értékelvű nevelés középpontba állítása, amely hosszú távon az egyéni és közérdek 

összhangjának megteremtését és a társadalmi összetartozás érzésnek megerősítését eredményezi.  

A megújított szakpolitikai célrendszer meghatározó eszközeként tekintett a tankönyvek, 

tartalomhordozók világára. 

A TÁMOP 3.1.2-B/13-2013-0001 projekt alapvető célja az volt, hogy a közoktatás tartalmi kínálatának 

megújításával, bővítésével, a Nemzeti Alaptantervhez és a kerettantervekhez illeszkedő új típusú 

tankönyvek, tananyagok és egyéb taneszközök elkészítésével elősegítse a közoktatás minőségének 

fejlődését, és ezáltal a Társadalmi Megújulás Operatív Program 3. prioritásában (Minőségi oktatás és 

hozzáférés biztosítása mindenkinek) meghatározott eredményességi és hatékonysági célok 

teljesülését.  A tartalmi fejlesztés célja egy olyan országosan egységes taneszköz-rendszer kialakítása 

és iskolákhoz való eljuttatása volt, amely megfelelő feltételt teremt az új tartalmi szabályozókban 

foglalt követelmények sikeres megvalósításához.  

 

2.2 A projekt részcéljai 
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1. Nemzeti Köznevelési Portál fejlesztése, amely egykapus hozzáféréssel, egységes felhasználói 

felületen, egységes szabvány alapján, megfelelő minőségbiztosítás mellett teszi lehetővé valamennyi 

elkészült és jövőben elkészülő digitális tananyag sokoldalú használatát. A korábbi fejlesztési 

eredmények és tapasztalatok felhasználásával egy olyan új portál létrehozása, amely mindenki 

számára könnyen elérhetővé teszi az egységes szabályozóknak megfelelő digitális tananyagokat és 

taneszközöket. Ezenkívül olyan online elérhető szolgáltatásokat is biztosít, amelyek által a portálon 

található tartalmakat a tanárok és diákok is átszerkeszthetik, kiegészíthetik és megoszthatják. Vagyis 

a portál olyan funkciókkal is el legyen látva, amelyek elsősorban a felhasználók – tanárok, diákok, 

szülők – tevékenységi lehetőségeit bővítik ezzel segítve a digitális tananyagok és taneszközök minél 

szélesebb körű elterjedését. 

 

2. A Nemzeti alaptantervhez és a kerettantervekhez illeszkedő, új tankönyvfejlesztési koncepción 

alapuló tartós tankönyvek, tananyagok és egyéb taneszközök fejlesztése. Ezek publikálása és iskolai 

kipróbálása a közoktatás tartalmi kínálatának megújítása és széles körű bővítése érdekében az új 

tanterveket bevezető évfolyamokon, tantárgyi területeken. Az új tankönyvek tartalmán alapuló, azok 

feldolgozását támogató digitális tananyagok készítése. Olyan tartós tankönyvek fejlesztése, amelyek 

biztosítják a digitális tartalmakkal, feladatbankokkal, adaptív értékelési eszközökkel való kapcsolódás 

lehetőségét, és a korábbinál nagyobb interaktivitási lehetőséget biztosítanak a diákok számára, így 

segítve elő a nevelő-oktató munka minőségének javulását és a kulcskompetenciák fejlesztését. 

Kiemelt szempont az életkorhoz és tanulói sajátosságokhoz való illeszkedés biztosítása, a 

hagyományos és digitális taneszközök, tartalmak összhangjának megteremtése, valamint a 

folyamatos fejlesztés, bővíthetőség lehetősége. 

 

3. Egy olyan új tankönyvfejlesztési modell kialakítása és gyakorlati tesztelése, amelyben lehetőség 

nyílik a tankönyvek iskolai kipróbálásra és az ennek során szerzett tapasztalatok szerinti 

módosítására.   Az új taneszközök használatára felkészített és azt alkalmazni képes pedagógusok, 

oktatási szakemberek körének bővítése. 

A projekt keretében a kísérleti tankönyv fogalmát a következőképpen definiáltuk: a diákok számára 

készített oktatási eszköz, amely a tantervi tartalmak és követelmények didaktikai szempontú 

feldolgozását tartalmazza, és amelynek taníthatóságát és tanulhatóságát valóságos körülmények 

között, iskolai kipróbálás keretében ellenőrzik és vizsgálják. Az iskolai kipróbálás, elsősorban a 

tanárok és a diákok észrevételeinek és javaslatainak összegyűjtését és feldolgozását jelenti.  A 

kísérleti tankönyvek ezek alapján kerülnek átdolgozásra és nyerik el végleges tartalmukat. 
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3. A megvalósítás munkamódszerei 

3.1 A projektben folyó munka szervezeti feltételei 

 

A TÁMOP 3.1.2-B/13-2013-0001 projekten belül három alprojekt keretében zajlott a munka. Az első 

alprojekt foglalkozott a Nemzeti Köznevelési Portál fejlesztésével, a második alprojekt a tankönyvek 

fejlesztésével és a hozzá tartozó digitális tananyagok elkészítésével, és a harmadik alprojekt 

foglalkozott a tankönyvekhez kapcsolódó képzések, programok szervezésével, valamint az iskolai 

kipróbálás lebonyolításával. 

 

Az 1. alprojekt volt a felelős a portálfejlesztés lebonyolításáért. Az alprojekt tevékenységeinek 

területei: NKP kialakítása: NKP részletes műszaki specifikáció készítése; NKP működéséhez szükséges 

szoftverfejlesztés beszerzése; Portálfejlesztés szoftverfejlesztés; Próbaüzem, bevezetés; 

Együttműködések kialakítása nemzeti, kulturális intézményekkel; Fejlesztési és Publikációs 

Eljárásrend kidolgozása; A portál tanórai alkalmazását támogató képzések fejlesztése. 

 

A 2. alprojekt végezte a tartalomfejlesztést, vagyis a Nemzeti alaptantervhez és a kerettantervekhez 

illeszkedő új típusú tankönyvek, munkafüzetek és az ezekhez tartozó digitális tananyagok, tanári 

segédanyagok készítését a magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret, 

természetismeret, történelem, erkölcstan, etika, biológia, kémia, fizika, földrajz tantárgyakhoz a 

köznevelési rendszer mind a 12 évfolyama számára. 

 

A 3. alprojekt foglalkozott a tankönyvekhez kapcsolódó képzések, programok szervezésével, valamint 

a projekt által készített új taneszközök iskolai kipróbálásával, elemzésével és értékelésével.  A 

tanári/tanulói vélemények becsatornázása és összegzése révén megteremtette a feltételeit a 

kipróbáláson alapuló javítások és átdolgozások elvégzéséhez. Ehhez a következő eszközöket és 

munkaformákat alkalmazta 

1) on-line formában történő adatgyűjtés (munkanaplók, év eleji és év végi kérdőív, ajánlott 

tanmenetek értékelése) 

2) személyes találkozásra alkalmat adó rendezvények szervezése (tájékoztatók, felkészítők, 

workshopok, interjúk) 
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3) az adatok feldolgozása különböző szöveges produktumokban (gyorsjelentések, összegzések, 

összegző tanulmányok, guide-ok, stb.) 

 

A különböző alprojektek munkatársai: a tankönyvkészítők, a digitális tananyagok fejlesztői és a portál 

kialakításán dolgozó informatikusok egymással folyamatosan találkozva, beszélgetve és egyeztetve 

dolgoztak. Fontos szakasza volt a munkának, amikor projekten dolgozó pedagógiai és informatikai 

szakemberek közösen vitatták meg és határozták meg, hogy mit is kell tudnia egy korszerű 

köznevelési portálnak. Sokat konzultáltak egymással annak érdekében, hogy a pedagógia 

szempontok a lehető legjobban érvényesüljenek. Arra törekedtek, hogy a tanulók az új ismeretek 

elsajátítása során is aktív szerepet kaphassanak és a tanárok számára hatékony eszközrendszer álljon 

rendelkezésre a személyre szabott tanulás megvalósításához. Nagyon termékeny párbeszéd alakult ki 

a különböző területekhez értő szakemberek között, s ez az elkészült Nemzeti Köznevelési Portál által 

nyújtott sokoldalú és hasznos szolgáltatásokban öltött testet.  

A hazai gyakorlathoz képest változást jelent az is, hogy a digitális tananyagok fejlesztését szorosan 

összekapcsoltuk a nyomtatott tankönyvek fejlesztésével. Hiszen rendkívül fontos, hogy a nyomtatott 

tankönyvek és a digitális tananyagok jól kiegészítsék egymást. Ezt az összehangoltságot erősítette, 

hogy a tankönyvek szerzői és szerkesztői tervezték meg azt is, hogy milyen műfajú és milyen tartalmú 

digitális tananyagok készüljenek a tankönyveikhez. Ez növelheti az esélyét annak, hogy a 

tankönyveket használó tanárok kedvet kapjanak a digitális tananyagok kipróbálásához is. 

 

3.2 Az egyetemek bevonása a fejlesztések megtervezésébe és értékelésébe 

 

A projekt lehetőséget adott az egyetemek bevonására is a tartalomfejlesztés előkészítésébe és az 

elkészült anyagok értékelésébe. A Szegedi Tudományegyetem az alsós tanításról és a 

természettudományi oktatásról, a Pécsi Tudományegyetem a történelem tanításról, az ELTE a 

matematika tanításról, valamint a digitális tananyagokról és az oktatási portálokról készített a projekt 

számára szakirodalmi tanulmányt a fejlesztések megkezdése előtt. Ezek az egyes műveltségterületek 

terén külön-külön is feltárták, melyek azok a szemléletbeli és módszertani újdonságok, amelyek 

eredményességét a nemzetközi és a hazai vizsgálatok megerősítették, és amelyek adaptálása a 

tankönyvek korszerűsítése szempontjából fontos lenne. A projekt számára készült 

háttértanulmányok foglalkoztak a jelenleg használatos tankönyvek erényeivel és hiányosságaival is, 

és ennek alapján ajánlásokat is tartalmaztak az új tankönyvek készítői számára.  
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3.3 Közös fejlesztési koncepció kidolgozása 

 

Az egyetemektől kapott előtanulmányokat felhasználtuk a projektben folyó fejlesztés közös szakmai 

koncepciójához is. E koncepció egy tanulmány formájában „A kísérleti tankönyvek fejlesztésének 

koncepcionális háttere” címmel az Új Pedagógiai Szemle 2014/5-6. számában meg is jelent, és már a 

projekt megvalósulásának ideje alatt interneten is elérhető volt bárki számára, így a koncepció 

alapján készülő tankönyveket kipróbáló tanároknak is. E közös koncepció alapján a projektben 

dolgozó alsós, anyanyelvi, természettudományi és társadalomtudományi szerkesztőségek is 

elkészítették a maguk tantárgyi fejlesztési koncepcióit.  

Közös szakmai elvárás volt, hogy a kísérleti tankönyvek megbízható és korszerű ismereteket 

tartalmazzanak, és segítsék elő, hogy a pedagógusok a lényeges ismeretekre, összefüggésekre és 

kompetenciákra koncentrálhassanak. Keltsék fel a tanulók érdeklődését a különböző témák iránt, 

ösztönözzék őket gondolkodásra és önálló tanulásra. Adjanak mintákat a hatékony tanulási stratégiák 

és módszerek elsajátításához és alkalmazásához. Teremtsenek minél több kapcsolatot az iskolai 

tananyag és a mindennapi életben tapasztalt jelenségek és problémák között. A tankönyvek kérdései, 

feladatai és problémafelvetései biztosítsák, hogy a tanulók az új ismeretek megismerése során is 

aktív szerephez juthassanak. Segítsék elő a különböző ismeretforrások együttes használatát a 

tanulásban. Adjanak segítséget a pedagógusoknak a személyre szabott tanulás megvalósításához. Az 

is elvárás volt, hogy a kísérleti tankönyvek teremtsenek változatos lehetőségeket a gyerekek 

tapasztalatainak, élményeinek mozgósítására és felhasználására a tanulás során. 

A fejlesztés indulásakor rendelkezésre álló fejlesztési koncepció lehetőséget biztosított arra is, hogy 

az elkészült kísérleti tankönyveket abból a szempontból is meg lehetett vizsgálni, hogy mennyit 

sikerült megvalósítani a koncepcióban leírtakból. A pécsi egyetem szakértői F. Dárdai Ágnes 

vezetésével el is végezték ezt az értékelést. A tanárok véleményén kívül e kutatás eredményeit is 

hasznosítani tudták a fejlesztők az átdolgozás során. 

