


07 7  A központi tartalomszolgáltatást 
kiegészítő, hasznos hazai tartalmak 
szerepe és forrásai az információ-
és adatmenedzsmenthez szükséges 
kompetenciák fejlesztésében

7.1 Bevezetés

Jelen fejezet abban kíván segítséget nyújtani a pedagógusok számára, hogy jobban eliga-
zodjanak a tankönyveken túli, egyéb információforrások, tananyagtartalmak között, és 
könnyebben fel tudják használni azokat a tanításban.

A digitális munkarend bevezetése – vagy általában a digitális pedagógiai módszerek al-
kalmazása – önmagában nem teszi szükségessé a digitális tartalmak alkalmazását az 
oktatásban. A papíralapú tankönyvek jól használhatóak a digitális munkarendben is, ha a 
pedagógus az otthonról tanuló diákoknak nem magát a tartalmat küldi el az elektronikus 
csatornán keresztül, hanem csak a tankönyvi hivatkozásokat. Ez a megoldás különösen 
indokolt lehet, ha a tanulóknak otthon nincs nagy sávszélességű internet-hozzáférésük.

A tankönyveket kiegészítő tartalmak alkalmazására ugyanakkor egyre nagyobb az igény, 
amelynek okai lehetnek többek között:

 y a tanítási tevékenység kiegészítése napi aktualitásokkal, hírekkel, a tanulók környe-
zetére reflektáló hivatkozásokkal, információkkal;

 y a tankönyveken túl további szemléltető, demonstrációs célú tartalmak bevonása;
 y az interaktivitás biztosítása;
 y a differenciálás, a személyre szabottság lehetősége;
 y az értékelés, visszajelzés idejének lerövidítése, egyes esetekben automatizálása.

A kiegészítő, elmélyítő jelleggel bevont tartalmak egyre gyakrabban digitális formátu-
múak, melynek praktikus okai vannak. Ezek ugyanis – szemben az utánajárást, sokszo-
rosítást igénylő, papíralapú tartalmakkal, újságkivágásokkal, könyvekből fénymásolt 
oldalakkal – könnyen elérhetőek, megoszthatóak, bemutathatóak, emellett multimé-
dia-elemeket is tartalmazhatnak.

A tanítás során felhasználható tartalmak az elméleti meghatározás alapján alapvetően:

 y taneszközök vagy -eszközi elemek, ezen belül

⸰	 információhordozók (tankönyvek, szövegek, képek, filmek, hanganyagok, tárgyak, 
modellek, egyéb demonstrációs anyagok stb.) vagy

⸰	 feladathordozók, illetve

 y értékelési eszközök.
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Mindezek szintén megjelenhetnek papíralapon vagy digitális formátumban is. Az egyéb 
információhordozók (mint a diakép, az írásvetítő-fólia, a CD-lemez, a magnó- vagy 
VHS-kazetta) gyakorlatilag elavultak és teljesen eltűnőben vannak. Helyüket és szerepü-
ket a nagyságrendekkel hatékonyabb digitális másolatok váltják fel a felhasználói eszkö-
zök (digitális tábla, tanulói laptop, tablet, mobiltelefon) elterjedésével.

Az eddig leírtak azonban a digitális technológiának csak nagyon szűk körű felhasználását 
jelentik, amikor a hagyományos, analóg információhordozókat felváltja a digitális, de a 
taneszköz felhasználásának pedagógiai jellege nem változik meg: a tartalmakat továbbra 
is a tanár választja ki és adja közre vagy jelöli ki a tanulóknak feldolgozásra.

A digitalizáció következménye azonban nemcsak az, hogy egy képet vagy filmet sokkal 
könnyebb bemutatni. A technológia alapjaiban változtatja meg az ismeretszerzés mód-
jait a mindennapi életben és a munka világában is, amelyre önmagában nem elegendő 
válasz az információhordozó lecserélése.

7.1.1 A digitalizáció hatása az ismeretszerzés módszereire

Az internet megjelenését követően általános vélekedés volt, hogy a Gutenberg-galaxis 
mostantól mindig mindenki számára elérhetővé válik. Ez azonban csak részben valósult 
meg. Sokak számára az információk elérhetősége – a papíralapú tartalmak visszaszoru-
lása és a digitális tartalmakhoz való egyenlőtlen hozzáférés miatt – még korlátozottabbá 
is vált, mint korábban. Másrészt új problémaként jelent meg az információk valóságtar-
talmának kérdése. A naprakész, jó minőségű, tudományosan alátámasztott, lektorált in-
formációk ugyan elérhetőek, de gyakran csak online vásárlás, előfizetés útján, miközben 
az ingyenes tartalmak esetében keverednek a tények, az ellenőrizetlen információk és a 
vélemények.

Az iskolai tanítás bevett módszerei azonban a tanulókat csak arra készítik fel, hogy elő-
válogatott, a pedagógus, a tankönyvszerző vagy mások által a befogadóképességükhöz 
igazított tartalmakat dolgozzanak fel.

