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ELEKTRONIKUS
TANANYAGOK HASZNÁLATA
FELSŐ TAGOZATBAN –
TÖRTÉNELEM TANTÁRGY

TÁMOP 3.1.2-B/13-2013-0001 projektje
A kiemelt projekt célkitűzései:
• A köznevelés minőségi megújításának elősegítése a köznevelés tartalmi
kínálatának megújításával, bővítésével a Nemzeti alaptantervhez és a
kerettantervekhez illeszkedő új típusú tankönyvek, tananyagok és egyéb taneszközök
fejlesztésén keresztül
• A Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése
• Újgenerációs hagyományos és digitális tananyagok (építve a korábbi fejlesztési
eredményekre), kísérleti tankönyvek fejlesztése

Újgenerációs tankönyvek és a digitális tananyag

•
•
•

Élményszerű és a tanulói aktivitásra építő történelemtanítás
Színes képek, ábrák, térképek nagyszámú megjelenése
Ismeretanyag csökkentett jelenléte ~ készségek és képességek fejlesztésének
előtérbe helyezése interaktív tananyag-feldolgozáson keresztül

•

Mindezt szervesen egészítik ki a digitális tananyagok, melyek jelenlétét a „digitális
bennszülöttek” világa csak még inkább szükségessé teszi, s a tanárok eddigi
koncepcióit alapjaiban változtatják meg tanulási igényeik és szokásaik
A tankönyvi leckék lényeges problémáira, összefüggéseire irányítja a figyelmet, és
kérdez rá egyes tananyagelemeire – kiemeli a lényeges ismeretanyagot
Hatékony segítség a tananyag feldolgozásában, rögzítésében
Értékes kiegészítő információkkal szolgál
A digitális nemzedék látásmódjához igazított tananyagok
Látványos videók, animációk, vizuális elemek, térképek

•
•
•
•
•

Tananyag a tankönyvben és digitális formában

A szalamiszi csata tankönyvi térképen

A szalamiszi csata animációs kisfilmje
a digitális tananyagban

Mit kínál a pedagógusoknak és a diákoknak a
digitális tananyag?










letölthető (offline) és online tananyagelemeket
az információfeldolgozás tanulóbarát, élvezhetőbb kivitelezését (pl. 3D
csatajelenetek, modellek)
narrációval ellátott videókat, animációkat a tankönyvi
tananyag támogatására, (újra)feldolgozására,
gyakorta érdekes többlettudással is társulva
forráselemzést audiovizuális segítséggel
online tartalmak integrálását a tanórába
a diákok újabb tudáselemeket fedezhetnek fel,
tevékenyen vesznek részt a tudás megszerzésében,
rögzítésében, elmélyítésében a tanár koordinálása mellett
különös gondot kell fordítani az ismétlésre, gyakorlásra - ebben nagy segítség a
munkafüzet és a digitális tananyag is

A portál és működésének bemutatása
A portál tartalma – beleértve a folyamatosan bővülő digitális tananyagokat – korlátozás
nélkül elérhető.

Digitális tananyagok típusai


Oktatást segítő animációk



Hangosított diaporámák



(3D) Videók



Animált térképek



Tanári segédanyagok, kiegészítő anyagok



3D képnézegető



Feladatok

A digitális tananyagok melletti érvek
 A digitális tananyagok a pedagógusok munkáját megkönnyítik,
a diákok tanulását élvezhetőbbé teszik.
 A tananyag szereplői szinte megelevenednek a látványos animációkban.
 Egyszerre több érzékszervre képes hatni, megsokszorozva a megértés, a tanulás
hatékonyságát.
 Segítségükkel közelebb hozható a múlt a jelenhez, a diáksághoz.
 Lényeges felismerés, hogy az osztályteremben a frontális munkát és a tradicionális
információfeldolgozást az élményszerűbb, interaktívabb tudáselsajátítás felé
orientálhatja.
 Noha a tankönyvek még mindig a legbiztosabb bázisai a diákok olvasási
tevékenységének, számolni kell azzal is, hogy a jövőben elavultabbá válnak, a
trendek a digitális tartalom eltolódása felé mutatnak.
 Az ismeretek befogadása általuk modernebb platformon történik, s jobban igazodik a
„Z generáció” világához, akik szabadidejük egyre több részét töltik monitorok előtt.

Tervezz meg egy tanórát digitális tartalmak
felhasználásával!
Átgondolandó kérdések az óra tervezésekor:
•

Megismerkedtem az adott leckéhez tartozó digitális tartalmakkal?

(szükséges?) Szívesen használnám?
•

Az óra melyik részében alkalmas a tartalom lejátszása,
megmutatása? Jut rá idő?

•

Mely kérdéseket beszéljük meg a tananyagelem kapcsán?

•

Milyen munkaformát alkalmazzak? Tudok differenciálni?

•

Melyik tananyagelem alkalmas otthoni
megtekintésre/feladatvégzésre?

•

Egyéb: ……………………………………

Választható tankönyvi leckék a feladathoz:
a) Történelem 5. A Nílus völgyében. Hétköznapok és ünnepek
b) Történelem 6. Hunyadi János, a törökverő
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KÖSZÖNÖM
A FIGYELMET!

