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A tankönyvfejlesztés eredményei és célkitűzései

Több mint 1 400 EKE OFI-s tankönyv szerepel a tankönyvjegyzéken.

Újgenerációs tankönyvek 

• összesen 177 Újgenerációs 
nyomtatott taneszköz készült,

• a fejlesztésben 660 pedagógus 
működött közre,

• valamennyi kísérleti tankönyvből 
elkészültek az Újgenerációs 
tankönyvek,

• kipróbálás után átdolgozás, 
majd OH akkreditáció történt.

A 2018–2020 közötti időszak célkitűzései 
• új tankönyvek a sajátos nevelési igényű tanulók

és a nemzetiségi oktatásban tanulók részére,
• új digitális tananyagok fejlesztése.



Kínálatunk 



Tankönyvfejlesztési koncepció



Az Újgenerációs tankönyvek legfontosabb jellemzői

• Megbízható, korszerű ismereteket tartalmaznak.
• Elősegítik a lényeges ismeretek, összefüggések tanítását 

és a kompetenciák fejlesztését.
• Felkeltik a tanulók érdeklődését a különböző témák iránt.
• Önálló gondolkodásra ösztönöznek.
• Mintákat adnak a hatékony tanulási stratégiák és módszerek 

elsajátításához, alkalmazásához.
• Kapcsolatot teremtenek az iskolai tananyag és a mindennapi életben 

tapasztalt jelenségek és problémák között.
• Aktív szerepet biztosítanak a tanulóknak az új ismeretek megismerése 

során.
• Változatos lehetőségeket teremtenek a gyerekek tapasztalatainak, 

élményeinek mozgósítására és felhasználására a tanulás során.
• Modern tanítási és tanulási segédeszközként használhatóak a módszertani 

szabadság tiszteletben tartásával és a differenciálás támogatásával.
• A könyvek hozzáférhetőek és teljes terjedelmükben letölthetőek a 

tankönyvkatalógusról (www.tankonyvkatalogus.hu).



A pedagógusok szakmai és módszertani támogatása 

az új taneszközök használatában

• Újgenerációs tankönyveket 
bemutató részletes ismertetők 

• Tanári és tanítói kézikönyvek, 
módszertani útmutatók 
(elérhetőek évfolyampáronként 
a tankönyvkatalóguson)

• Módszertani ötletgyűjtemények 
(hagyományos és rugalmas 
tanmenetek, témazáró 
feladatlapok, szintfelmérők, 
megoldásgyűjtemények)



A kerettantervek kiegészítése új fejlesztésű 

közismereti tankönyvekkel

Kiadói kód Cím Műfaj Iskolatípus Évf. Tantárgy

NT-11682 Informatika 6. tankönyv felső tagozat 6 informatika

NT-11782 Informatika 7. tankönyv felső tagozat 7 informatika

NT-11882 Informatika 8. tankönyv felső tagozat 8 informatika



A kerettantervek kiegészítése nagy múltú sorozatokkal



Számtalan meghosszabbított, javított és átdolgozott 

OFI-s kiadvány



A 2019-ben rendelhető új és átdolgozott taneszközök

Tankönyvek fejlesztése 

a sajátos nevelési igényű 

tanulók 

részére, 2018-2020



Sajátos Nevelési Igény – Sajátos Nézőpont Igénye

Kompenzáció és rehabilitáció, speciális fejlesztés és nevelés lehetősége 

a tipikus fejlődési ütemű gyerekekkel integráltan, illetve az e célra 

létrehozott gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményekben, 

készségfejlesztő iskolákban elkülönülten oktatott gyerekek számára.

• A 2018-ban fejlesztett taneszközeink a tanulásban akadályozott, enyhe 

besorolású gyerekek (IQ: 70-50) speciális kerettantervéhez: 

Matematika 2-3-4. évf., Környezetismeret 1-2-3-4. évf., Magyar nyelv és irodalom 

3-4-5-6. évf., Ének-zene 1-2. és 5. évf.

• Több mint 80 taneszköz akkreditációja zajlott le az SNI enyhe és 

középsúlyos kerettanterve szerint, a fejlesztésbe bevont, közel 40 rangos 

gyógypedagógus szakember közreműködésével: 

Magyar nyelv és irodalom, Kommunikáció, Matematika, Környezetismeret, Vizuális 

kultúra, Ábrázolás-alakítás, Életvitel és gyakorlat, Informatika, Angol, Játékra 

nevelés, Önellátás, Olvasás-írás, Ének-zene.



SNI, tanulásban akadályozottak, enyhe besorolás

A készségfejlesztés támogatása integrált környezetben is



SNI, tanulásban akadályozott, középsúlyos besorolású, 

készségfejlesztő iskolában tanulók számára



Nemzetiségi újdonságaink

Tankönyvek fejlesztése 

a nemzetiségi tanulók 

részére, 2018-2020



A nemzetiségi tankönyveink fejlesztése

• Nyolc nemzetiségi nyelv: szlovák, horvát, szerb, bolgár, román, 
német, szlovén és görög 

• Óvodától érettségiig

• Nyelvoktató és tannyelvű,  két tannyelvű nemzetiségi 
iskolák számára is

• Új fejlesztések, fordítások



Megújulások 2017 óta, nemzetiségi tankönyveink 

Régi tankönyveket változatlan tartalommal, de új kerettantervi 
megfeleltetéssel tankönyvvé nyilvánításra nyújtottunk be OH-ba.  

szlovák                25 

horvát                    5          

szerb                    18

román                    8

német                  16

szlovén                  1

görög                     1

Összesen                   74 cím   

Valamennyi az idei tankönyvjegyzéken már új engedélyszámmal élnek.