A valós életben a szükséges ismeretek, információk nincsenek diszciplinárisan tantár-
gyakra bontva, tématerületek és kronológia szerint rendezve, és egyáltalán nem igazod-
nak a befogadó felkészültségéhez. Ezért a tanulók – és a mai felnőttek túlnyomó több-
sége – számára az internet egy átláthatatlan, befogadhatatlan információs dzsungel, 
amelyben legfeljebb egy-két tisztásra merészkednek el néhány bejáratott, az ismerő-
seik által ajánlott honlap, portál formájában. Ha pedig valaki egy-egy témát mélyebben 
szeretne megismerni, feldolgozni, a rengeteg – akár egyébként hiteles – tartalom miatt 
érezheti elveszettnek magát, mert nehezen választja el a fontos és kevésbé fontos infor-
mációkat, illetve bizonytalan, hogy az összegyűjtött ismeretek valóban fedik-e az adott 
téma legfontosabb területeit. 

Új ismereteket szinte csak a különböző közösségi portálok (pl. Facebook, YouTube) al-
goritmusai kínálnak, de ezeknek a kiválasztása, ajánlása elsősorban kereskedelmi ala-
pon valósul meg, és nincs sok köze a Gutenberg-galaxishoz. Ezek az információk ugyanis 
nem a tudományos alátámasztottság vagy a problémához kötöttség alapján kerülnek 
kiválasztásra, hanem az adott személy már létező preferenciái alapján. Ez a módszer 
azonban megerősíti, elmélyíti és összeköti az azonos véleményen lévőket, de egyáltalán 
nem alkalmas a validálásra, a kritikai vizsgálatra, az alternatívák közül a valósághoz leg-
közelebbi verzió kiválasztására. Hasonló problémákat rejthetnek a keresőalgoritmusok 
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is, amelyek találati listája nem könyvtári katalógusként, hanem sokkal inkább a kereső 
preferenciáinak visszacsatolásaként működik.

Az előző évszázadban felnőtt emberek számára a tankönyvek és a tanárok által közvetí-
tett, tudományosan ellenőrzött igazságok kényelmét hirtelen felváltotta az álhírek kora, 
az „igazság utáni” korszak, amelynek kezelésére, az információk feldolgozására senki 
nem készítette fel őket. Ez a munka hárul most az iskolára.

7.1.2 Az ismeretszerzés kompetenciái

Ma már elsősorban nem az információhoz való hozzáférés, hanem a megfelelő informá-
ció kiválasztása jelenti a problémát, ezért az iskoláknak célzottan kell fejleszteni az erre 
irányuló kompetenciákat. A digitális környezetben való ismeretszerzéshez kapcsolódó 
kompetenciaterületeket a DigKomp rendszer1 írja le.

DigKomp (A Digitális Kompetencia Keretrendszer)

Kompetenciaterület

(1. dimenzió)
Kompetenciaelem
(2. dimenzió)

1.  Információk és ada-
tok kezelése, haszná-
lata

1.1  Adatok, információk és digitális tartalmak böngészése, keresése 
és szűrése

1.2 Adatok, információk és digitális tartalmak kiértékelése
1.3 Adatok, információk és digitális tartalmak kezelése

A keretrendszer a digitális világban való eligazodás kompetenciáját írja le. Az előző táblá-
zat mutatja be az információ- és adatmenedzsmenthez kapcsolódó kompetenciaeleme-
ket. Minden egyes kompetenciaelemhez 8-8 jártassági szint tartozik.

A következő táblázat a DigKomp információ- és adatmenedzsment kompetenciaterületé-
nek három kompetenciaeleméhez kapcsolódó alap-, illetve középszintű jártasság leírá-
sát mutatja be példaként.

Az 1-es (alap) szintű jártasság-
gal rendelkező személy (többféle 
formában elérhető) útmutatás-
ra támaszkodva egyszerű fela-
datokat, kisebb problémákat 
old meg, folyamatokat kezel, a 
lépéseket megjegyzi.

A 4-es (közép) jártassági  
szinten az egyén önállóan, sa-
ját igényeinek megfelelően old 
meg feladatokat, konkrét, nem 
rutinszerű problémákat, értő 
módon alakítja a megoldáshoz 
vezető lépéseket.

1.1  Adatok, információk és digi-
tális tartalmak böngészése, 
keresése és szűrése

A gépére telepített adatkezelő 
alkalmazások közül legalább 
egyet felismer, útmutatás alap- 
ján elemi szinten használ.

Összetett keresést hajt végre 
sokféle forrás használatával.

1.2  Adatok, információk és digi-
tális tartalmak kiértékelése

Tisztában van vele, hogy a vi-
lághálón szándékosan hamis 
tartalmakkal is találkozhat, 
kerüli az ismeretlen oldalakat.

Saját értékrendjének, illetve 
feladatainak megfelelően 
szelektál az elérhető tartal-
mak között.