Az új tankönyvek megtervezése során ügyelni kellett mindenkinek arra, hogy elkerülje a 

tankönyvkutatások által feltárt korábbi problémákat és hiányosságokat. Ennek érdekében a 

következő közös feladatok kerültek meghatározásra a fejlesztésben résztvevő szerzőknek és 

szerkesztőknek. 

 A tankönyvszerzők vegyék figyelembe a tanulók előzetes tudását és a tanulási folyamat 

sajátosságait.  

 A tankönyvi szövegekben ne legyen túl sok olyan állítás és információ, amelyek megértése 

kellő előismeret nélkül gondot okozhat a tanulóknak. A szerzők érzékeljék, hogy melyek azok 
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az előzetes információk és ismeretek, amelyek külön magyarázat nélkül még nem magától 

értetődők a tanulók számára. Kerüljék a szövegekben a túl sok szakszó használatát. A 

szövegek belső tartalma logikailag strukturált legyen, ezzel is biztosítva a magyarázatok és 

okfejtések megértését. A problémák megértésének folyamatát bontsák lépésekre, hívják fel a 

tanulók figyelmét a megértés szempontjából kritikus részekre és körülményekre. 

 El kell kerülni, hogy a tankönyvek túl sokat markoljanak az ismeretekből. A feldolgozott 

ismeretanyag mennyisége és mélysége ne legyen túlzott. A szerzők vegyék figyelembe a 

tanuláshoz rendelkezésre álló időt és a tanulók befogadóképességét. Kerüljék az egyik évről a 

másikra történő nagy előreugrásokat az ismeretek mennyisége és komplikáltsága terén. 

 A tankönyvek adjanak lehetőséget arra, hogy a tanulók már az új ismeretek megszerzése 

során aktív szerepet kapjanak, az ismeretszerzés is önálló tanulói feladatokon keresztül 

történhessen meg. 

 A tankönyvi leckék belső struktúrája és tartalma ne csak az ismeretátadáson, elbeszélésen 

alapuló tanítási stratégiához biztosítsa a feltételeket, hanem a munkáltató, a 

problémamegoldó, a projekt-tanításhoz is. 

 A tudáskínáló szövegeken kívül legyenek a tankönyvekben élménykínáló és információkínáló 

szövegek is.   

 A tankönyvekben felépülő fogalmi rendszer teremtsen minél több kapcsolatot az 

ismeretelemek között. 

 Kapjon hangsúlyt a mindennapi életvitelhez szükséges ismeretek és problémamegoldások 

megtanítása. 

 A tankönyvekben és munkafüzetekben található feladatok épüljenek egymásra. Alkossanak 

egy fejlesztő tevékenységrendszert. 

 Az illusztrációk alkalmazása legyen tudatos és hatékony. Használják ki a lehetséges 

pedagógiai funkciók mindegyikét. Kapcsolódjanak kérdések és feladatok az illusztrációkhoz. 

 A tankönyvi kérdések ne csak az ismeretek felidézését, hanem azok továbbgondolását és 

alkalmazását is igényeljék a tanulóktól. 

 Az új tankönyvek segítsék elő a tanulói tapasztalatok és személyes élmények 

összekapcsolódását a tanultakkal. Ösztönözzék a tanulókat arra, hogy az olvasottakra 

folyamatosan reflektáljanak, illetve, hogy az új információkat a korábbi ismereteikkel 

összekapcsolják. 

 Az új tankönyvek adjanak sokféle segítséget ahhoz, hogy az internet a tanítás és a tanulás 

hasznos ismeretforrásává és integráns részévé váljon.  
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 Támogassák a tanulók közötti kooperáción alapuló, csoportmunkában végezhető tanórai 

feladatok megtervezését és megvalósítását. 

A TÁMOP 3.1.2-B/13-2013-0001 projekt szerkesztői és szerzői közös koncepciót követtek a 

tekintetben is, hogy milyen típusú tanári gyakorlatot támogassanak leginkább a projekt keretében 

készülő új tankönyvek. Leegyszerűsítve ma jellemzően három tanártípussal találkozhatunk az 

iskolákban. Van a „a bölcs a dobogón”, aki elsősorban előadja a megtanulandókat, és aztán 

megpróbálja az általa bemutatottakat minél pontosabban behajtani a diákjaitól. A másik típus „a 

partvonalról irányító edző”, aki nagyon sok ismeretforrást rak a diákok elé, stimuláló tanulási 

környezetet teremt, és arra épít, hogy ezek segítségével a tanulók képesek lehetnek belülről 

motiváltan maguk felfedezni, felépíteni és megkonstruálni a tudásukat. Mindeközben a hatékony 

tanulás módszereit és az ismeretek alkalmazását is hatékonyan elsajátítva. Végül a harmadik típus „a 

változás mozgatója”, aki bizonyos értelemben az előző két gyakorlat ötvözetét jelenti. Erre a tanári 

gyakorlatra az jellemző, hogy pontosan meghatározza a tanulás célját, a tanulók számára is világossá 

teszi, milyen feladatok állnak előttük. Jól strukturált ismereteket, megoldási mintákat, tanulási 

modelleket nyújt az új dolgok elsajátításához. Közben már önálló feladatokat is ad, majd az új 

ismeretek alkalmazása során már egyre inkább háttérbe húzódik, erősítve a diákok önállóságát a 

tanulásban. A kísérleti tankönyvek ez utóbbi tanári gyakorlat elterjedését kívánták leginkább 

szolgálni.  

A kedvezőtlen hazai PISA eredmények ismeretében a kísérleti tankönyvek készítőinek nagy figyelmet 

kellett fordítaniuk a tartalomhoz kötődő szövegértési képességek fejlesztésére is. Az volt a feladatuk, 

hogy különböző tantárgyakhoz készülő tankönyveiben mintákat adjanak ahhoz, miként lehet az új 

ismeretek megtanítását a tanulók speciális szövegértési és szövegalkotási képességeinek 

fejlesztésével összekapcsolni. 

Végül még egy dolog volt, amit nagyon hangsúlyosan kértünk minden szerkesztőtől és szerzőtől. 

Kerüljék el, hogy valamilyen unalmas, „tankönyvszagú” világot közvetítsenek a tankönyveik a diákok 

számára. Ellenkezőleg jelenjenek meg bennük az adott műveltségterület és tudomány 

különlegességei és megoldandó problémái. Igyekezzenek minél több érdekességet bemutatni a 

hajdani és a mai művészek és tudósok életéből, munkájából.  Ezenkívül helyezzék a feladatokat olyan 

kontextusokba, amelyek révén a gyerekek is meggyőződhetnek arról, hogy érdekes és a mindennapi 

életben is hasznos lehet az, amiről tanulnak.  

 

3.4 Az új digitális tanítási és tanulási környezet megtervezése 
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A fejlesztést úgy kellett megtervezni és végrehajtani, hogy a közvetített tartalom, a pedagógiai 

módszerek és a technikai kivitelezés összhangba kerüljenek az elmúlt évtizedben lezajlott 

információrobbanás és technológiai fejlődés következtében megváltozott tudásfelfogással, illetve az 

információszerzés és -tárolás megváltozott lehetőségeivel és a diákok új tanulási szokásaival. Vagyis 

egy olyan új tanulásra és alkotásra motiváló tanítási és tanulási környezetet kellett létrehozni, amely 

pedagógiai és technikai tekintetben is összhangba van a 21. századi elvárásokkal.  

Az iskolai tanulás hatékonyságát javítani szükséges abból a szempontból is, hogy eredményesebben 

készítsen fel a mindennapi élet feladataira, hogy csökkenjen a távolság az iskolában elsajátítható 

tudás és az iskolán kívüli világ igényei között.  Ezért határozott elvárás volt, hogy a TÁMOP 3.1.2-

B/13-2013-0001 projekt tartalomfejlesztői teremtsenek lehetőség arra, hogy a gyerekek minél több 

való életből származó, autentikus ismeretforrással és problémával találkozhassanak. A köznevelési 

portált pedig igyekeztünk úgy kialakítani, hogy diákok az elsajátított ismereteiket és tudásukat az új 

technikai eszközök alkalmazásával, kreatív módon és a mai fiatalok körében népszerű formákban és 

műfajokban mutathassák be, vagy oszthassák meg egymással. 

A projekt kiemelt célja volt, hogy elősegítse az áttérést a nyomtatott tankönyvekről a digitális 

tananyagok használatára. Ez azért is fontos, mert az IKT eszközök lehetővé teszik, hogy az eddig 

tankönyvekbe zsúfolt sokféle funkció egy részét digitális tananyagokkal helyettesítsék. A projekt 

keretében elkészült tankönyvek és digitális tananyagok egymást kiegészítve segítik elő az 

eredményes tanítást és tanulást.  Például a megértést segítő példákat, a gyakorló feladatok vagy a 

differenciálást szolgáló egyéb ismeretanyagokat sok esetben digitális tananyagokként is biztosítottuk 

a tanárok és a diákok számára. Hiszen ezekből soha nem lehet annyit betenni egy tankönyvbe, 

amennyire szükség van. Digitális tananyagként viszont ezek száma és differenciáltsága viszont 

folyamatosan bővíthető, és rugalmasabb felhasználási lehetőséget kínálhatnak a tanári munkához.  

Az internet, a multimédiás tananyagok, az interaktív feladatok és a digitális technológia egyéb 

újdonságai sok új és izgalmas lehetőséget adnak a tanulás érdekesebbé és eredményesebbé 

tételéhez. Ezeket viszont a tanárok csak akkor kezdik el rendszeresen használni, ha egy helyen és 

gyorsan megtalálják az aktuális feladataikhoz leginkább hasznos animációkat, filmeket és feladatokat. 

Ezt kívántuk biztosítani számukra a Nemzeti Köznevelési Portál létrehozásával. A ma iskolába járó 

nemzedék már magától értetődően igényli az online módon bármikor elérhető digitális tananyagok 

használatát, valamint a kooperatív és kreatív tanulás lehetőségeit. A Nemzeti Köznevelési Portál ezen 

a téren is sok új lehetőséget nyújt a diákok számára.  

Mindezen igényeket figyelembe véve a Nemzeti Köznevelési Portál rendszerének, felületének és 

tartalmának elkészítéséhez az alábbi részcélokat jelöltük ki: 
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 Informatikai keretrendszer kialakítása, amely „egykapus” hozzáférési lehetőséget biztosít 

az egységes felhasználói felületen keresztül a tárhelyhez, és alkalmas „web2” típusú 

szolgáltatások nyújtására. 

 Egységes szabvány kialakítása, továbbá olyan „interface”-ek fejlesztése, amelyek legalább 

három eltérő szabványú keretrendszerből biztosítják a tartalmak migrálását az új 

rendszerbe. 

 Olyan alkalmazások fejlesztése, amelyek lehetővé teszik a keretrendszer tartalmának 

elérését és felhasználását az elterjedt és gyakran használt informatikai eszközökön 

(asztali gép, tablet, digitális tábla stb.). 

 Olyan széles sávon elérhető működési környezet kialakítása, amely lehetővé teszi a 

köznevelési rendszer szereplői számára a rendszerhez való tömeges, egyidejű és 

zökkenőmentes hozzáférést. 

 Fejlesztési és publikációs eljárásrendek kidolgozása a magas minőség elérése érdekében. 

 A köznevelés akkreditációs rendszereivel való kompatibilitás megteremtése. 

 Felkészülés a rendszer üzemeltetésére, a felhasználók folyamatos támogatására. 

 A fejlesztési folyamatok nyomon követése, tapasztalatok visszacsatolása. 

 Olyan szerkezet kialakítása, amely biztosítja a felületen elérhető tartalmak korosztály-

specifikus csoportosítását, megjeleníthetőségét, lehetővé teszi az irányított tutorálást. 

 Olyan tartalmi fejlesztések megvalósítása, amelyek megfelelnek az új tartalmi 

szabályozók által előírt formai és tartalmi követelményeknek, továbbá támogatják a 

felhasználói kollaborációt, kooperációt, hangsúlyt helyeznek az interaktivitásra. 

 Az új típusú tartós tankönyvekhez kapcsolódó digitális tananyagegységek, továbbá 

kiegészítő digitális taneszközök (például: feladatbankok, adaptív értékelési eszközök) 

fejlesztése. 