Átdolgozások 2017-2018, nemzetiségi tankönyveink 

Régi tankönyvek új kerettantervhez igazított tartalommal, 
átdolgozott kiadványként kerültek  tankönyvvé nyilvánításra OH-
ba.  

horvát      8   + 3     

szerb         5

román      4   + 4

német       2   + 6

Összesen   32 cím



Átdolgozások 2018-ban: horvát könyvek

NT-31572/1 Vilinska svirala 5. NT-31578/1 Pružite dlan 6. 

A horvát két tannyelvű iskolák irodalomkönyvei megújulva kerülnek idén jegyzékre.

Az első fejezet a népköltészetet dolgozza fel, a második a hazával kapcsolatos 

szövegeket kínál, a harmadik fejezet legendákkal és a történelmi valósággal ismerteti 

meg a tanulókat, ezek után következik a valóság és az álom, végül az utolsó fejezet a 

dráma és a film alapjait mutatja be.

A könyv értelmező szótárral (kifejezésekkel) és forrásjegyzékkel bővült.



Átdolgozott szerb 

NT-32503/F/1

NT-32504/2

NT-32504/M/2

NT-32504/F/1

NT-32504/F/M/1

A szerb nyelvtan és olvasás

tankönyvei  a szerb tannyelvű

iskolák számára készültek.

A sorozat illeszkedik 

új kerettantervhez.

Hiányzó témák pótlása,

egységes tematikus felépítés jellemzi őket.



Átdolgozott román könyvek

NT-33308/1 Abecedar. Limba romana. Prima mea carte

NT-33308/M/1   Caiet de scriere 1

A román ábécéskönyv a hazai román nemzetiségi

iskolák (kétnyelvű és nyelvoktató) kisiskolásainak

kulcsfontosságú tankönyve, amely a korosztálynak

adekvát módszertani kultúrával és a fokozatosság

elvével fejleszti a növendékek kommunikációs

készségét, írás és olvasási kultúráját.

Az átdolgozás során olyan olvasmányokkal

színesedett, amelyek közel állnak a mai gyermek

világához, életformájához, érdeklődéséhez.

Jól szolgálják az élményalapú oktatást.

Az új helyesírás szerint jelenik meg.



Átdolgozott német könyvek

NT-34213/1 Deutsch 5

NT-34220/1 Deutsch 6

A német nyelvoktató iskolák könyvei

A megújult kiadvány megtartotta az 

előző kiadás időtálló tartalmait, új 

részként a Bildwörterbuch került bele. 

A múltidéző leírások külön fejezetben 

jelennek meg az egyes leckék végén 

Rückblick in die Vergangenheit címen. 

A nyelvtani magyarázatok magyar 

nyelvűek, ezzel téve könnyebbé a 

megértést. Új forma, friss színek, 

változatos feladattípusok teszik a 

könyvet hasznossá és érdekessé.



Új fejlesztésű nemzetiségi tankönyveink 2018

Már engedélyszámmal rendelkező, rendelhető, illetve várhatóan 

idén jegyzékre kerülő  könyveink:

Horvát:  1 új munkafüzet átdolgozott tankönyvhöz és 2 fordítás

Szerb: 2 fordítás, 3 fejlesztés

Német : 1 fejlesztés 



Új horvát könyveink

NT-31606 Povijest 5. tankönyv és munkafüzet

NT-31574/1 Gramatika hrvatskoga jezika 9. tk. tankönyv és 

munkafüzet

 Az Újgenerációs magyar történelemsorozat

első tagjának fordítása

Horvát történelmi szókincs gazdagítása

 A horvát gimnáziumok megújult nyelvtankönyve

Nyelvtan: hogyan tanuljunk?

Tankönyv: nyelvtörténeti alapok is

Munkafüzet: előtérben a nyelvhasználat



Új szerb könyveink

NT-32624 Istorija 5. Tankönyv és munkafüzet
A magyar  Újgenerációs történelemsorozat  szerb fordítása

Új ismeretek hagyományos eszközökkel, ill.  tanári irányítással  az internetről



Új német könyv

NT-34311/1  Aufgabensammlung für die Abiturvorbereitungen II

A neves magyar földrajztankönyv szerzője által összeállított magyar 

érettségi feladatgyűjtemény német fordításának megújított változata

 A 2017-es érettségi követelményekhez igazított 

tartalom

 Vizsgakompatibilis feladattípusok

 Megújított adattartalom

 Korszerűsített térképállomány



A folytatás

Készülőben lévő új könyveink

NT-32621 Szerb olvasókönyv1, olvasási munkafüzet és 

írásfüzet

NT-33313/1 Limba romana. A doua mea carte

NT-33316/1 Lecturi literare

NT-34227/2 Deutsch 7

NT-34226/2 Lesebuch 7 

NT-34189/4 Deutsch 8

NT-34232/1 Lesebuch 8

NT-34313/M Geographie 10. Arbeitsbuch

NT-34314 Aufgabensammlung für die Abiturvorbereitungen 

II



Információk a rendeléshez

• A 2018-as fejlesztések nagy része már engedélyt kapott.

• A még eljárás alatt álló taneszközök folyamatosan jegyzékre 
kerülnek, és rendelhetők lesznek.

• A tankönyvi választék, a tankönyvcsomag-ajánlások és az új 

taneszközök megtekintése: tankonyvkatalogus.hu

http://www.tankonyvkatalogus.hu/
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