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A digitális tartalomfejlesztés szervezeti keretei 

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) 
 

• TÁMOP 3.1.2-B kiemelt projekt 
 A Nemzeti alaptantervhez illeszkedő 

tankönyv, taneszköz és Nemzeti Közoktatási 
Portál fejlesztése 

  
 Cél: a köznevelés tartalmi kínálatának megújítása, 

bővítése a NAT-hoz és a kerettantervekhez illeszkedő 
új típusú tankönyvek, tananyagok és egyéb 
taneszközök fejlesztésén keresztül 



A digitális tartalomfejlesztés pedagógiai keretei 

Tartalmi szabályozó dokumentumok 
 

• Folyamatszabályozó eszközök 
‒ Nemzeti alaptanterv 
‒ Kerettantervek 

 
• Kimeneti szabályozó eszközök 

‒ Érettségi vizsgakövetelmények 
‒ Standardok 



A digitális tartalomfejlesztés szerepe, célja 

 Papíralapú   Digitális 
 taneszközök   tananyagok  



A digitális tartalomfejlesztés szerepe, célja 

• A tanulók tevékenykedtetése, az aktív tanulás 
előmozdítása 
• A (kulcs)kompetenciák tartalomhoz kötött 
fejlesztése 
• A pedagógiai differenciálás eszközrendszerének 
bővülése 
 
 

• Személyre szabott fejlesztés egyéni tanulási utak 
segítségével 



A digitális tananyagelemek felhasználása 

Sokrétűen alkalmazhatók a tanulási-tanítási 
folyamat során 
 
• Tanulásszervezési módok (munkaformák) 

‒  Frontális 
‒  Csoportos 
‒  Egyéni 

 
 



A digitális tananyagelemek felhasználása 

 
• Felületek, eszközök 

‒  PC 
‒  Aktív tábla 
‒  Tablet 
‒  Okostelefon 

 
 



A digitális tananyagelemek felhasználása 

• Didaktikai szerep, jelentőség 
‒ Ismeretek közvetítése 
‒ Készség- és képességfejlesztés 
‒ Attitűdformálás 

 
‒ Mérés-értékelés 

 
 



A digitális tananyagelemek elérése 

 
 
etananyag.ofi.hu 
 
microsite 

A tananyag-választók az 
adott 
tantárgy(csoport)hoz 
navigálnak 



A digitális tananyagelemek elérése 

 
 
 

A tankönyvborítókra 
kattintva megnyílik az 
adott kiadvány 
fejezetlistája. 



A digitális tananyagelemek elérése 

 
 
 

A fejezetek megjelenítése 
megegyezik a tankönyvben 
találhatóval. 



A digitális tananyagelemek elérése 

 
 
 

A fejezeteken belül a 
leckéket találjuk. 



A digitális tananyagelemek elérése 

 
 
 A leckék alatt a 

tananyagelemek online 
megnyithatók. 
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TERMÉSZETISMERET 5-6. 



Természetismeret 5-6. 

A digitális tartalomfejlesztés pedagógiai 
keretei: 
 
Folyamatszabályozó eszközök 

• Nemzeti alaptanterv 
‒ Ember és természet 
‒ Földünk‒környezetünk 

• Kerettanterv 
‒ Természetismeret 5-6. 

 

 



Természetismeret 5-6. 

A természetismeret tantárgyhoz készült 
digitális tananyagelemeket (learning object, 
LO) a tanulás-tanítás folyamatában betöltött 
eltérő szerepüknél fogva alapvetően három 
kategóriába sorolhatjuk: 
 
• Animációk 
• Kisfilmek, videófelvételek 
• Interaktív feladatok 



Animációk 

• Céljuk: a tananyag részét képező, olykor 
elvont, a gyerekek számára gyakran 
nehezen érthető természeti, társadalmi, 
környezeti folyamatok bemutatása, a 
fogalmak közötti kapcsolatok, 
összefüggések felismertetése. 
 



Animációk 

• Különösen hasznosnak bizonyulhatnak 
abban az esetben, ha az adott folyamatot – 
annak átfogó idő- és/vagy térbeli léptéke 
miatt – a valóságban nem vagy csak nagyon 
körülményesen lehet tanulmányozni. 



Animációk 



Kisfilmek, videófelvételek 

• Céljuk: a tanulók valós képzeteket 
alakítsanak ki a körülöttük lévő világról, az 
ember és környezete viszonyáról. 
 

• Elsősorban ismeretközvetítő, szemléltető 
jelleggel készülnek. 



Kisfilmek, videófelvételek 

• A tananyaghoz kötődő, eszköz- és/vagy 
anyagigényes megfigyelésekről, 
vizsgálódásokról készült videófelvételek ott 
is lehetővé teszik a gyerekek 
tapasztalatszerzését, ahol erre az 
intézmények hiányos felszereltsége miatt 
nincs közvetlen mód. 



Kisfilmek, videófelvételek 



Interaktív feladatok 

• Céljuk: a tananyag elsajátításának 
ellenőrzése, a sikeres továbbhaladáshoz 
szükséges ismeretek, készségek és 
képességek mérése 



Interaktív feladatok 

• Beépített visszacsatoló funkciók 
• Változatos feladattípusok 
• Különböző nehézségű feladatok 
(differenciálás) 
• A gyerekek életkori sajátosságaihoz 
igazodó tartalmi és formai elemek 



Interaktív feladatok 



Interaktív feladatok 

• Ábrafeliratozás  



Interaktív feladatok 

• Halmazok  



Interaktív feladatok 

• Kakukktojás  



Interaktív feladatok 

• Kattintva választós  



Interaktív feladatok 

• Keresztrejtvény 



Interaktív feladatok 

• Mennyiségi összehasonlítás 



Interaktív feladatok 

• Összekötős 



Interaktív feladatok 

• Sorbarendezés  



Interaktív feladatok 

• Szövegkiegészítés 



Interaktív feladatok 

• Táblázatkiegészítés 



Mit hoz a közeljövő? 

Nemzeti Közoktatási Portál (NKP) 
 

• egységes keretrendszer 
• ingyenes, folyamatosan bővülő tartalom 

(digitális tananyagok, tanulási-tanítási 
segédletek) 

• multiplatform felület 
• egyéni tanulási utak 
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KÖSZÖNÖM  
A FIGYELMET! 
 
WWW.OFI.HU 
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