 A korábban kifejlesztett digitális tartalmak feltárása megjelenítése az új rendszerben. 

 A digitális tartalomfejlesztés minőségbiztosítási protokolljának kidolgozása. 

 A Nemzeti Köznevelési Portál tanórai alkalmazásának elősegítésére továbbképzések, 

felkészítések szervezése pedagógusok és oktatási szakemberek számára. 

 

 

 

3.5 A portálfejlesztés megvalósítása 
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A portálfejlesztésben az OFI stratégiai partnere az Microsoft Magyarország Kft vett részt 

kivitelezőként. Az előkészítő szakaszban (2013. decembere és 2014. augusztusa között) került sor az 

NKP fejlesztés műszaki specifikációjának meghatározására, valamint erre alapozva készült el 

közbeszerzés keretében a Nemzeti Köznevelési Portál részletes követelmény specifikációja és 

megvalósítási koncepciója. A megvalósítási koncepció kialakítását számos workshop támogatta, 

melyek során áttekintésre kerültek a kialakítandó rendszerrel kapcsolatos követelmények és a 

lehetséges megvalósítási lehetőségek. E dokumentum alapján kezdődött el a portál részletes 

tervezése és fejlesztése. 

A specifikáció a Nemzeti Köznevelési Portál célját a következőképpen határozta meg: egykapus 

hozzáféréssel, egységes felhasználói felületen, a mai kor igényeinek megfelelő, modern technológia 

alkalmazásával, megfelelő minőség biztosítása mellett tegye lehetővé a már elkészült és a jövőben 

elkészülő tankönyvek és taneszközök, digitális tananyagok minél szélesebb körű elérhetőségét a 

közoktatással kapcsolatban álló felhasználók számára. Mindezeket pedig lehetőleg úgy kínálja fel, 

hogy azok felhasználásának módját, szintjét a felhasználó a saját szerepének, vagy a pedagógiai 

módszereinek megfelelően, illetve akár informatikai ismereteinek mélysége szerint megválaszthassa. 

A megvalósítás ún. részletes fejlesztési szakaszát (2014. augusztus 29. - 2015. november 30.) az 

alábbi mérföldkövekkel jellemezhetjük: 

2014. szeptembere - 2015. áprilisa között került sor a részletes tervezésre és az infrastrukturális 

fejlesztésre a portál keretrendszerének a kialakítására. Az első fejlesztési szakasz a tesztidőszaktól – 

2015 júniusáig fejlesztett funkcionalitást fedi le. (pld.: Tanári és diák megjelenítő felület indulása; 

kereső felület indulása; alapszintű tanulási útvonal szerkesztő és lejátszó; témakör alapján tartalom 

ajánló, tesztszerkesztő felület fejlesztése.) 

A második fejlesztési szakasz (2015. június-2015. november) fő funkcionalitásai: csoportképzés, 

intézmények és szerepkörök kezelése; kiosztott feladatok kezelése; közösségi funkciók: értékelés, 

facebook, gamifikáció, tanulási feladatok, foglalkozások kezelése, szülői profil kialakítása. 

2015 márciusától a fejlesztéssel párhuzamosan megkezdődött a fejlesztői tesztelés (UNIT tesztek; 

funkcionális tesztek; End-to-End tesztek; teljesítmény tesztek), valamint a meglévő funkciók 

stabilizálása. 2015 áprilisától a projekten dolgozó kollégák bevonásával elkezdődött a végfelhasználói 

tesztelés (UAT), melynek célja a keretrendszer funkcionális működésének kipróbálása, javítása volt. 

2015 júliusától a - tesztelés következő szakaszában - a tartalmak éles felületre történő feltöltésének 

megkezdésével párhuzamosan a felület kipróbálásába már a potenciális felhasználók is 

bekapcsolódtak. 
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2015 nyarán valósult meg 323 szaktanácsadó részvételével egy zártkörű végfelhasználói tesztelés, 

melynek elsődleges célja a fejlesztés adott szakaszában elérhető portál-funkciók működésével, 

használhatóságával kapcsolatos visszajelzések vizsgálata volt. 

A 2015 őszén történt diáktesztelésben 53 köznevelési intézmény egy-egy osztálya vett részt. A 

diáktesztelés célja az elkészült portál korosztályonkénti használhatóságának vizsgálata volt. Ebben a 

szakaszban a tesztelésben 1-2.; 5-6.; valamint 9-10. évfolyamos diákok vettek részt. A 

használhatósági tesztelés célja elsősorban annak a felmérése volt, hogy a felhasználók számára 

mennyire egyszerű az elkészült portál használata. Ebben a tesztelésben már azt is vizsgálhattuk, hogy 

milyen első benyomásaik vannak a portálon található tananyagtartalmakkal kapcsolatban. 

 

3.6 A fejlesztések szakmai minőségének biztosítása 

 

A feladattal megbízott szerzők és a szerkesztők többsége régóta a tankönyvkiadás területén dolgozó, 

nagy tapasztalattal és széleskörű tudással rendelkező szakember volt.  A kísérleti tankönyveket 

minden esetben külső szakmai és pedagógiai lektorok is ellenőrizték. Ezért már első változatukban is 

a tanítás és a tanulás megbízható eszközei lehettek.  

A szakmai háttér további megerősítését szolgálta, hogy az OFI főigazgatója által felkért tagokból álló 

tantárgyi bizottságok is segítették a tankönyvkészítők munkáját. E bizottságokban a maguk 

tudományterületén már jelentős eredményeket elért akadémikusok kutatók és pedagógiai szakértők 

vettek részt. A bizottsági munka keretében alkalmuk volt a tankönyvek fejlesztési koncepciójáról és 

az elkészült tankönyvi kéziratokról is konzultációkat tartani és véleményt formálni. Mindezeket 

közvetlenül és kötetlen formában is megbeszélhették a tankönyvek készítőivel, így a bizottságok 

tagjainak hasznos és értékes észrevételei és tanácsai beépültek az elkészült taneszközökbe. 

Szakmailag és jogi szempontból is fontos mozzanat volt a tankönyvek megvitatása és véleményezése 

a Nemzeti Tankönyvtanács által. A tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a 

tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. (III. 12.) EMMI 

rendelet 11. §-ának előírásai szerint ugyanis a miniszter a Nemzeti Tankönyvtanács szakmai 

véleménye alapján nyilváníthatta kísérleti tankönyvekké a TÁMOP 3.1.2-B/13-2013-0001 projekt 

keretében kifejlesztett tankönyveket. Ezek e döntés alapján kerülhettek fel kísérleti tankönyvekként a 

tankönyvjegyzékre, és így váltak megrendelhetővé és használhatóvá az iskolák számára.  

A Nemzeti Tankönyvtanács feladatköréből adódóan alapvetően azt vizsgálta, hogy a kísérleti 

tankönyvek megfelelnek-e a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 

110/2012. (VI.4.) Korm. rendelet, valamint a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről 
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szóló 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet előírásainak és alkalmasak-e az adott műveltségi terület, 

tantárgy tananyagtartalmának oktatására. Továbbá vizsgálta azt is, hogy a benyújtott dokumentumok 

követik-e a TÁMOP 3.1.2/B/13-2013-0001 „A Nemzeti alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, 

taneszköz-, és Nemzeti Köznevelési Portál fejlesztése” című kiemelt projekt tankönyvfejlesztési 

koncepcióban rögzítetteket.  

2014. június 16-i és 23-i ülésein a Nemzeti Tankönyvtanács megvitatta és kísérleti tankönyvvé 

nyilvánításra javasolta: az 1-2. évfolyam olvasás, írás, matematika és környezetismeret, az 5-6. 

évfolyam irodalom, magyar nyelv, matematika, történelem és erkölcstan, valamint a 9-10. évfolyam 

irodalom, magyar nyelv, matematika és történelem, valamint a szakiskola komplex 9-10. évfolyamos 

közismereti tankönyveit, munkafüzeteit és szöveggyűjteményeit, összesen 62 kiadványt. 

2015. március 5-i ülésen került sor a 3. évfolyam olvasás, írás, matematika és környezetismeret, a 7. 

évfolyam irodalom, magyar nyelv, matematika, történelem és erkölcstan, valamint a 9-10. évfolyam 

kémia, biológia, földrajz, fizika, szakiskola komplex közismereti, valamint a 11. évfolyam irodalom, 

magyar nyelv, matematika és történelem tankönyveinek, munkafüzeteinek és 

szöveggyűjteményeinek Nemzeti Tankönyvtanács általi megvitatására. Ennek eredményeként 

összesen 57 kiadványt javasoltak kísérleti tankönyvvé nyilvánításra. 

2015 májusától elkezdődött az NKP szerkesztőség kialakítása, melynek elsődleges célja a projekt 

megvalósítási időszakban a tartalomfeltöltés koordinálása, a felhasználók támogatása, valamint a 

fenntartási időszakra vonatkozó publikációs eljárásrend kidolgozása volt. 

A projekt megvalósítási időszakban a szerkesztőség munkatársai a tananyagok feltöltésével 

kapcsolatos teendőket látták el (kapcsolattartás a tananyagok szakmai és pedagógiai tartalmáért 

felelős egységekkel, jogi ellenőrzés előkészítése, tananyag publikálásával kapcsolatos technikai és 

műszaki feladatok ellátása, publikálási jóváhagyási folyamat koordinálása). Fontos feladata volt a 

szerkesztőségnek a tantárgyi azonosító rendszer technikai és tartalmi karbantartásával kapcsolatos 

koordinációs feladatok ellátása is. A tesztelési időszak elindulásával megkezdődött a felhasználók 

támogatása, valamint a portálhoz kapcsolódó útmutatók, segédletek kidolgozása is súgó videók, 

tutorial anyagok, valamint bemutató rendezvények formájában. 

 

3.7 Az iskolai kipróbálás mérete és eszközei 

 

A 2014/2015-ös tanévben a kísérleti tankönyveket 980 általános iskola, 125 gimnázium, 169 

szakközépiskola és 270 szakiskola, összesen 1455 intézmény próbálta ki. 

A pedagógusok észrevételeinek és javaslatainak összegyűjtése több lépcsőben és különféle 

eszközökkel történt meg: 
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1. Ősszel kérdőíves vizsgálat (használók és a szerződéses kipróbálók körében is). 

2. A 2014/15-ös tanévben a tankönyvek leckéinek tanításával kapcsolatos tapasztalatok leírása a 

munkanaplókba (leckénként) – mely folyamatosan zajlott a tanév során. Ez volt a kipróbálást vállaló 

pedagógusok legfontosabb és legtöbb munkát igénylő feladata. 

3. A 2014/15-ös tanév második félévében műhelybeszélgetés megtartása a tankönyveket kipróbáló 

tanárok és a tankönyv készítőinek részvételével. 

4. Csoportos interjú felvétele: 10-10 fő kipróbáló tanárral tankönyvenként. 

5. A 2014/15-ös tanév második félévében a kísérleti tankönyveket használó diákokkal kérdőíves 

vizsgálat elvégzése és csoportos interjúk felvétele. 

6. Tanév végén kérdőíves vizsgálat a kísérleti tankönyveket használók és kipróbálók körében. 

A tankönyv kipróbálásának eszközei segítségével szerzett kvantitatív és kvalitatív adatok feldolgozása 

kutatók és adatelemzők bevonásával történt meg A kérdőívek eredményeit gyorsjelentésekben és 

összegző tanulmányokban mutatták be. A tanári munkanaplókban leírtakat pedig tankönyvenként 

külön-külön az átdolgozásra vonatkozó ajánlások és javaslatok formájában összegezték a szerzők és a 

szerkesztők számára. 

 

3.8  A pedagógusok bevonása a tankönyvfejlesztés folyamatába 

 

A TÁMOP 3.1.2/B/13-2013-0001 projekt először valósított meg egy olyan tankönyvfejlesztést 

Magyarországon, amelynek keretében szervezett módon, részletesen dokumentált formában a 

gyakorló tanárok javaslatai is összegyűjtésre kerültek és így beépülhettek a tankönyvek átdolgozott 

változataiba. A tankönyvi kipróbálás ilyen méretű és szervezettségű megvalósítására nemzetközi 

szinten sem lehet példát találni. 