1.3  Adatok, információk és digi-
tális tartalmak kezelése

Előzetes útmutatás alapján 
képes a számára fontos in-
formációkat menteni a világ-
hálóról.

Ismeri az adattárolók minden 
típusát, össze tudja hason-
lítani előnyeiket, hátrányaikat, 
többet is használ saját igényei 
szerint.

1 A DigKomp rendszer a DigComp 2.1 néven ismert uniós referenciakereten alapul.
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Az információ- és adatmenedzsment kompetenciaterület összetettsége miatt az ide tar-
tozó kompetenciák csak komplex, hosszú időn át tartó, célzott pedagógiai programokkal 
fejleszthetők, amelybe be kell vonni a digitális kultúra/informatika tantárgyon túl lehető-
ség szerint minél több tantárgyat is.

Mivel a leírt kompetenciafejlesztés lényegi eleme a különböző források felkutatása, 
beazonosítása, validálása, ezért az ismeretek feldolgozását biztosító kompetenciák fej-
lesztésére nemcsak hogy nem hatékony a tankönyv, de önmagában nem is alkalmas.

7.1.3 Paradigmaváltás

A járvány okán a tantermen kívüli, digitális munkarendre való kényszerű és hirtelen tör-
tént áttérés felgyorsította azt a paradigmaváltást, ami egyébként is jellemzi az oktatási 
rendszereket. A gyorsuló ütemben növekvő információáradat már korábban is arra szo-
rította az iskolákat és a pedagógusokat, hogy változtassanak a bevett elveken, megszo-
kott módszereken (pl. az ismeretek forrása döntően a pedagógus, a fókusz az ismeretek 
átadásán van, a tanuló passzív befogadó, az értékelés döntően számonkérő jellegű), és 
újítsák meg tevékenységüket, változtassák meg szemléletüket az eredményesebb és ha-
tékonyabb oktatás érdekében (pl. interaktivitás biztosítása, személyre szabottság, taní-
tás helyett/mellett tanulástámogatás, alternatív tanulási és ismeretszerzési lehetőségek, 
a máshol szerzett tudás elfogadása, támogató értékelési megközelítés, a közösségi ta-
nulás ösztönzése). A kialakult helyzet ezt a folyamatot rendkívüli módon felgyorsította, 
és egyértelművé vált, hogy a digitális eszközök támogatásával megvalósuló tanulás csak 
akkor lehet sikeres, ha az információátadás mellett – és részben helyette – az ilyen mó-
don történő tanulás technológiáját és módszereit is elsajátíttatjuk a tanulókkal, emellett 
biztosítjuk az ehhez szükséges eszközöket. 

7.1.4  Az információ- és adatmenedzsmenthez szükséges 
kompetenciák hiányának következménye

Az oktatásban hagyományosan az iskola (azaz a pedagógus és a jelentős részben mi-
nőséghitelesített tananyagok) a domináns ismeretközvetítő. Ugyanakkor az iskolák és a 
pedagógusok – eltérő mértékben – mindig is hangsúlyt helyeztek az önálló ismeretszer-
zésre, illetve az ismeretek önálló feldolgozására akár a tanórákon, akár a tanórákon kívül 
(pl. kiselőadások, prezentációk készítése). Az internet megjelenése előtti időszakban az 
információk túlnyomó része átesett valamilyen szintű ellenőrzésen, validáláson (pl. ki-
adók, lektorok, szerkesztők, tankönyvek hivatali engedélyezése szakértők bevonásával), 
illetve többnyire strukturáltan állt rendelkezésre. Ez segítette az önálló ismeretszerzést 
és -feldolgozást, egyrészt azért, mert egyértelműen szétvált a fikció és a valóság, a tény 
és a vélemény, másrészt azért, mert az információk strukturált rendelkezésre állása tá-
mogatta a feldolgozást. Éppen ezért az információforrásokat nagyfokú bizalommal ke-
zeltük. Jó példa erre, hogy egy rádiójáték (1938. H. G. Wells: A világok harca) vagy 4–5 év-
tizeddel később egy-egy áldokumentumfilm (1984. Siklós Szilveszter: Az igazi Mao; 1988. 
Jan Svěrák: Olajfalók) képes volt elhitetni sok emberrel, hogy amit hallanak, látnak, az a 
valóság.
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Az internet megjelenésével ez a rendszer átalakult: az információ a sokszorosára nőtt, 
megjelenése töredezetté és strukturálatlanná vált, ellenőrzöttsége nagyrészt megszűnt. 
A professzionális információfeldolgozók és -terjesztők esetében is gyakori az ellenőrizet-
len információk átvétele és közreadása, a hivatkozás elhagyása, a tények és a vélemények 
szándékolt vagy véletlen összemosása. Ezek a változások párhuzamos és eltérő hatást 
gyakoroltak az információszerzésre és a tartalomfeldolgozásra. Pozitív változás, hogy 
hatalmas mennyiségű tartalom érhető el mindenki számára könnyen, olcsón és gyorsan, 
illetve lehetőség van a tények (és az ezekhez kapcsolódó vélemények) többszempontú 
megismerésére. Másfelől hatalmassá nőtt a bizonytalanság a hozzáférhető tartalmak 
megbízhatóságát illetően (nagyrészt eltűntek a korábbi referenciapontok), emellett az 
információk rendszerezésének feladata, a relevancia vizsgálata az egyénre maradt.

