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Az OFI mint tankönyvkiadó 

2014. október 1-jétől az OFI átvette a Nemzedékek 

Tudása Tankönyvkiadó Zrt. és az Apáczai Kiadó Kft. 

által ellátott feladatokat és azok kiadványait. 



Az OFI mint tankönyvkiadó 

Az OFI a köznevelési rendszer minden 

évfolyamára, az iskolatípusok nagy 

többségére kínál tankönyveket közismereti 

tantárgyakból, számos idegen nyelvből, SNI 

tanulócsoportoknak és nemzetiségi 

oktatásban részesülőknek. 

 



Kínálatunk 



Közismereti tankönyveink 

Azok számára, akik a 

korábbi tanévekben  

a Nemzedékek 

Tudása Tankönyvkiadó 

vagy az Apáczai Kiadó 

sorozataiból kezdték 

meg az oktatást,  

az OFI az esetek 

többségében igyekszik 

biztosítani a folytatást. 



Továbbfejlesztett korábbi sorozatok 

Általános iskola alsó tagozat 

• Burai Lászlóné – Faragó Attiláné: Hétszínvirág olvasókönyv 

• Kuruczné Borbély Márta – Esztergályos Jenő: Az én matematikám sorozat 

• Mester Miklósné: A mi világunk sorozat 

 

Általános iskola felső  tagozat 

• Horváth Péter: Történelem sorozat 

• Antalné Szabó Ágnes – Raátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció sorozat 

• Csákány Antalné– Dombovári László – Hartdégenné  Rieder Éva: 

Természetismeret sorozat 

 

Középiskola 

• Pethőné Nagy Csilla: Irodalom sorozat 

• Száray Miklós: Történelem sorozat 

• Mándics Dezső – dr. Molnár Katalin: Biológia sorozat 



Közismereti nyelvkönyveink 

Ezekhez a tankönyvekhez munkafüzet és hanganyag is 

rendelhető, de számos egyéb kiegészítő kiadvány is 

rendelkezésre áll: feladatlapok, tanmenetek, tanári 

kézikönyvek, tanulókártyák stb. 



Kísérleti tankönyveink 

• Háromfázisú: egy év fejlesztés, egy év kipróbálás, 

egy év átdolgozás 

• Egy-egy tankönyvet többen készítenek: pedagógiai, 

szakmódszertani fejlesztők, gyakorló pedagógusok, 

digitális szakemberek 

• A nyomtatott és a digitális tananyagot 

párhuzamosan fejlesztik  

• Olcsóbban minden más tankönyvnél 

• Teljes terjedelmükben elérhetők digitálisan 

 

 



Kísérleti tankönyveink 

További előnyök: 

• Tanári kézikönyvek, tanmenetek is készülnek 

• A pedagógus aktív részese az alkotás 

folyamatának (kipróbálás és véleményezés) 

• Az NKP-n kiterjedtebb, szorosabb digitális 

támogatás 

• Használó pedagógus: aki rendeli és tanít belőle 

• Kipróbáló pedagógus (tankönyvenként 50 fő): 

aki rendszeresen munkanaplót vezet a tanév 

során, külön díjazásért (40 ezer Ft/hó) 



Kísérleti tankönyveink 

• magyar nyelv és 

irodalom, írás, olvasás, 

fogalmazás 

• matematika 

• környezetismeret, 

természetismeret   

• történelem 

• erkölcstan 

• kémia 

• fizika 

• földrajz 

• biológia, egészségtan 



Új kísérleti tankönyveink 



Térképeink 

A TÁMOP 3.1.2-B 

kiemelt projekt 

keretében négy 

kísérleti atlaszt is 

fejlesztettek: 5. és 9. 

évfolyamosoknak 

földrajzból és 

történelemből. 



Térképeink 

• Térítésmentesen biztosítja az OFI 

• Újdonságuk, hogy különböző jellegű 

animációk és videók is készülnek az 

atlaszokhoz, amelyek az NKP-n lesznek 

elérhetők 

• Az új atlaszok teljeskörűen használhatók 

majd az érettségin, ugyanakkor 

tankönyvfüggetlenek 



Nemzeti Köznevelési Portál 

• 2015 őszén indul 

• ingyenesen, 

mindenki  

számára elérhető 

• folyamatosan 

bővülő  

számú digitális  

tananyagok 



Nemzeti Köznevelési Portál 

• támogatja a személyre szabott 

tanulást/tanítást (tehetségfejlesztés, 

felzárkóztatás)  

differenciált oktatás 

• lehetőséget teremt  

a pedagógusok  

horizontális  

tudásmegosztására 



Nemzetiségi tankönyveink 



Nemzetiségi tankönyveink 

Intézetünk szlovák, horvát, szerb, bolgár, 

román, német, szlovén és görög nemzetiségi 

iskoláknak kínál tankönyveket, munkafüzeteket, 

hanganyagokat, interaktív tananyagokat. 

 

A TÁMOP 3.4.1 projekt keretében 57 új 

taneszköz és tanári segédlet került 

kifejlesztésre, melyek ősztől már használhatók 

lesznek az iskolákban. 



SNI tankönyveink 

Az OFI továbbra is biztosítja  

a sajátos nevelési igényű tanulók 

tankönyvellátását.  

Ezen tankönyvek megfelelnek  

az új kerettanterveknek  

(51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet 11. 

melléklete), ugyanakkor pedagógiai 

módszertanukban  

a gyógypedagógia modern 

szemléletét képviselik. 



SNI tankönyveink 



Hol tájékozódhat még az OFI tankönyveiről? 

Könyvesboltjaink 

OFI mintabolt és Pedellus Tankönyvbolt (Budapest) 

Továbbá: KELLO-Pontok boltjai 

Katalógus 

www.tankonyvkatalogus.hu 

Ügyfélszolgálat 

vevoszolgalat@ofi.hu 

+36 1 460 1873 



Hol rendelheti meg az OFI tankönyveit? 

Az intézményi tankönyvrendelés a 

Könyvtárellátó Nonprofit Kft. (KELLO) felültén 

zajlik, az OFI tankönyveit is onnan lehet 

megrendelni. 

Évközi rendelés szintén a KELLO webshopján 

keresztül tehető meg. Továbbá az OFI és a 

KELLO könyvesboltjaiban. 



Áraink 

Kísérleti tankönyvek 

• tankönyvek: 250 Ft - 850 Ft 

• munkafüzetek: 200 Ft - 400 Ft 

• csomagárak: 4000 Ft - 11000 Ft 

 

Átvett (AP és NTK) tankönyvsorozatok: 

• tankönyvek: 500 Ft - 1200 Ft 

• munkafüzetek: 300 Ft - 800 Ft 

• csomagárak: 7100 Ft - 16500 Ft 
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www.tankonyvkatalogus.hu 

www.ofi.hu 