A kísérleti tankönyvekre alapozott tankönyvfejlesztés hároméves munkafolyamatot igényelt. Az első 

évben történt meg a tankönyvek első változatának és a hozzájuk tartozó digitális anyagoknak az 

elkészítése. A projekt első szakaszában elkészült kísérleti tankönyvek iskolai kipróbálására a második 

évben, a 2014/15-ös tanévben került sor. A harmadik évben végezték a szerkesztők a tanári 

visszajelzések alapján szükségesnek ítélt javításokat és változtatásokat. A módosítások elvégzése 

után, a hároméves fejlesztőmunka végső eredményeként a 2016/17-es tanévben már a kipróbált és a 

gyakorlati igényekhez is jól alkalmazkodó tankönyvek állnak az iskolák rendelkezésére. 

Kísérleti tankönyveket tehát első alkalommal a 2014/15-ös tanévre lehetett rendelni. Az iskolák 

döntésén múlt, hogy milyen évfolyamokra és milyen tantárgyakból rendeltek ilyeneket. A 

tankönyveket használó tanárok bevonása a fejlesztőmunkába kétféleképpen történt meg. Az összes 
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tanár, aki valamilyen kísérleti tankönyvet használt, a tanév elején és a végén kérdőíves formában 

adhatott visszajelzést arról, milyen tapasztalatokat szerzett a kísérleti tankönyvekről. Ez nem volt 

kötelezően előírt feladat, mégis több ezer tanár élt ezzel a lehetőséggel, a 2014 novemberében 

megnyitott online kérdőívet például 3755 pedagógus töltötte ki. 

Az átdolgozás szempontjából még fontosabb volt, hogy minden egyes kísérleti tankönyvről 50-50 

önként jelentkező tanár részletes értékelést is adott. A kipróbálásban ilyen módon bekapcsolódó 

mintegy ezer tanár többféle feladatot is elvégzett: 

- a kipróbálásra vállalt tantárgy és évfolyam számára kifejlesztett taneszközök felhasználása, 

kipróbálása a tanórai munkában; 

- a kipróbálásra vállalt taneszközök minden egyes leckéjének részletes elemzése és értékelése 

megadott szempontok szerint, on-line munkanapló formájában; 

- a kipróbálásra vállalt tantárgy és évfolyam számára az OFI által kidolgozott tanmenetek szöveges 

értékelése (minimum 1000 karakter terjedelemben); 

- az OFI által összeállított év eleji és év végi komplex kérdőívek kitöltése; 

- részvétel az OFI által szervezett, a kutatást segítő tapasztalatcseréken, megbeszéléseken; 

tájékoztatókon, workshopokon; 

- a diákok részére készített kérdőívek kitöltetése (a kérdőívek eljuttatásának és összegyűjtésének 

segítése), fókuszcsoportos tanulói interjúk megszervezésének elősegítése; 

- részvétel az OFI által kezdeményezett interjúkon, a személyes vélemények, értékelések összesítése 

érdekében (témakörök: tankönyvhasználat, együttműködés, módszertan, eredményesség). 

 

Mint a fentiekben látható nemcsak a tankönyveket, hanem a hozzájuk elkészített tanmeneteket is 

véleményezték a tanárok. A tankönyvről szerzett tapasztalataikról pedig egy erre a célra létrehozott 

online felületen elektronikus munkanaplót vezettek, amit a tankönyvek készítői is folyamatosan 

láthattak. A munkanaplókban a tanárok minden leckét és a leckék különböző alkotóelemeit is külön 

pontozták: pl. a főszöveget és a kiegészítő szövegeket, az ábrákat és a kérdéseket, feladatokat is. Az 

értékelés elvégzéséhez minden elemhez külön szempontrendszert is találtak az online 

munkanaplóban. Szöveges indoklást is adniuk kellett, amelyben röviden leírták, mi miért tetszett, 

vagy pedig azt, hogy milyen problémák és hibák miatt adtak valamire alacsonyabb pontszámot. 

Javaslatokat is kértünk tőlük a problémásnak ítélt tankönyvi részletek javításához, de tehettek akár a 

tankönyv egészét érintő javaslatokat is például a tematika módosítására vagy a leckék belső 

szerkezetére vonatkozóan. Annak érdekében, hogy a kitöltés folyamatos, teljes és érdemi tartalmú 

legyen, a munkanaplókat az adott szaktárgyi területre specializálódott mesterpedagógus 

szaktanácsadók monitorozták a kipróbálás időszaka alatt. Nagyon kevés volt a menetközbeni 
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lemorzsolódás, ezért tankönyvenként negyven-ötven tanár véleményét tudtuk ilyen módon 

felhasználhatóvá tenni az átdolgozáshoz.  

A második félévben tankönyvenként külön-külön meghívtuk a kipróbáló tanárokat egy közös 

konzultációra is, ahol személyesen is elmondhatták a készítőknek és egymásnak is az észrevételeiket. 

Nagyon sikeres volt ez találkozó, mivel a pedagógusok szívesen vettek rajta részt és érdeklődve 

hallgatták meg az övéktől sok esetben teljesen eltérő iskolai környezetben dolgozó kollégáik 

tapasztalatait és módszertani megoldásait is. 

 

3.9 A Nemzeti Köznevelési Portál tesztelése 

 

2015 márciusától a fejlesztéssel párhuzamosan megkezdődött a fejlesztői tesztelés (UNIT tesztek; 

funkcionális tesztek; end to end tesztek; teljesítmény tesztek, valamint a meglévő funkciók 

stabilizálása. 2015 áprilisától a projekten dolgozó kollégák bevonásával zajlott a keretrendszer 

funkcionális működésének kipróbálása, javítása. 2015 júliusától a - tesztelés következő szakaszában - 

a tartalmak éles felületre történő feltöltésének megkezdésével, a felület kipróbálásába már a 

potenciális felhasználók is bekapcsolódtak. 

2015. nyarán valósult meg 323 szaktanácsadó részvételével egy zártkörű végfelhasználói tesztelés, 

melynek elsődleges célja a fejlesztés adott szakaszában elérhető portál-funkciók működésével, 

használhatóságával kapcsolatos visszajelzések vizsgálata volt. 

A portál addig elkészült funkcióival kapcsolatban felmértük, mennyire egyértelmű, magától értetődő, 

illetve problémamentes a használatuk. A tesztelés támogatásához 60 kérdésből álló tesztelési 

forgatókönyv készült. Az elkészült forgatókönyv alapján a tesztelés a portál alapfunkcióival történő 

rövid ismerkedéssel kezdődött, majd ezt követően olyan feladatok következtek, amelyek 

végigvezették a tesztelőt a portál tanári, illetve szülői szemmel fontos funkcióin, amelyek hasznosak 

lehetnek otthoni tanulásra vagy tanórán használható, testreszabott, digitális tananyag elkészítésekor. 

A portál regisztráció nélkül elérhető funkciói közül a tesztelők az egyszerű keresést, a gyorskeresőt, 

valamint a tartalomlejátszót tesztelték. Ezeknek a funkcióknak a működésével kapcsolatban a 

felhasználóknak nem voltak problémáik. 

A tesztelés legnagyobb részét a regisztrációt is igénylő tartalomszerkesztő funkcióinak és az azzal 

kapcsolatos tapasztalatoknak a vizsgálata jelentette. A tesztelési forgatókönyvben közel 30 kérdés 

irányult a tartalomszerkesztő használatára. A résztvevők a tartalomszerkesztő használata során új 

tartalmat, tanulási útvonalat, valamint tesztkérdést hoztak létre. Kiegészítették a tanulási útvonalat, 



20 
 

másolták, illetve megosztották más felhasználókkal. A tesztelési kérdések főleg arra irányultak, hogy 

mennyire volt egyértelmű, és könnyen megvalósítható az adott feladat. 

A tesztelés igazolta azon feltevésünket, hogy a portál alapszolgáltatásainak használata, például 

tartalom keresés, lejátszás a felhasználók többsége számára könnyen megvalósítható, mélyebb 

informatikai jártasságot nem igényel. Az összetettebb funkciók használata már több kihívást okozott 

a résztvevőknek, de ezek esetében is az volt a jellemző, hogy többszöri próbálkozás során önállóan 

oldották meg a tanárok az adott feladatot.  

A felhasználók több ergonómiai javaslatot is tettek többek között a keresés és a találati lista 

felhasználóbaráttá tétele érdekében. Ezeket a javaslatokat meg is valósítottuk a fejlesztés befejező 

szakaszában. 

A 2015 őszén történt diáktesztelésben 53 köznevelési intézmény egy-egy osztálya vett részt. A 

diáktesztelés célja az elkészült portál korosztályonkénti használhatóságának vizsgálata volt. Ebben a 

szakaszban a tesztelésben 1-2.; 5-6.; valamint 9-10. évfolyamos diákok vettek részt. A 

használhatósági tesztelés célja elsősorban annak a felmérése volt, hogy a felhasználók számára 

mennyire egyszerű az elkészült portál használata. Ebben a tesztelésben már azt is vizsgálhattuk, hogy 

milyen első benyomásaik vannak a portálon található tananyagtartalmakkal kapcsolatban. 

A legkisebb korcsoportnál a pedagógusokat kértük fel, hogy az osztállyal közösen próbálják ki a 

felületet és adjanak visszajelzést a tesztelés körülményeiről, a technikai feltételekről, illetve, az első 

benyomásokról, illetve a kipróbálás tapasztalatairól. 

A visszajelzések alapján, az 1-2. évfolyamon a tanulók nagyon élvezték a portálon található 

tartalmakat, mert játéknak fogták fel a fejlesztő feladatokat. Esztétikusnak és könnyen kezelhetőnek 

találták a felületet, motiváltak voltak a feladatok megoldásakor. Ebben a korcsoportban a 

pedagógusok javasolták, hogy az alsósoknak szánt feladatokhoz több hanganyagra lenne szükség a 

jövőben, hogy önállóan tudják megoldani a feladatokat a diákok, illetve hogy szívesen látnának iskola 

előkészítős feladatokat is a portál tartalmai között. 

A kicsiktől eltérően a nagyobbaknál már a diákokat közvetlenül kérdeztük az internet használati 

szokásaikról, és itt a szaktanácsadói teszteléshez hasonlóan konkrét –a portálon elvégzendő 

feladatok kapcsán voltunk kíváncsiak a tapasztalataikra. A felsőbb évfolyamok visszajelzései alapján 

megállapíthatjuk, hogy a portál kinézete és a feltöltött tartalmak közelebb állnak az 5-6. évfolyamon 

tanulókhoz, mint az idősebbekhez. Ez a korosztály változatosnak tartotta a tartalmakat, jellemzően 

kedvelték a tudáspróbákat és, a feladatokat elsősorban az ismeretek elmélyítésére, valamint 

gyakorlásra használnák. Elsősorban az interaktív tananyagokból és videókból szeretnének még többet 

a jövőben látni a felületen. 



21 
 

A 9-10. évfolyamon tanulók a portál keresőrendszerét emelték ki elsősorban pozitívumként, azonban 

a portál kinézetével és a tartalmakkal szemben kritikusabbak voltak. Néhol túl gyerekesnek vélték a 

feladatok megjelenítését. Ebben a korosztályban tesztelők körében javaslatként hangzott a portál 

közösségi funkcióinak erősítése. 

Mindkét korcsoport az interaktív tartalmak körének bővítését javasolta, illetve, hogy további 

tantárgyakhoz kapcsolódóan is jelenjenek meg tartalmak a felületen. Az 5-6 évfolyamon tanulók a 

technika, rajz, testnevelés és idegen nyelvű tartalmakat említették, míg a nagyobbak az idegen 

nyelvű tartalmakat hiányolták. 

 

3.10 Tankönyvek javítása és átdolgozása 

 

A tanárok és a diákok észrevételei alapján történő átdolgozás teljesen új feladatot jelentett minden 

szerkesztő és szerző számára. A TÁMOP 3.1.2-B/13-2013-0001 projekt keretében kellett kidolgozni 

ennek az eszközrendszerét és módszertanát.  