A fenti kompetenciahiány eredménye, hogy a tanulók sok esetben a kiadott feladatokra 
válaszul komplett Wikipedia-szócikkeket vagy ami még problematikusabb, ellenőrizetlen 
forrásból származó szövegeket másolnak be egy az egyben, sokszor relevancia nélkül, 
összekeverve hasonló nevű személyeket, helyszíneket. Így, ha meg is jegyeznek a fel-
adatból néhány információt, az is téves lesz.

7.2  Az információ- és adatmenedzsment 
kompetenciaterület fejlesztéséhez szükséges 
digitális tartalmak forrásai

7.2.1  A közgyűjtemények szerepe az információ- és 
adatmenedzsment kompetenciaterület fejlesztésében2

A közgyűjtemények digitalizálásával létrejött hatalmas információforrás különösen alkal-
mas a digitális kompetencia jelen témában érintett területének fejlesztésére. A digitális 
közgyűjteményi adatbázisok által kínált nagy mennyiségű keresési találat ugyanis minő-
sített, biztonságos tartalmakhoz vezeti a böngésző tanulókat, tehát eszközül szolgálhat 
ahhoz, hogy növeljék a diákok jártasságát az információk keresésében, értékelésében és 
kezelésében.

A közgyűjteményi adatbázisokban történő keresés során nemcsak az információ való-
diságát tanulhatják meg ellenőrizni, hanem a relevancia vizsgálatával képessé válnak a 
találati lista szűkítésére is3. 

A közgyűjteményi források feldolgozásával tehát a diákjaink az egyik legfontosabb digi-
táliskompetencia-területen, az információ- és adatmenedzsment területén fejleszthetik 
az információk hatékony kereséséhez, szűréséhez és rendszerezéséhez nélkülözhetetlen 
készségeiket, miközben nemzeti kincseinken keresztül megismerhetik többek között ha-
zánk történelmét, irodalmi, képzőművészeti alkotásait.

2 A témával a kiadvány 10. A közgyűjtemények oktatási célú digitálistartalom-szolgáltatásai című fejezete 
foglalkozik részletesen ajánlások, jó gyakorlatok bemutatásán keresztül.

3 Például: Az „Erzsébet királyné” keresőkifejezés nemcsak a személyre mutathat rá, hanem az azonos nevű 
közút levéltárban őrzött szelvénytervére is. Az „orgona” lehet virág, hangszer, de fegyver is.
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7.2.2 Tankönyvek, taneszközök, tananyagok

A központi tartalomszolgáltatás alternatív fejlesztésekkel történő kiegészítése feladatot 
ró az államra éppúgy (keretek kijelölése), mint a tanulásirányítás feladatait közvetlenül 
ellátó iskolákra, pedagógusokra. A következő fejezetben a kontextust, az állam által ki-
alakítandó kereteket mutatjuk be, az azt követő részben pedig azokat a feladatokat és 
tevékenységeket, amelyek az intézményi gyakorlatban jelennek meg.

Az oktatás részleges digitális átállása vélhetően elkerülhetetlen, amely folyamat támoga-
tására és ösztönzésére az oktatási kormányzatok komoly erőfeszítéseket tesznek szerte 
a világon. A fejlesztések fókuszában először a hardver- és szoftverfejlesztés jelent meg, 
napjainkra a hangsúly a digitális eszközökkel támogatott tanulás módszertanára és a 
tartalomfejlesztésre helyeződött át. Ez utóbbi fejlesztési tevékenységet részben az állam 
végzi saját tudásháttér biztosításával vagy oly módon, hogy külső partnerekkel együtt-
működve finanszírozási forrást biztosít és minőséghitelesítési feladatokat lát el. Az így 
létrejövő tartalmakat és jó gyakorlatokat térítésmentesen biztosítja a pedagógusok és a 
tanulók számára. Ugyanakkor a tartalomfejlesztésben nem csak az állam által koordinált 
és finanszírozott szereplők vesznek részt. A munkában jelentős részt vállalhatnak a profit- 
orientált piaci szervezetek és kisebb mértékben a nonprofit, civil szereplők, sőt maguk a 
pedagógusok és pedagógusközösségek is aktívan jelennek meg a tartalomfejlesztésben 
és a jó gyakorlatok kialakításában.

