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A DIGITÁLIS TANANYAGOK 

HASZNÁLATA 
 
A MAGYAR NYELVI ÉS IRODALMI  

TANKÖNYVMŰHELY LO-I 

 

 

 

 



A DIGITÁLIS TANANYAGOK ÉS FELADATOK 

ELÉRHETŐSÉGE 

etananyag.ofi.hu Tantárgycsoportonként és  

évfolyamonként,  

a tankönyvekhez rendelve 

találhatók meg az LO-k. 



A tankönyv borítójának képe alatt  

különféle segédanyagokat 

találunk. 

 

A borító képe mellett  

a fejezetcímek láthatóak.   

 

A fejezetekbe belépve a tankönyv  

szerinti leckéket látjuk.  

Ezeket lenyitva megtaláljuk  

az egyes leckékhez kapcsolódó  

LO-kat. 



A DIGITÁLIS FELADATOK MEGJELENÉSE 

 

- Az interaktív feladatok egységes fekete keretben nyílnak meg. 

- A feladat elindítása után az instrukciót automatikusan megmutatja 

számunkra egy-egy felugró ablak.  

- Ha a feladat megoldása közben újra el akarjuk olvasni, kérdőjel formájú 

ikonra kattintva az instrukciós boksz megjeleníthető. 

- A keret jeleníti meg mindazokat a funkciókat, amelyekre szükség lehet: 

a keret jobb oldalán és a jobb alsó sarokban találjuk, ahol ikonok jelzik 

a funkciókat.   
 



A FUNKCIÓK ÉS GOMBOK A KERETEN 

A feladat instrukciója újra 

elolvasható egy felugró ablakban a 

kérdőjel ikonra kattintva. 

 

A keret jobb alsó sarkában 

található gombok: 

- kiértékelés, 

- újrakezdésre, 

- helyes válaszok megadására. 



AZ INTERAKTÍV FELADATOK ÉRTÉKELÉSE 

 

Az egyes feladatok más-más módon jelzik a helyes és a helytelen megoldásokat: 
- részletes kiértékelést vagy 
- szakaszonkénti értékelést nyújtunk. 
 
A feladat bármely pontján kérhető értékelés. Ehhez csak a kereten található, pipa 
jelzésű ikonra kell kattintanunk.  
 
Összegző értékelést minden esetben, tipikusan a feladat végén adunk.  
Az interaktív feladatok összegző értékelése egyelőre két lehetőségre szorítkozik:  
- ha minden kérdésre jó válasz érkezett: „Tökéletes megoldás, ügyes vagy!” üzenet 

és grafika jelenik meg,   
- ha egy vagy több hiba történt, akkor a „Sajnos nem tökéletes, próbálkozz még!” 

üzenetet és grafikát látjuk.  



A LEARNING OBJECT (LO) 

Az LO egy mozaikszó, eredete egy angol kifejezés: learning object.  

Magyarul tananyagelemnek nevezhetjük.  

 

Ez a kifejezés viszonylag új fogalom a didaktikában, lényege és értelme, 

hogy az LO-k képezik a legkisebb, önálló, újrafelhasználható tanulási 

egységeket, amelyeket számítógéppel, illetve információs-

kommunikációs technikával (IKT) működtetünk.  

 



AZ LO FELÉPÍTÉSE 

Valamennyi LO tartalmaz legalább két komponenst:  

- a leíró háttéradatokat (vagy másképp: metaadatokat)  

- az oktatási tartalmat.  

 

Az oktatási tartalom minden esetben egyedi, de különböző műfajokba 

sorolható: 

- filmek,  

- prezentációk, 

- kitölthető feladatlapok, 

- interaktív feladatok. 

 

Ha az LO interaktív, akkor értelemszerűen tartalmaznia kell használati 

útmutatót, szempontrendszert az értékeléshez, és be kell mutatnia a 

helyes megoldást. 



AZ LO FELÉPÍTÉSE 

Minden LO valamilyen oktatási célt szolgál, illeszkedik a Nemzeti 

Alaptantervhez és a Kerettantervhez, és kapcsolódik valamelyik 

tankönyvhöz, illetve leckéhez. 

- A hamarosan működő Nemzeti Közoktatási Portálon valamennyi LO 

része lesz az adatbázisnak.  

- Az oktatási cél függvényében tetszés szerinti sorrendbe állíthatók 

lesznek.  

- A digitális anyagok sokféle úton segítik a tanulást, hálózatot alkotnak, 

ahol szűrhető és csoportosítható a szemléltető anyagok és az 

interaktív feladatok halmaza.  

  

 



AZ LO-K HÁTTERE 

A forgatókönyv tartalmazza LO adatait és a megjelenésére vonatkozó 

pontos elképzelést, rajzokat, a megoldást is és a kiértékelés menetét is. 

 



PÉLDÁK KÜLÖNFÉLE LO-KRA:  

 

http://etananyag.ofi.hu/tananyagok/1331_szlengszavak 

http://etananyag.ofi.hu/tananyagok/2670_birtokos-nevmasok-ajandekba 

http://etananyag.ofi.hu/tananyagok/1315_tulajdonnevek-csoportositasa 

http://etananyag.ofi.hu/tananyagok/1694_talald-ki-a-melleknevet 

 http://etananyag.ofi.hu/tananyagok/1458_a-testbeszed-2 

http://etananyag.ofi.hu/tananyagok/1456_a-kommunikacio-tenyezoi 

http://etananyag.ofi.hu/tananyagok/1462_a-keresoportalok 

http://etananyag.ofi.hu/tananyagok/1197_szotarhasznalat 

http://etananyag.ofi.hu/tananyagok/1198_szerkezettipusok-3 

http://etananyag.ofi.hu/tananyagok/1198_szerkezettipusok-3 

http://etananyag.ofi.hu/tananyagok/1690_isteni-szimbolumok 

http://etananyag.ofi.hu/tananyagok/2469_a-nyelvujito-kazinczy 

http://etananyag.ofi.hu/tananyagok/2668_a-tizenket-apostol 

http://etananyag.ofi.hu/tananyagok/2745_balassi-misztral 

http://etananyag.ofi.hu/tananyagok/2588_a-remenyhez 

http://etananyag.ofi.hu/tananyagok/2587_klasszicizmus-es-romantika-kozott 

http://etananyag.ofi.hu/tananyagok/2746_allitasok-a-himnuszrol 

http://etananyag.ofi.hu/tananyagok/1690_isteni-szimbolumok 

http://etananyag.ofi.hu/tananyagok/1329_a-hiatustorveny 
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KÖSZÖNÖM  

A FIGYELMET! 

 
www.ofi.hu 