A 2014/15-ös tanévben iskolai körülmények között kipróbált 1., 5. és 9. osztályos tankönyvek 

javításához  és átdolgozáshoz a szerkesztők az alábbi dokumentumokat használták fel: 

 A Pécsi Tudományegyetem által készített elemzés és értékelés 

 A tankönyvekhez készült korábbi lektori vélemények 

 A vezetőszerkesztők által készített önreflexiók, saját átdolgozási javaslatok 

 A tankönyvekről különböző helyeken megjelent külső kritikák és javaslatok 

 A TÁMOP 3.1.5 keretében dolgozó tantárgygondozók által kigyűjtött hibák 

 A tankönyvek NKP-ra történő felvitele során kigyűjtött hibák 

 A kipróbáló tanárok munkanaplóit monitorozó szaktanácsadók összesített véleményei 

 A kipróbálással foglalkozó kutatócsoport által az egyes tankönyvekre lebontott szakmai 

anyagok: 

 Vezetői összefoglaló 

 Gyorsjelentés az év végi kérdőíves felmérésről 

 Fókuszcsoportos interjúk tapasztalatai 

 A kérdőíves felmérés szöveges véleményeinek összegzése 

 Leckékre lebontott összesítések a kipróbáló tanárok munkanaplói és 

véleménye alapján 

 A tanárok pontozásos értékelése alapján kiugróan pozitív és negatív leckékre 

vonatkozó külön anyag 



22 
 

 

Az átdolgozás az alábbi munkafázisokra bontva valósult meg. 

1) A tankönyvkipróbálás általános, az egész tankönyvre vonatkozó eredményeinek áttekintése. 

A megoldandó problémák csoportosítása és fontossági sorrendbe állítása. A tankönyv 

egészét érintő változtatásokra (a tematikai átrendezése, a fejezetek és leckék belső 

struktúrájának módosítása, tipográfiai átalakítások, a terjedelem csökkentése vagy növelése, 

új tankönyvi elemek készítése pl. fogalomtár) tett szerkesztői javaslatok megvitatása és 

elfogadása. 

2) Az egyes leckék tartalmának átdolgozására vonatkozó szerkesztő javaslatok megvitatása és 

elfogadása. Pl. melyek azok a leckék, amelyeknek a szövegét át kell írni, vagy ki kell cserélni 

újakkal; melyek azok a képek, ábrák és térképek, amelyeket javítani, módosítani kell, vagy ki 

kell cserélni újakkal. 

3) A közösen meghatározott módosítások és átdolgozások megvalósítása: egyes szövegek és 

feladatok átírása vagy újonnan írt részekkel történő kicserélése; új képek és ábrák készítése, 

a tipográfiai változtatások végrehajtása. 

4) Szerkesztés, tördelés, korrektúra, lektorálás. 

5) Az átdolgozott tankönyv imprimálása. 

 

A tapasztalatok azt mutatták, hogy az átdolgozás rendkívül összetett szakmai feladatot jelent, 

amelynek sikeres megvalósításához a szerkesztők és a szerzők nagyon szoros és fegyelmezett 

együttműködésére van szükség. E feltétel megléte esetén - az átdolgozás szükséges mértékétől 

függően - kb. 20-25 hét alatt elvégezhető a tankönyv egészét érintő strukturális változtatások és az 

egyes leckék tartalmi javításai egyaránt. Ez a későbbi átdolgozási feladatok megtervezéséhez is 

hasznos információt jelent. 

 

3.11 Szakmai rendezvények: konferenciák és képzések 

2014 júniusában összesen tíz vidéki és fővárosi rendezvényen mutatták be a vezetőszerkesztők és a 

szerzők az új kísérleti tankönyveket. E programokon mintegy 1500 pedagógus vett részt. 

2014 augusztus folyamán újabb négy, az ország különböző régiójában megszervezett konferencián 

plenáris előadás és tankönyvi szekciók keretében kaptak tájékoztatást és szakmai segítséget a 

tanárok a kísérleti tankönyvekkel történő munka megkezdéséhez. 
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A kipróbálásban részt vevő és az új tankönyvek iránt érdeklődő pedagógusok számára a 2014/15-ös 

tanév elején 13 tantárgyból, 20 helyszínen 5-5 órás pedagógusképzéseket is szerveztünk. Itt a tanárok 

tantárgyak szerint kialakított szekciókban részletesebben is megismerkedhettek az új tankönyvek 

tartalmával, felépítésével és egyéb módszertani sajátosságaival. Lehetőség nyílt e kérdések közös 

megvitatására is. E képzéseken összesen 4700 tanár vett részt. 

A TÁMOP 3.1.2-B/13-2013-0001 projekt által tartott szakmai rendezvények közül - szakmai 

színvonalát és jelentőségét tekintve - kiemelkedett a 2014 november 12-én és 13-án Budapesten 

megtartott nemzetközi konferencia. Nyitni akartunk a pedagógia más területein dolgozó kutatók felé 

is ezért olyan szakértőket is felkértünk előadóknak, akik alapvetően nem a tankönyvek kutatásával és 

fejlesztésével foglalkoznak. A konferencián meggyőződhettünk arról, hogy e szakemberek is nagyon 

értékes új szempontokat tudnak adni a XXI. századi taneszközök megtervezéséhez. Például Dr. Aczél 

Petra felhívta figyelmünket a mai, internetet használó fiatalokat jellemző új sajátosságokra. A 

taneszközök készítői számára is gondolatébresztő volt, amit ennek kapcsán a személyes bevonódás, a 

saját személyiség megjelenítésének igényéről vagy az információkhoz való megváltozott viszonyról 

elmondott. A szekciók keretében az éppen készülő tankönyvek egy-egy sajátos problémájáról kértük 

ki külső szakértők véleményét.  A történelem szekcióban például Dr. Szarka László történész tartott 

vitaindító előadást arról, hogyan kellene Károlyi Mihály, Kun Béla és Horthy Miklós alakját az új 

történelemtankönyveknek bemutatni. 

Tekintettel arra, hogy a Nemzeti Köznevelési Portál fejlesztése a megvalósítás ideje alatt zajlott, a 

portálhoz kapcsolódó disszeminációs tevékenység két nagy csoportba sorolható.  

2015. nyaráig e tevékenység elsősorban a portálról való előzetese tájékoztatást és a fejlesztés 

folyamatának bemutatását szolgálta. Ehhez kapcsolódó rendezvények: 

2015. február 25. Digitális közoktatás műhelykonferencia, melynek keretében szaktanácsadókat 

tájékoztattunk a fejlesztés adott fázisáról, a tervezett funkcionalitásról közel 300 fő részvételével. 

2015. május 20-án került sor „A pedagógiai tudásmenedzsment rendszer és a könyvtárak” 

konferenciára, melyet a TÁMOP-3.1.15 projekt szervezett, és ahol az NKP fejlesztés került 

bemutatásra. 

2015. őszétől kerülhetett sor a fejlesztés révén létrejött felület és rendszer bemutatására, az ezzel 

kapcsolatos tájékoztató rendezvények lebonyolítására. 

2015. szeptember 18-án a Telenor Hipersuli programban résztvevő pedagógusok interaktív bemutató 

keretében próbálhatták ki a portál szolgáltatásait. 

2015. október 5 és október 19 között az ország 9 nagyvárosában került sor az NKP Roadshow 

rendezvényre, melyen összesen 992 fő vett részt. A résztvevők az alábbi funkciókkal ismerkedtek 

meg a bemutatók alkalmával: bejelentkezés, tallózás, keresés az NKP rendszerben, Portál használat a 
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gyakorlatban: lejátszás, feladatok az NKP-n; technikai paraméterek, szerkesztés, tartalom 

testreszabása.  

2015. október 21- én került sor az „Igy tanulunk mi” elnevezésű konferenciára, melyen a portál 

tesztelésre elérhetővé vált a felhasználók számára, valamint önálló szekció keretében a portál 

szolgáltatásainak bemutatása is megtörtént. 

2015. november 12-én a projekt záró konferenciáján került sor a Portál ünnepélyes átadására. 

2015. november 19-én és 25-én valósult meg egy köznevelési intézményeknek szóló gyakorlati 

oktatással egybekötött tájékoztató, ahol az érdeklődők részletes információt kaptak az intézményi 

adminisztrációs szerepkörről és az azzal járó feladatokról. 

 

4. Szakmai eredmények, következtetések 

4.1 A projekt indikátorainak megvalósulása 
 

Indikátor 

megneve-
zése 

Mérték 
egység 

Célérték 
(vállalt 
érték) 

Elért végső 
érték 

Rövid kifejtés 

Új tartalmi 

szabályzókna

k megfelelő 

akkreditált 

tankönyvek, 

tananyagok, 

taneszközök 
száma 

db 72 119 

2013/14-es tanév: magyar nyelv és irodalom, 

matematika, környezetismeret, természetismeret, 

történelem, erkölcstan, etika az 1., a 2., az 5., a 6., a 

9. és a 10. évfolyamok számára (33 db tankönyv, 25 
db mf, 4 db egyéb) 

2014/15-ös tanév: magyar nyelv és irodalom, 

matematika, környezetismeret, természetismeret, 

történelem, erkölcstan, etika, biológia, kémia, fizika, 

földrajz a 3., a 7., a 11. évfolyamok számára, 

továbbá biológia, kémia, fizika, földrajz a 9. és a 10. 

évfolyamok számára (32 db tankönyv, 24 db mf, 1 db 
egyéb) 

Tanulást 

támogató 

modulok 
száma 

db 600 2211 

 Lásd a 30. oldalon található részletes táblázatban. 

Támogató 

digitális 

illetve papír 

alapú 

pedagógiai 

segédanyago

k, modulok 
száma 

db 15 15 

Tanmenetjavaslat Írás 1. évf. A, B változat; 

Tanmenetjavaslat Környezetismeret 1., 2., 3. 
évfolyam; 

Tanmenetjavaslat Matematika 1. A, B; 2. A, B; 3. A, 
B; 5.;6.; 7.; 9.; 10.; 11. évfolyam; 

Tanmenetjavaslat Nyelvtan és helyesírás 2. évfolyam; 

Tanmenetjavaslat Olvasás 1. A, B; 2. évf. A, B 
változat; 

Tanmenetjavaslat Anyanyelv és kommunikáció 3. 
évfolyam; 

Tanmenetjavaslat Irodalom 5., 6., 7., 9., 10., 11. 
évfolyam; 

Tanmenetjavaslat Magyar nyelvtan 5., 6., 7., 9., 10., 
11. évf.; 

Tanmenetjavaslat Fizika 7., 9., 10., 11. évf.; 

Tanmenetjavaslat Történelem 5., 6., 7., 9., 10., 11. 
évf.; 
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Tanmenetjavaslat Erkölcstan 5. A, B, 6., 7. évf. A, B 
változat; 

Tanmenetjavaslat Etika 11. évfolyam; 

Tanmenetjavaslat Természetismeret 5., 6. évf.; 

Tanmenetjavaslat Biológiai 7. 1,5 óra, 7. 2 óra, 10., 
11.évf.; 

Tanmenetjavaslat Földrajz 7. 1 óra, 7. 1,5 óra, 9., 10. 
évf.; 

Tanmenetjavaslat Kémia 7., 9 A, B; 10. évf. A 
változat;  

Tanmenetjavaslat Szakiskolai közismereti tankönyv 9. 

évf. és II. kötet KOMA, Matematika, OKÉ, 
Természettudomány, Történelem. 

Felkészítésbe

n, képzésben 
résztvevő 

személyek 
száma 

fő 5000 6446 

A képzések célja a kísérleti tankönyvek valamint az 

NKP használatára való felkészítés. 

Budapest 2698 fő 

Szekszárd 335 fő 

Vác 329 fő 

Szolnok 340 fő 

Békéscsaba 134 fő 

Pécs 331 fő 

Eger 154 fő 

Tatabánya 339 fő 

Debrecen 339 fő 

Kapuvár 130 fő 

Pápa 332 fő 

Hódmezővásárhely 122 fő 

Kaposvár 113 fő 

Székesfehérvár 329 fő 

Nyíregyháza 120 fő 

Kecskemét 160 fő 

Miskolc 141 fő 

 

 

4.2 A projekt által elkészített tankönyvek és egyéb tanulást segítő eszközök 
 

A TÁMOP 3.1.2-B/13-2013-0001 projekt keretében mind a 12 évfolyamra elkészültek a magyar nyelv 

és irodalom, a matematika, a környezetismeret, a természetismeret, a történelem, az erkölcstan, a 

biológia, a kémia, a fizika, a földrajz és az etika tantárgyak tankönyvei az alábbi tanévi bontásban:  

 

2013/14-es tanévben tankönyv munkafüzet egyéb összesen 

magyar nyelv és irodalom, matematika, 

környezetismeret, természetismeret, történelem, 

erkölcstan, etika az 1., a 2., az 5., a 6., a 9. és a 

10. évfolyamok számára 

33 db 24 db 4 db 62 db 

 

2014/15-es tanévben tankönyv munkafüzet egyéb összesen 

magyar nyelv és irodalom, matematika, 32 db 24 db 1 db 57 db 
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környezetismeret, természetismeret, történelem, 

erkölcstan, etika, biológia, kémia, fizika, földrajz a 

3., a 7., a 11. évfolyamok számára, továbbá 

biológia, kémia, fizika, földrajz a 9. és a 10. 