Mindez azt jelenti, hogy a fejlesztett tartalmak, jó gyakorlatok egy része

1. állami fejlesztésű és térítésmentesen mindenki számára elérhető (pl. ingyenes tan-
könyvek, Nemzeti Köznevelési Portál);

2. állami igény alapján pályázati források felhasználásával intézményi fejlesztések ke-
retében jött létre, a pályázati elvárás függvényében minősített és hozzáférhető (ese-
tenként közös felületen – például a Nemzeti Köznevelési Portálon);

3. térítés ellenében, a fejlesztő minőséghitelesítésével vehető igénybe (piaci szerep-
lők);

4. döntően ingyenesen, szervezett minőséghitelesítés nélkül érhető el (civil szereplők);
5. intézményi szinten kialakított fejlesztések keretében jött létre, és többnyire nem el-

érhető mások számára, minőségét a helyi gyakorlat alakítja.

A 3–5. pontban megjelenő tartalmak – finanszírozási okok, disszeminációs vagy adaptá-
ciós nehézségek miatt – korlátozottan érhetők el, és minőséghitelesítésük is esetleges. 

Mind a tartalomszolgáltatás, mind az ehhez kapcsolódó módszertanok, gyakorlatok 
minőséghitelesítésére az állam – folyamatosan bővülő körben – törekszik, egyrészt a 
központi finanszírozású tartalmak körének bővítésével, másrészt már létező, hiányte-
rületet lefedő tartalmak minőségbiztosításával, akkreditációjával. Ugyanakkor a tanulók 
által napról napra felfedezett online tartalmak intenzíven növekvő köre a hagyományos 
akkreditációs eljárás keretében már nem minőségbiztosítható. Erre egyébként nincs is 
szükség, hiszen az egyik fő feladat, hogy a tanulók maguk is képesek legyenek validálni a 
különböző információforrásokat. Azonban annak érdekében, hogy a tanárok a tanköny-
vek mellett egyéb alternatív forrásokat is ajánlhassanak, szükséges a minőséghitelesítés 
lehetőségeinek bővítése több módszerrel is:  

 y a más minőséghitelesítőnél szerzett tanúsítvány elfogadása (elsősorban a nemzet-
közi gyakorlatban kialakított tartalmak átvételénél jön szóba);
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 y jelentős tudással, jó gyakorlattal, tapasztalattal rendelkező szolgáltatók esetén (köz-
gyűjtemények, felsőoktatási intézmények, innovatív iskolák, transznacionális vállala-
tok, magyar piaci szereplők) a tartalom forrása, előállítója garantálja a minőséget (a 
szolgáltató a minőséghitelesítő);

 y közösségi minőséghitelesítés, amely jelen kontextusban olyan – előzetes szempon-
tok szerint történő – értékelést jelent, mely az adott tartalom létrehozóinak és ki-
próbálóinak tapasztalatait tükrözi, ily módon a gyakorlati beválásról ad visszajelzést 
a fejlesztők és a további kipróbálást tervezők számára. Az értékelés azonosítható 
módon történik (pl. regisztrációval valósul meg). A közösségi értékelés további hoza-
déka a tartalomfejlesztők és a kipróbálók között létrejövő kapcsolati háló.

7.3 Intézményi ajánlások 

7.3.1  Az információ- és adatmenedzsment kompetenciaterület 
fejlesztése az iskolában

Az iskola és a pedagógusok feladatai az információ- és adatmenedzsment kompetencia-
terület fejlesztéséhez kapcsolódóan a következők lehetnek:

 y Az információ iránti igény felkeltése. A feldolgozandó tematikához, problémához a ta-
nulók képességeihez és életkori sajátosságaihoz illeszkedően a lehető legkevesebb 
információforrás megadása annak érdekében, hogy a tanulók önállóan keressenek 
ismereteket.

 y Több forrás használatának ösztönzése. A tanárnak arra kell ösztönöznie a tanulókat, 
hogy a racionálisan lehető legtöbb forrást használják fel az információs igényeik ki-
elégítésére.

 y A találati eredmények optimalizálása. A tanulókat fel kell készíteni a keresési ered-
mények szűrésére, a találatok számának optimalizálására a relevancia megőrzése, 
maximalizálása mellett.

 y Az információk ellenőrzése. A tanulókat a Nemzeti alaptanterv és a kerettantervek 
erre irányuló célkitűzéseivel összhangban fel kell készíteni a digitális kompetencia 
fejlesztésén keresztül az információforrások hitelességének és megbízhatóságának 
ellenőrzésére és értékelésére. Ehhez segítséget kell nyújtani az ellenőrzési szem-
pontok meghatározásával és alkalmazásuk gyakorlásával4. A digitális pedagógia 
egy újabb kihívása tehát az, hogy képessé tegye a tanulókat a tényellenőrzés (fact 
checking) – tartalomelemzést és relevanciaértékelést is magába foglaló – alapvető 
módszereinek, technológiájának alkalmazására,  és fejlessze  mérlegelő  gondolko-
dásukat. 