évfolyamok számára 

magyar nyelv és irodalom, matematika, 

környezetismeret, történelem, erkölcstan, etika, 

biológia a 4., a 8., a 12. évfolyamok számára 

21 db 28 db 2 db 51 db 

történelmi és földrajzi diákatlaszok az általános 

iskolák és a középiskolák számára 

  4 db 4 db 

 

A nyomtatott tankönyvek tartalmát a mai fiatalok igényeihez igazodva interaktív feladatok, filmek, 

animációk, animált térképek egészítik, amelyek a Nemzeti Köznevelési Portálon elérhetők.  Ezek 

segítségével a diákok ellenőrizhetik a tudásukat és új ismeretekre is szert tehetnek. Segítségükkel 

olyan eszközöket és felületeket is bevontunk az oktatásba, amelyek eddig kihasználatlanok voltak. 

A kísérleti tankönyveken és a hozzájuk szorosan kapcsolódó digitális tartalmakon túl a projekt 

keretén belül új földrajzi és történelmi diákatlaszok is készültek az általános iskolák és a középiskolák 

számára. Ezek az új atlaszok is minden tekintetben megfelelnek az új kerettantervi 

követelményeknek, és úgy kerültek kialakításra, hogy az érettségihez is teljes körűen 

felhasználhatóak legyenek. Különleges újdonságuk még, hogy különböző jellegű animációk és videók 

is készültek hozzájuk. Ezek bárki számára elérhetők a Nemzeti Köznevelési Portálon, de 

okostelefonnal vagy tablettel közvetlenül életre kelthetővé válnak az atlaszokból is. 

Minden tankönyvhöz kidolgozásra kerültek a részletes tanmenetjavaslatok, az értékelést segítő 

témazáró feladatlapok. Az alsós tankönyvekhez elkészült a tanítói kézikönyvek és egyéb kiegészítő 

anyagok is, pl. előírt íráslapok, előre elkészített írott kisbetűk hívóképekhez, valamint tájékoztató 

mérőlapok. 

 

4.3 A projekt által kipróbált és átdolgozott tankönyvek és egyéb tanulást segítő eszközök 
 

A 2013/14-es tanévre elkészült kísérleti tankönyvek esetében teljes körűen megvalósult az összesen 

57 tankönyv és munkafüzet iskolai kipróbálása.  

A kipróbálás tapasztalatait a következő formában gyűjtöttük be a tanároktól és a diákoktól: 

 Év eleji kérdőív (minden kísérleti tankönyvet használó tanár; kb. 3500 kitöltött kérdőív) 
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 Javasolt tanmenetek véleményezése (szerződéses megbízással tankönyvenként 50 tanár) 

 Munkanaplózás (szerződéses megbízással tankönyvenként 50 tanár) 

 Év végi kérdőív (minden kísérleti tankönyvet használó tanár; kb. 3500 kitöltött kérdőív) 

 Workshop-ok, műhelybeszélgetések (munkanaplózást végző kipróbáló tanárokkal) 

 Tantárgyankénti fókuszcsoportos interjúk kipróbáló pedagógusokkal 

 Diákok véleményének összegyűjtése 

o Online kérdőívek önkéntes kitöltése 

o Fókuszcsoportos interjúk (3 diákcsoport tankönyvenként) 

 

Az egyes tankönyvek tartalmához és módszertanához igazodó munkanaplók és kérdőívek 

segítségével (a lemorzsolódást figyelembe véve) a tanév folyamán több mint 1400 kipróbáló 

pedagógus értékelései érkeztek be hozzánk. Ez mindösszesen közel hetvenezer kitöltött munkanapló 

kérdőívet jelent.  Az ajánlott tanmenetekről a 2014/15-ös tanévben 1385, az év eleji és év végi 

kérdőívekre összesen 5990 kitöltés érkezett. A fenti forrásokon túlmenően további adatok 

származtak a pedagógusokkal és a tanulókkal folytatott fókuszcsoportos interjúk alkalmával. A 

felkészítő rendezvényeken és workshopokon részt vevő kipróbáló és tankönyvhasználó pedagógusok 

száma meghaladta a 6300 főt.  

Az összegyűjtött adatok feldolgozása során számos dokumentum keletkezett. Közülük a 

legfontosabbak a Kutatási terv, Kutatási beszámoló, Összegző tanulmány, gyorsjelentések, 

munkanapló feldolgozások, fókuszcsoportos interjúk leírásai, a hozzájuk kapcsolódó guide-ok, 

leckénkénti összesítők, vezetői jelentések. Az ezekben szereplő, feldolgozott adatok forrásként 

szolgáltak egyrészt az újgenerációs tankönyvek átdolgozását végző tankönyves kollégáknak, másrészt 

beépülhetnek a jövőben végzendő hasonló kutatások illetve projektek módszertanába, ezáltal 

közvetlenül hasznosulnak. 

Az így begyűjtött tanári és a külső szakértői vélemények alapján kerültek átdolgozásra az 1., 5. és 9. 

évfolyamos taneszközök. 

 tankönyv munkafüzet egyéb összesen 

magyar nyelv és irodalom, matematika, 

környezetismeret, természetismeret, 

történelem, erkölcstan, etika az 1., 5., 9. 

évfolyamok számára 

16 db 12 db 2 db 30 db 

 



28 
 

Az átdolgozás során kiemelt figyelem fordítódott az olyan észrevételek és javaslatok összegyűjtésére 

és felhasználására, amelyek a nehezen motiválható, a tanulásban lemaradó diákok érdekeit 

közvetítik. A korai iskolaelhagyás megelőzését, a tanulástól való elidegenedés elleni küzdelmet 

szolgálja az is, hogy az átdolgozás során a tankönyvek együttesen is átvizsgálásra kerülnek a tartalmi 

összhang, az ismeretek és a feladatok egymásra épülése és rendszerszerűsége szempontjából. 

A kipróbálás során visszajelzések érkeztek az egyes tantárgyak kerettanterveihez, a köznevelés 

követelményeihez kapcsolódóan is.  Ezek alapján megállapítható, hogy a tankönyvfejlesztéshez 

hasonlóan a tartalmi szabályozók gyakorlati tapasztalatokat is figyelembe vevő átdolgozására lenne 

szükség.  

 

4.4 A nyomtatott taneszközök és a digitális tananyagok elérhetővé tétele az interneten 
 

A 2014/15-ös tanévben a kísérleti tankönyvek és hozzájuk készült digitális tananyagok elérhetősége 

érdekében létrehoztunk és folyamatosan működtettünk egy ideiglenes portált: etananyag.ofi.hu. E 

portálon bárki megtalálhatta a kísérleti tankönyvek elektronikus változatait tantárgyak szerint. A 

hozzájuk készült digitális tananyagelemek (pl. animációk, videók, interaktív feladatok) a tartalmuk 

szerint szétosztva tankönyvek egyes leckéihez kapcsolódva voltak megtalálhatók és letölthetők a 

tanárok és a diákok számára. A tankönyvi leckék címeire kattintva váltak láthatóvá és elindíthatóvá e 

digitális tananyagok. A tankönyvek elektronikus változatai maguk is kivetíthetők voltak a 

tantermekben, így a bennük található képek, térképek és ábrák projektorok vagy interaktív táblák 

által kinagyítva demonstrációs eszközként is funkcionálhattak. Az ideiglenes portálon elérhető 

tartalmak révén már a kipróbálás időszakában is javultak a feltételei az IKT eszközök iskolai 

alkalmazásának. Minden tankönyv mellé elektronikus formában elhelyezésre kerültek a tanítást 

segítő egyéb anyagok is: a tanmenetek, az útmutatók, a tanítói kézikönyvek.  Így a portálon bárki 

gyorsan és egyszerűen megtalálhatta a kísérleti tankönyvek teljes anyagát és minden hozzájuk 

tartozó tanári és tanulói eszközt. 

Az etananyag.ofi.hu a végleges Nemzeti Köznevelési Portál (NKP) elkészültéig megfelelő eszközt 

biztosított a digitális tananyagok használatához. Az etananyag.ofi.hu oldal kifejlesztését, tartalommal 

való feltöltését és működtetését a projekt munkatársai végezték. A tanárok körében való 

népszerűségét jelzi, hogy 2014. szeptemberétől decemberig közel 30.000 megtekintés érkezett az 

oldalra, s ezen felhasználók közel 136.000 tananyagelemet töltöttek le. A tanárok előszeretettel 

használták a tankönyvek lapozható és interaktív táblára is kivetíthető változatait is, amelyekből több 

mint száz volt érhető el az oldalon. 

A tankönyvrendelést is hatékonyan szolgálta az etananyag.ofi.hu. A tanárok 2015 tavaszán már a 

rendelés időszakában a kísérleti tankönyveket teljes terjedelmükben megnézhették, és ennek alapján 
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dönthettek azok megrendeléséről. Természetesen e lehetőség hosszabb időt adott a tanároknak az új 

tankönyvek használatára való felkészüléshez is. 

 

4.5 Nemzeti Köznevelési Portál tanulást és a tanítást segítő funkciói és lehetőségei 
 

A portál kialakításánál ennek megfelelően nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy minden felhasználó a 

neki legmegfelelőbb módon érje el a kezelni kívánt tartalmakat. A felhasználás módját tekintve az 

alapszintet azok a felhasználók jelentik, akik az NKP egyes részeit publikusan, előzetes regisztráció és 

azonosítás nélkül szeretnék elérni. Ez azt jelenti, hogy a portál publikus tartalmi elemeit, tananyagait, 

tesztsorait egy anonim felhasználó is megtekintheti, lejátszhatja. Ezeknek a felhasználóknak a portál 

egyszerű, közérthető formában többféle böngészési lehetőséget nyújt, illetve egyszerű kereséseket is 

indíthatnak, de ezt a tevékenységet a rendszer nem követi nyomon és az eredményeket nem tárolja 

el. Ezek a felhasználók lehetnek tanárok, tanulók, szülők vagy bárki érdeklődő, viszont a rendszer 

ezekről a szerepekről az anonimitás miatt nem vezet nyilvántartást. 

A felhasználás következő szintjének tekinthetők azok a felhasználók, akik a rendszerbe előzetesen 

regisztrálva, az ott kapott azonosítójukat használva belépnek és a tartalmakat így, a rendszer által is 

azonosítottan, visszatérő felhasználóként érik el. Ezekről a felhasználókról még mindig nem képes a 

rendszer megállapítani, hogy ők milyen szerepben használják az OFI által publikált tartalmakat, hiszen 

a rendszerben a tanári, a tanulói, a szülői, stb. szerepkörök külön validációs folyamat eredményeként 

nyerhetők el. Az az előnye viszont megvan a regisztrált, azonosított felhasználásnak, hogy a rendszer 

a tartalmak felhasználását és a megoldott tesztek eredményeit nyomon követi, tárolja. Így a 

felhasználó azokat lekérdezheti, elemezheti. Ezen felül nekik már lehetőségük van arra, hogy saját 

tartalmakat mentsenek el, hozzanak létre és ezeket megosszák egymással. Ezek a felhasználók 

ugyanis nemcsak passzív nézői és olvasói lehetnek a portálon lévő anyagoknak, hanem azokat aktívan 

a saját igényeinek megfelelően szerkeszthetik, bővíthetik is azt. A rendszer belső tartalomszerkesztő 

funkcióit felhasználva akár új tartalmakat, tanulási útvonalakat is hozhatnak létre, saját gépen 

létrehozott digitális tartalmakat (fájlokat) tölthetnek fel. Lehetőségük van akár a hivatalos 

tankönyvek testreszabására, saját tartalmakkal való kiegészítésére is. Ezeket a rendszerben a 

regisztrált felhasználó saját tárhelyen érheti el, később újra felhasználhatja, és megoszthatja más 

felhasználókkal. 

Ennél magasabb szintű felhasználási módot akkor érhet el a felhasználó, ha a regisztrációs 

azonosítójához a rendszer valamilyen speciális, oktatási intézményhez köthető szerepköre is társul. A 

rendszer legfontosabb célcsoportjait jelentik ezekkel a szerepkörökkel rendelkező felhasználók, akik 
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lehetnek tanulók, szülők, tanárok egyaránt. A Portál a megszokott funkciókon túl a diagnosztikai 

értékelő rendszer online tesztjei segítségével lehetőséget biztosít a tanulók számára saját tudásuk 

felmérésére és a továbbfejlődési lehetőségeik feltárására. A szülők a teszteredményeken keresztül 

tájékozódhatnak gyermekeik felkészültségéről, és – akár célirányos kereséssel, akár a rendszer 

tartalomajánló funkciójának segítségével – a különböző tartalom- és eszköztípusok közül vehetnek 

igénybe újabbakat, hogy gyermekeik tanulását segítsék. A tanárok számára szintén nyomon 

követhetővé válhat diákjaik eredménye és fejlődése, továbbá tanítási órán kívüli foglalkozásokat, 

szakköröket hirdethetnek meg, és szintén elérhetik a portálon keresztül saját tanóráikhoz szükséges 

tartalmakat, adminisztrálhatják a tanított osztályaikat, csoportjaikat. A tanárok emellett a saját 

tanított körbe (csoportba, osztályba) tartozó tanulóknak feladatokat küldhetnek, a tanulók pedig 

annak megoldásáról információkat küldhetnek. 

Ezeknek az elveknek a mentén az elkészült NKP rendszer lehetővé teszi a Nat és kapcsolódó 

kerettantervek, kerettantervi hierarchiaszintek, valamint tankönyvek és nevelési-oktatási 

programelemek rendszerének megfelelő tartalmak mindenki számára egyszerű, érthető struktúrában 

történő kezelését, az adott tartalmaknak a struktúrának megfelelő tárolását, megjelenítését, 

lejátszását. 

 

A Nemzeti Köznevelési Portálon könnyen kezelhető felületen a tankönyvek és digitális kiegészítőik 

egymással összekapcsoltan és egyedileg is elérhetőkké váltak. Az NKP által kialakított rendszer 

előnyei: garantált a tartalom minősége; a digitális tananyag és a papíralapú tartalom fejlesztése nem 

különül el; a platformfüggetlenség biztosításával bárki számára, így a hátrányosabb helyzetű diákok 

számára is könnyebben hozzáférhető; mind az otthoni tanulást, mind a tantermi oktatást támogatja; 

lehetőséget biztosít a felhasználók által készített tartalmak beillesztésére. A tankönyvekhez ily 

módon folyamatosan bővíthető digitális tananyag- és szolgáltatáscsomag is nyújtható, és arra is 

lehetőség van, hogy a tanárok maguk is jegyzetekkel, illetve általuk gyűjtött és készített multimédia 

elemekkel és dokumentumokkal bővíthessék a tanulók által is használt digitális tankönyvek tartalmát.  

 A portál ünnepélyes megnyitójára 2015. november 12-re az alábbi tartalomtípusok és tartalmak 

álltak a felhasználók rendelkezésére. 

 

Tanulást támogató modul fajtája Mennyisége Mértékegység 

Székelység története digitális tankönyv 1 db 

kognitív játékok 30 db 

Anyanyelv és irodalom (1. és 2.) HTML SCORM-csomag 66 db 

Matematika (1. és 2.) HTML SCORM-csomag 94 db 

Környezetismeret (1. és 2.) HTML SCORM-csomag 73 db 
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Környezetismeret (1. és 2.) videó 13 db 

Anyanyelv és irodalom (3.) HTML SCORM-csomag 10 db 

Matematika (3.) HTML SCORM-csomag 13 db 

Környezetismeret (3.) videó 20 db 

Magyar nyelv (5-6.) HTML SCORM-csomag 32 db 

Magyar nyelv (5-6.) videó 3 db 

Magyar nyelv (9-10.) animáció 2 db 

Magyar nyelv (9-10.) HTML SCORM-csomag 22 db 

Magyar nyelv (9-10.) videó 7 db 

Irodalom (5-6.) animáció 1 db 

Irodalom (5-6.) HTML SCORM-csomag 20 db 

Irodalom (5-6.) videó 6 db 

Irodalom (9-10.) HTML SCORM-csomag 24 db 

Irodalom (9-10.) videó 85 db 

Magyar nyelv (7.) HTML SCORM-csomag 2 db 

Magyar nyelv (11.) animáció 2 db 

Magyar nyelv (11.) HTML SCORM-csomag 3 db 

Magyar nyelv (11.) videó 2 db 

Irodalom (7.) videó 2 db 

Matematika (5-6.) animáció 3 db 

Matematika (5-6.) HTML SCORM-csomag 55 db 

Matematika (9-10.) animáció 6 db 

Matematika (9-10.) HTML SCORM-csomag 35 db 

Matematika (7.) HTML SCORM-csomag 13 db 

Matematika (11.) animáció 2 db 

Matematika (11.) HTML SCORM-csomag 15 db 

Fizika (7., 9,. 10., 11.) videó 113 db 

Fizika (7., 9., 10., 11.) HTML SCORM-csomag 219 db 

Fizika (8.) videó 37 db 

Történelem (5-6.) animáció 30 db 

Történelem (5-6.) HTML SCORM-csomag 87 db 

Történelem (5-6.) videó 105 db 

Történelem (9-10. ) videó 53 db 

Történelem (9-10.) animáció 27 db 

Történelem (9-10.) HTML SCORM-csomag 111 db 

Történelem (7.) HTML SCORM-csomag 23 db 

Történelem (11.) HTML SCORM-csomag 42 db 

Történelem (11.) videó 11 db 

Történelem (11.) videó 39 db 

Természetismeret (5. és 6.) animáció 42 db 

Természetismeret (5. és 6.) HTML SCORM-csomag 117 db 

Természetismeret (5. és 6.) videó 7 db 

Biológia-egészségtan (7., 10. és 11.) animáció 30 db 

Biológia-egészségtan (7., 10. és 11.) HTML SCORM-
csomag 

7 db 

Földrajz (7., 9. és 10.) animáció 25 db 

Földrajz (7., 9. és 10.) HTML SCORM-csomag 40 db 

Földrajz (7., 9. és 10.) videó 8 db 

Kémia (7., 8., 10.) animáció 9 db 

Kémia (7., 8., 10.) HTML SCORM-csomag 99 db 
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Kémia (7., 8., 10.) videó 144 db 

Szakiskolai közismeret (9-10. II. kötet) animáció 3 db 

Szakiskolai közismeret (9-10. II. kötet) HTML SCORM-
csomag 

120 db 

A magyar Gulág-rendszer történetének kutatási és 
fejlesztési szolgáltatás elvégzését követő digitális oktatási 
tananyag formában torténő bemutatása 

1 db 

összesen 2211 db 

 

 

A digitálisan is elérhetővé tett tankönyvek tartalomjegyzékére kattintva rögtön láthatóvá válnak az 

egyes leckékhez tartozó elektronikus tananyagok is. Ezek nagyon sokfélék (pl. animációk, videók, 

interaktív feladatok, ajánlott linkek), és a tudásanyag tanórai és otthoni elsajátítását nagyon 

változatos módon segítik. Így a tanárok, a diákok és a szülők is minden nehézség nélkül megtalálják 

mindazt, ami segítséget adhat az egyes témák tanulásához. Ugyanitt és ugyanilyen könnyen a 

tankönyvhöz tartozó munkafüzetek, tanmenetek, és egyéb tanári segédanyagok is megtalálhatók. Ez 

a könnyen kezelhetőség jelentősen felgyorsíthatja az IKT iskolai alkalmazásának kiszélesítését és napi 

gyakorlatba történő beépülését. 

Az IKT eszközök használatában már gyakorlott tanárok szeretnek az interneten maguk is új anyagokat 

felkutatni és aztán ezekből saját tananyagokat és feladatokat szerkeszteni a tanítványaiknak. A 

legtöbb tanár számára azonban heti 26 órát tanítva nem jut elég idő arra, hogy ezt folyamatosan 

óráról-órára megtegye. Az interneten elérhető sok érdekes és hasznos anyaggal ugyanis a 

legtöbbször az a probléma, hogy nem pontosan azt, nem éppen úgy, és nem pont annyi 

ismeretanyagot felölelve mutatja be a dolgokat, mint ami az iskolai oktatáshoz az adott korosztálynak 

a leginkább megfelelő lenne. A NKP-ra készült animációk, videók és interaktív feladatok tanórai 

felhasználásra készen és a tankönyvekhez szervesen kapcsolódva állnak rendelkezésre a tanároknak 

és diákoknak. 

Az NKP újfajta megközelítésben nyújt támogatást a tanulás-tanítási folyamathoz. Egyaránt célja a 

diákok élményszerű tanulásának elősegítése, valamint a pedagógiai munka megkönnyítése és 

támogatása.  

Az NKP összetett keresőjének nagy előnye, hogy nemcsak az ismeretek tartama, hanem a NAT és a 

kerettantervek fejlesztési követelményei szerint is kereshetők az ide feltöltött tartalmak. Így 

lehetőség van a kereszttantervi kapcsolódási pontok gyors megjelenítésére, ez pedig segítséget és 

ösztönzést adhat az ilyen célú feladatok megtervezéséhez és rendszeres gyakoroltatásához. 

A Nemzeti Köznevelési Portál szerkesztő eszközeivel a tanárok maguk is alakíthatják és kiegészíthetik 

a portálon talált digitális tananyagokat. Egyéni regisztrációval a diákok is saját tartalmakat 

készíthetnek és oszthatnak meg egymással. A tanuló saját jegyzeteket, megjegyzéseket kapcsolhat a 
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tankönyvi tartalomhoz. Az online elérhető interaktív feladatok bármikor módot adnak egyéni 

gyakorlásra és tudásellenőrzésre is. Így mód nyílhat egyéni tanulási utak kialakítására. A portálon 

keresztül a tanár személyre szabott feladatokat is adhat az egyes diákoknak vagy a diákok kisebb 

csoportjainak. A differenciált tanulás egy másik lehetősége pedig az, hogy a diák maga is választhat a 

portálon felajánlott többféle lehetőség közül. Lehetőség nyílhat egyéni tutorálásra és 

kommunikációra is a tanár és a diák között. A tanulók kooperatív jellegű feladatokat is tudnak 

végezni, produktumaikat meg is oszthatják egymással. A diákok többféle műfajban is 

megmutathatják, hogy mit tudnak.  

A portál folyamatosan bővülő digitális tananyagai bárki számára korlátozás nélkül bármikor 

ingyenesen használhatók. A feltöltött anyagok bármilyen platformon, akár okostelefonokon is 

hozzáférhetőek és lejátszhatóak. Alkalmasak arra is, hogy a tanár interaktív táblákon is használhassa 

őket. 

A tananyagok portálon való feltöltéséhez a projektben ki kellett dolgozni azt a tartalmi azonosító 

rendszert, amely alapján a portálra felkerülő tartalmak megfeleltethetőek a Nemzeti alaptantervnek 

és a kapcsolódó kerettanterveknek. A kifejlesztett tartalmi beazonosító rendszer előnye, hogy a 

betöltött tartalmak nemcsak az ismeret szerint, hanem a fejlesztési követelmények szerint is 

kereshetőek, illetve lehetőség van a kereszttantervi kapcsolódási pontok megjelenítésére. Az 

azonosító rendszer használatával lehetővé válik, hogy valamennyi felhasználó kereséskor a számára 

leginkább hasznosítható tartalmi elemeket találja meg. A projekt keretében összesen 23 tantárgyi 

azonosító rendszer, azaz tantárgyi értékkészlet került kidolgozásra és felöltésre az NKP felületére. 

Vagyis azokhoz a tantárgyakhoz is készültek ilyenek, amelyek a kísérleti tankönyvfejlesztésben nem 

szerepeltek, de amelyekhez biztos készülnek majd a későbbiekben digitális tananyagok. Az 

értékkészletek olyan hierarchikusan felépülő tematikák és kompetencialisták, amelyek lefedik az 

adott tantárgy kerettantervének teljes tartalmát és követelményeit. Így a portálra kerülő összes 

tananyag pontosan beazonosítható és kikereshető nemcsak a tartalom, hanem az általa fejleszthető 

kompetenciák szerint is. Ez a nagyon részletes és egyszerre több szempontú keresési lehetőség 

nagyban megkönnyíti a portálon történő böngészést. A kompetenciák szerint keresés pedig 

különleges szakmai segítséget ad a tanulók képességfejlesztését szolgáló rövid és hosszú távú 

folyamatok megtervezéséhez.    