4 Turn Students into Fact-Finding Web Detectives.
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Forrás: UNESCO5

 y Az információk keresztellenőrzése. Kölcsönös információellenőrzés tanulópárok, tanu-
lócsoportok között.

 y Az információk publikálásának ösztönzése. Az információmenedzsment fontos eleme 
a megszerzett információk feldolgozása, rendezése, bemutatása. A hatásos, érthető 
bemutatás igényli az információk rendezését, vizualizációját annak érdekében, hogy 
a befogadó a lehető legkönnyebben és leghatásosabban legyen képes átvenni az 
összegyűjtött ismereteket.

7.3.2  A pedagógusok további feladatai az információ- és 
adatmenedzsmenthez szükséges kompetenciák 
fejlesztése kapcsán

Kiemelt feladat a tanulók felkészítése a nem ellenőrzött forrásból származó információk 
kezelésére, az ehhez szükséges kompetenciák kialakítása. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy 
a fókusz az ismeretátadásról a tanulástámogatásra, a tanulástechnológia és -módszer-
tan elsajátíttatására helyeződik át. Ennek meghatározó elemei:

 y az információszerzés,

⸰	amely nem egyetlen forrásból történik;

⸰	amely esetében a források ellenőrizettek (megjelenés helye, hivatkozásai, esetle-
ges szakmai lektorálás);

⸰	amelyet mérlegelő, értékelő megközelítés jellemez;

⸰	ami relevanciavizsgálattal párosul (a feldolgozandó téma szempontjából valóban 
fontos-e);

⸰	amely a fentiek alapján szükséges szelekción esik át; 

 y az információ elemzése, feldolgozása:

⸰	lényegkiemelés,

⸰	rendszerezés (pl. ok-okozati összefüggések felismerése, struktúra kialakítása),

⸰	hivatkozások, forrásmegjelölések alkalmazása,

5 The difference between Fact-checking and Verification.

Leleplezés

Hamis hírek, 
hoaxok felderítése

Igazolás

Szemtanúk,  
dokumentumok, 

fényképek, dátumok stb. 
ellenőrzése

Tényellenőrzés

Szakértői vélemények, 
keresztellenőrzés, 

tudományos  
alátámasztottság
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⸰	kiegészítő, értelmezést segítő információk kezelése (pl. lábjegyzetek);

 y a relevanciakontroll:

⸰	a feldolgozandó témához talált információk értékelése, szelektálása;

⸰	az adott témához szorosan nem kapcsolódó, de más esetekben használható infor-
mációk kezelése (mentés, naplózás, rendezett mappákba helyezés); 

 y a tudásmegosztás lehetőségei és indokoltsága:

⸰	az információk rendezése,

⸰	vizualizációja,

⸰	kontextushoz igazítása.

Tekintettel arra, hogy a tanulók nem kizárólag a tanár, illetve a tankönyv által nyújtott 
információkra támaszkodnak, a pedagógus feladata a diákok által másutt megszerzett 
ismeretek ellenőrzése is. Akkor is, ha ez csak az adott tanuló esetében indokolt (pl. házi 
feladat), de különösen akkor, ha az megosztásra kerül a tanulócsoportban (pl. kiselő- 
adás, prezentáció). Ugyanakkor az ellenőrzésen átesett, tanuló által létrehozott tartalom 
a továbbiakban általánosan is használható, azaz más tanulók, tanulócsoportok, pedagó-
gusok ismeretszerzését is segítheti mint hiteles információ.

A pedagógusközösség feladata továbbá az intézmény pedagógusai által létrehozott, illet-
ve a más intézményektől átvett – központi minőséghitelesítésen át nem esett – tartalmak 
validálása. Ez történhet a bevezetést megelőzően, illetve (a relevanciavizsgálat miatt) az-
zal párhuzamosan is, pl. hospitálás, közösségi értékelés. Az ilyen módon létrehozott tar-
talmak nyilvánosak, ami lehetővé teszi a mások általi kipróbálást, illetve e kipróbálás ta-
pasztalatainak visszajelzését a fejlesztők és a további kipróbálók számára. A strukturált, 
megadott szempontok szerint történő közösségi értékelés lehetőséget kínál a fejlesztő 
számára a létrehozott tartalom (szöveg, feladatbank, tantárgy-pedagógiai tartalom stb.) 
és az ehhez esetlegesen kapcsolódó instrukciók, adaptációs támogatás kipróbálási ta-
pasztalatokon nyugvó korrekciójára. 

Az előzőekben tárgyalt minőséghitelesítési tevékenység alapfeltétele, hogy az intézmény-
vezetők és a pedagógusok rendelkezzenek az ehhez szükséges kompetenciákkal. Ez oly 
módon érhető el, ha ezek az ismeretek beépülnek a pedagógustanulás (ennek részeként 
a pedagógusképzés, a pedagógus-továbbképzés és az egymástól tanulás) curriculumába, 
azaz a tanárok digitális transzformációs jövőképet magában foglaló képzést kapnak. Túl 
ezen, a pedagógusminősítés szempontrendszerében is meg kell jelennie e kompetencia 
vizsgálatának. Ezeknek az elemeknek a központi szabályozásban való megjelenítése nem 
helyi, intézményi feladat. Ugyanakkor nagyon sok intézményben tervezett tematikával 
működik az egymástól tanulás rendszere (hospitálás, pedagógus tanulóközösség, szak-
mai nap, pályakezdők mentorálása stb.) 
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08 8 A Nemzeti Köznevelési Portál 

Az NKP, azaz Nemzeti Köznevelési Portál egy oktatási platform, egy webes portálrend-
szer, amelynek célja a digitális pedagógia módszertani támogatása. Fontos, hogy a di-
gitális térben kevésbé jártasak is könnyen találjanak itt megfelelő tananyagot, és mind 
a pedagógusok, mind a diákok inspirációt meríthessenek belőle. Az NKP további célja, 
hogy az oktatás minden területén segítse e két szereplőt, és modernizálja a tanulás-ta-
nítás folyamatát.

A portálrendszer első verziója 2015 őszén indult el. Ez ingyenes hozzáférést biztosított 
mindenki számára, a használatához pedig nem kellett regisztrálni, a tartalmakat enél-
kül is el lehetett érni. Ha valaki tartalmat szeretett volna előállítani, többletfunkciókhoz 
akart hozzáférni, akkor erre is lehetősége nyílt egy díjmentes regisztráció után. Az Ok-
tatáskutató és Fejlesztő Intézet, az Eszterházy Károly Egyetem és az Oktatási Hivatal az 
EFOP-3.2.2 projekt keretében korszerűsítette a portált: új funkciókkal bővítette olyan 
területeken, amelyek addig nem voltak kellőképpen hangsúlyosak. Hiszen a pedagógiai 
környezet és mindaz, amit tanulási-tanítási folyamaton értünk, szüntelenül változik, és 
ehhez alkalmazkodnunk kell. 

A portál ideális belépési pont a digitális világba. A rendszert úgy alakítottuk ki, hogy a 
digitális eszközök használatában kevesebb tapasztalattal rendelkező pedagógusok is 
jól tudjanak tájékozódni a felületeken és a funkciók között. Belépő szinten a meglévő 
okostankönyveket és a digitális kiegészítőket bárki könnyen képes használni. A középha-
ladó szinten lévő, gyakorlottabb kollégák akár módosítani is tudják a tananyagokat, és 
elmenthetik azokat a saját tartalomtárukba. A haladó szintűek pedig már saját tananya-
gokat is létrehozhatnak, és megoszthatják azokat a kollégáikkal.

A Nemzeti Köznevelési Portál továbbá biztonságos digitális tér gyermekeink számára, 
ahol minősített tartalmak, jóváhagyott tananyagok és minőségi kiegészítők találhatók.

A portál használatához a folyamatosan bővülő Felhasználói kézikönyv nyújt támogatást.  

8.1 Szolgáltatások

Az NKP-t az egész világon bárki használhatja, csak egy modern böngésző és internetel-
érés szükséges hozzá. Belépés nélkül is sokféle tartalom és szolgáltatás érhető el rajta, 
de a csoportos tevékenységekre csak az ingyenes regisztráció után nyílik mód.

8.1.1 Belépés nélkül elérhető lehetőségek

A publikált okostankönyvek közt tudunk keresni, szűrni, lehetőségünk van megtekinteni 
azokat. Az okostankönyvek tartalmaznak animációkat, kisfilmeket és térképeket, a Mé-
diatárban pedig több ezer tananyagelem közül választhatnak a pedagógusok. Az inter-
aktív 2D és 3D térképeken ki-be kapcsolható rétegeket jeleníthetünk meg, az animációk 
egy jelenséget vagy kísérletet mutatnak be. A videók között találunk interjúkat, egy-egy 
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különleges hely bemutatását, drámafeldolgozást, érdekes állatokról készült felvételeket 
és történelmi témájú 3D animációkat is. A videókhoz sok esetben kiegészítő kérdéseket 
illesztettek a szerkesztők, hogy megkönnyítsék a tartalmi feldolgozást. A pedagógiai cé-
loknak legmegfelelőbb tartalom megtalálását segíti az intelligens keresőeszköz, amellyel 
tartalomtípusra, korosztályra és iskolatípusra is lehet szűrni.

Természetesen lehetőség van csak feladatokra, feladatsorokra is rákeresni, azokat kiját-
szani. Az okosfeladatok olyan tanulást segítő kiegészítők, amelyek a gépi intelligencián 
alapulva közvetlen segítséget tudnak nyújtani a tanulóknak. A feltöltött feladatbankok 
és médiatárak több tízezer digitális tananyag-kiegészítőt tartalmaznak. A feladattárban 
található differenciált feladatokat gyakorló pedagógusok állították össze az ország min-
den részéből. A nehézségi szintek az életkori sajátosságokhoz igazodnak, az adatbázis 
tetszőlegesen bővíthető.

8.1.2 Regisztrációt követően elérhető lehetőségek

Az ingyenes regisztráció után újabb szolgáltatások nyílnak meg a felhasználók előtt. 
Egyedülálló módon több külső rendszerrel együttműködve kínál az NKP további tartalma-
kat a tanulók számára.