 

4.6  A Nemzeti Köznevelési Portál technológiai újdonságai 
 

A használat elterjedése és lehetősége szempontjából rendkívül fontos a hardware és software 

függetlenség. A Nemzeti Köznevelési Portál használatához nincs szükség semmilyen speciális 
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software telepítésére. A böngészőkön keresztüli futtatással bármilyen eszközzel működtethető. 

Nagyon jó feltételeket teremt a tablet PC-k és az okostelefonok oktatási eszközökként történő 

használatához, a mobiltechnológiával támogatott tanulás elterjedéséhez. 

A Nemzeti Köznevelési Portál biztosítja a digitális tananyagegységek bővítéséhez, szerkesztéséhez és 

megosztásához szükséges technikai feltételeket is. Megszünteti a merev elrendezésű 

tartalomkezelésből fakadó hátrányokat. A digitális tananyagokat önálló egységekre bontva tárolja és 

szervezi, így azok között alternatív kapcsolatokat és bejárási útvonalakat biztosít.  Az egyes elemek 

könnyen frissíthetők, további új tanegységekkel bővíthetők, sokféleképpen felhasználhatók, 

átszervezhetők, és közöttük új kapcsolódások hozhatók létre. A tanárok és a diákok a portálon 

elérhető tananyagelemekből és a saját maguk által készített vagy máshonnan gyűjtött elemekből új 

összetételű tartalmakat rakhatnak össze. Ennek révén lehetőség van személyre szabott tananyagok 

készítésére és differenciált alkalmazására. 

A tananyag újraépítése a portálon meglévő és a saját tananyagegységekből egyszerűen elvégezhető 

folyamat. Ehhez olyan felhasználóbarát szerkesztő eszközök állnak rendelkezése, amelyek nem 

igényelnek különleges informatikai tudást. 

A portálon talált és a felhasználó által létrehozott tananyagok egyaránt megoszthatók a portálon 

keresztül a tanárokkal és a diákokkal egyaránt. 

A tananyagok szerkezeti felépítésében, szervezésében nagyfokú kompatibilitást jelent 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 előkeresését, átvételét, megosztását, újbóli felhasználását és 

átadását teszi lehetővé. 

A személyre szabott tanulás-tanítás támogatása is megvalósul. A tanár és a diák önállóan is létre tud 

hozni egyedi tananyagcsomagokat és tanulási útvonalakat a portál segítségével. A portál eszközeivel 

bármilyen típusú tananyagelemmel kiegészíthető a portál tartalma. Ez tetszőleges fájltípus és 

internetes linkek feltöltési lehetőségét is jelenti. Megvan a lehetőség arra, hogy a pedagógus az óra 

előtt mindezekből olyan tartalmakat és tanulási útvonalakat állítson össze, amely a legjobban 

illeszkedik saját tanulói igényeihez. Ezeket a tanulási csomagokat és útvonalakat hozzárendelheti akár 

egy-egy speciális igényű tanulócsoporthoz vagy akár egyes tanulókhoz is, akik ezekkel önállóan 

dolgozhatnak.  

Az egyéni különbségekhez való alkalmazkodás érdekében a tanárnak lehetősége van csoportokat 

kialakítani az osztályon belül és azok igényeinek megfelelően testre szabni a tananyagot, ezáltal 

megvalósítva a differenciált képzést. Például a gyengébb képességű diákok a tanulási csomagjukban 

megtalálják ismétlésként az új tananyagmegértéshez szükséges korábbi tananyagokat és hozzá több 

gyakorló feladatot is kapnak. A jobb képességűek pedig különböző érdekességekkel is 
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megismerkedhetnek a tanultak kiegészítéseként, de mód van arra is, hogy számukra a pedagógus a 

többiekénél nehezebb feladatokat adjon. A tanulási csomagot össze lehet állítani úgy, hogy 

tartalmazza az órai és az otthoni munkát is, az igényeknek és a rendelékezésre álló technikai 

lehetőségeknek megfelelően. 

A diákoknak is előnyös, hogy saját készítésű digitális tananyagelemekkel (Learning Object, LO) 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 nagyon hatékony egyéni tanulási környezetet 

alakíthatnak ki maguknak. 

 

5. A projekt eredményeinek további felhasználási lehetőségei  

5.1 A tartalomfejlesztés új modelljének kialakítása és kipróbálása 
 

A TÁMOP 3.1.2-B/13-2013-0001 projekt keretében a tartalomfejlesztés, a tanári gyakorlat feltárása 

és a szakmai segítségnyújtás szoros kölcsönhatásban álltak egymással. Úgy, ahogy azt a 

tartalomfejlesztési modellről készült ábrán is látható. A gyakorlatban is sikerült kialakítani és 

kipróbálni egy olyan új tartalomfejlesztési modellt, amely a korábbiaknál rugalmasabban és 

eredményesebben tud válaszokat adni a köznevelési rendszer előtt álló kihívásokra, és hatékonyan ki 

tudja használni a technikai fejlődés által kínált újabb és újabb lehetőségeket. A fejlesztési modellről 

készített ábra azt is jól kifejezi, hogy a fejlesztés középpontjába a projekt keretében elkészült Nemzeti 

Köznevelési Portál került. Ez lehet a továbbiakban az a felület, ahol a folyamatosan bővülő tanulási 

tartalmak, a tanárok és a szülők számára készülő pedagógiai segédanyagok is mindenki számára 

elérhetők lesznek. A jövőben az NKP lehet a tanítási, tanulási gyakorlat feltárásának és elemezésének 

eszköze is.  
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A digitális tananyagok megjelenése olyan értelemben is változást jelent, hogy az új oktatási tartalmak 

készítése folyamatos lehetőséggé és feladattá vált. A nyomtatott tankönyvek tartalma hétről-hétre, 

hónapról-hónapra újabb digitális tananyagelemekkel egészülhet ki, rugalmasan alkalmazkodva a 

tanárok és a diákok igényeihez valamint a kommunikációs technológia folyamatos fejlődéséhez. Ezen 

a területen is fontos tehát a tanári visszajelzések folyamatos gyűjtése és feldolgozása. A Nemzeti 

Köznevelési Portál nagyon hasznos eszköze lehet ennek is. A portál analitikai eszközeivel ugyanis a 

digitális tananyagok használata folyamatosan nyomon követhető és elemezhető. Tehát tanári és a 

diák kérdőívek nélkül is lehet majd látni, hogy milyen digitális tananyagokat használnak leginkább. 

Ezek az információk pedig nagyon hasznos és pontos visszajelzések lesznek a fejlesztők számára is a 

további tananyagok megtervezéséhez. 

A digitális tartalomfejlesztés egy hosszú távú folyamat, amely fokozatosan építkezik mind 

terjedelmében, mind pedig tartalmában, így kerülhet összhangba a felhasználók/kipróbálók köréből 

visszaérkező tapasztalatokkal és igényekkel. A tartalomfejlesztés hátteréül szolgáló informatikai bázis 

fejlesztése folyamatos, ezért a jelenleg publikálásra került és elérhető digitális tartalom a jövőbeli 

lehetőségek függvényében folyamatosan fejlődni és bővülni fog. Ebből a szempontból nagyon fontos, 

hogy a Nemzeti Köznevelési Portál keretrendszere nemcsak lehetővé teszi a további technikai és 

tartalmi fejlesztést, hanem kifejezetten ösztönzést és támogatás ad ehhez. 
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5.2 Komplex etanulás alapú keretrendszer 
 

A Nemzeti Köznevelési Portál kialakításával elkészült egy komplex etanulás alapú keretrendszer, 

amely tartalmi, módszertani és technológiai szempontból is alkalmas a tanulási és tanítási folyamat 

teljes körű támogatására. A portál kialakításával megteremtődtek azok a technikai feltételek, 

amelyek alapján a korábbi tanulást támogató fejlesztések integrálhatóak a fejlesztett 

keretrendszerbe.  A fejlesztés révén a szakmai újdonságok gyors, szakszerű és kreatív adaptálásának 

lehetőségére alkalmas felület áll a felhasználók rendelkezésére. Olyan rendszer került kialakításra, 

amely alkalmas arra, hogy rugalmasan alakítható legyen a felhasználói igényeknek megfelelően.  

További előnye a fejlesztésnek, hogy adaptív tanulás menedzsment eszközként is funkcionálhat, 

alkalmas arra, hogy támogassa a mérés értékelést, valamint a nyomonkövetést, illetve a Web2 

csoportmunkát. 

A Nemzeti Köznevelési Portál kialakításával megteremtődtek azok a feltételek, amelyek 

megvalósulásával a felület alkalmassá válhat egy elsődleges tanulástámogató keretrendszerré 

válásra. Ehhez a jövőben biztosítani szükséges olyan tartalmakat, amelyek megfelelnek a felhasználók 

mindenkori igényeinek tartalom és technológia vonatkozásában egyaránt. 

 

5.3 Pedagógiai eszközrendszerek fejlesztése 
 

Az új szemléletű és új módszertani megoldásokat is tartalmazó tankönyvek önmagukban állva nem 

tudnak megfelelő hatást gyakorolni a tanítási és tanulási gyakorlatra. Szükség van a tanárok 

megfelelő felkészítésére és folyamatos szakmai támogatására. El kell őket látni olyan pedagógiai 

segédanyagokkal, amelyek révén megértik a tankönyvszerzők szándékát, s amelyek segítenek a 

gyakorlatban is megvalósítani ezeket az elképzeléseket. Sok esetben nem könnyű eldönteni, hogy 

mire van leginkább szükség, vagy mivel lehet a leghasznosabb segítséget adni. A tankönyvek 

kipróbálása kapcsán megfogalmazódó vélemények jó támpontokat adhatnak ehhez is. Hiszen abból, 

amit a tanárok a tankönyvekről írtak, sok minden kiderült arról is, hogy mit gondolnak a tantárgy 

tanításának céljairól, vagy a diákok tanulását elősegítő módszerekről. Jól kirajzolódik az a 

módszertani kultúra és repertoár, amivel jelenleg dolgoznak. Ezért a projekt keretében készült 

pedagógus munkanaplók értékes forrásai lehetnek a pedagógus gyakorlat feltárásával foglalkozó 

további kutatásoknak, és jó kiindulópontot jelentenek a pedagógus továbbképzések 

megtervezéséhez, valamint a tankönyvekhez kapcsolódó tanári segédanyagok elkészítéséhez is. 
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A pedagógiai munka eredményességét növelheti, ha a tanároknak teljes eszközrendszer áll 

rendelkezésre a tanításhoz. A tankönyveken kívül tanmeneteket, tanári kézikönyveket, témazáró 

dolgozatokat és egyéb értékelő eszközöket is kapnak. Ezek körét is folyamatosan bővíteni érdemes. 

 

5.4 A gyakorló tanárok tudásának felhasználása a pedagógiai innovációkba  
 

A feladatra jelentkező pedagógusok többsége nagyon motiváltan vett részt a kísérleti tankönyvek 

kipróbálásában. Nagyon örültek annak, hogy e projekt révén bekapcsolódhattak egy olyan szakmai 

vérkeringésbe, ami a saját munkájuk szempontjából is ösztönző volt, és ami az iskolájuk egésze 

számára is sok új információt és szakmai impulzust adott. Ezt a termékeny együttműködést a 

tankönyvkészítők és a tanárok között mindenképpen folytatni kell. Az iskolák és a tanárok egy része 

felkészült arra, hogy bekapcsolódjon az országos szintű pedagógiai innovációkba és kutatásokba. 

Érdemes lenne nekik teret biztosítani ehhez, mert e lehetőségek rendkívül fontos szerepet 

játszhatnak a tehetséges tanárok megtartásában, és az országosan ismertté váló iskolai és tanári 

innovációk hatására javulhat a pedagógus pálya általános megítélése is. 

Fontos lenne ezért minél több területen a lehető legtöbb iskolát bevonni az országos kutatásokba és 

fejlesztésekbe. Arról is folyamatosan gondoskodni kellene, hogy a tanári innovációk és jó 

gyakorlatokat minél szélesebb körben elérhetővé váljanak a többi tanár számára is.  

 