A MúzeumDigitár egy felhőalapú, gyűjteménykezelő és publikációs szoftver, amely 68 
magyar közgyűjtemény 205 000 műtárgyának képi és szöveges adatait tartalmazza.

A Nemzeti Audiovizuális Archívum (NAVA) 2006 óta digitálisan rögzíti, feldolgozza és on-
line hozzáférhetővé teszi a magyarországi közszolgálati csatornák és a legnagyobb lefe-
dettségű kereskedelmi televíziók magyar gyártású műsorait.

Az IWitness a Dél-kaliforniai Egyetem (USC) Soá Alapítványának digitális oktatási plat-
formja. A több mint 3000 teljes videóinterjú között a magyar nyelvű életinterjúk száma 
200 felett van. Az interjúkra épülő feladatok a diákok számos kompetenciáját fejlesz-
tik, mint például a mérlegelő gondolkodást, az empátiás készséget, a szövegértést és az 
elemzőkészséget.

A regisztráció és belépés után az NKP rendszere figyelni tudja a felhasználói tevékenysé-
get, a feladatok megoldása során elért eredményeket, így – testre szabható nyitóoldalon 
(irányítópult) – képes rövid áttekintést adni a bejelentkezett felhasználót érintő felada-
tokról, eseményekről és tartalmi frissítésekről is.

Lehetősége van a felhasználónak arra, hogy tartalmakat szerkesszen, akár okostanköny-
vi formátumban, akár feladatok, feladatsorok szintjén vagy éppen médiaelemek feltöl-
tésével a saját tartalomtárba. Az így elkészített tartalmakat megoszthatjuk, vagy éppen 
más tartalmakat gyűjteménybe rendezhetünk és értékelhetünk is (a tetszik gombra kat-
tintva), ezzel segíthetünk kiemelni a legjobb oktatási tartalmakat.

8.1.3 Intézményhez kötött regisztrációval elérhető lehetőségek

A pedagógusok az NKP-n lévő iskolai intézmények folyamatosan bővülő listájából vá-
laszthatják ki az iskolájukat, csatlakozhatnak a tantestületük e felületen már aktív tag-
jaihoz. Saját tanulócsoportokat hozhatnak létre, és menedzselhetik azokat. A rendszer 
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megkülönbözteti a csoportban a tanári és a diákszerepköröket. A jogosultságok igen ha-
sonlóan működnek a világszerte ismert, mára de facto szabvánnyá váló rendszerekhez, 
így alkalmazásuk nem okoz nehézséget.

Az e-mailes meghívás útján bekerült új csoporttagnak és az egész csoportnak is lehet 
üzenetet küldeni. A tanár törölni tud csoporttagot vagy teljes csoportot, és a tagok is 
kiléphetnek a csoportból. A pedagógus állományokat tölthet fel a közös mappába, és 
ezeket a diákok le is tölthetik. 

A tanár feladatot, feladatsort adhat a csoportnak, és ehhez határidőt is rendelhet. Az 
ellenőrzött és értékelt megoldásokat vissza is tudja küldeni a tanulók számára. Kérdés 
esetén a tanulók egyénileg is tudnak levelezni a tanárral az NKP biztonságos felületén.

8.2 Tartalmak

8.1.2 Tankönyvek

A tankönyvjegyzéken lévő tankönyvek elérhetők – letölthető PDF-formátumban – a Tan-
könyvek és segédletek oldalról. Nagy előnye, hogy nem kell hozzá állandó internetkapcso-
lat és a nyomtatott tankönyvvel teljesen megegyezően mutatja a tartalmakat, azonban 
az interaktivitás ebből a formátumból gyakorlatilag hiányzik. A taneszközökről további 
hasznos információk és egyéb kiegészítők, mellékletek, tanmenetek, feladatok, témazá-
ró dolgozatok, megoldókulcsok és megoldáskötetek is elérhetők.

8.2.2 Okostankönyvek

A Nemzeti Köznevelési Portálon elérhetők az aktuális Nemzeti alaptantervhez illeszkedő 
taneszközök újgenerációs formátumai, az okostankönyvek. Az okostankönyv-formátum a 
tankönyvi leckéket reszponzív, azaz a digitális eszköz képernyőjéhez igazodó HTML-olda-
lakká alakítja át. 
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Az okostankönyvek jelentős hozzáadott értéke tehát, hogy a mobiltelefontól kezdve a 
tableteken, a laptopokon át az okostáblákig és a projektorokig minden tartalmat jól lát-
hatóan, felhasználóbarát módon jelenítenek meg. Az új formátum azonban nemcsak 
platformváltást jelent – ezzel párhuzamosan egy digitális transzformáción is átesett a 
tananyag. A papíralapú tankönyvi tartalmak olyan digitális megoldásokkal egészültek ki, 
amelyek a korábbi formátumban nem voltak támogathatók. Tulajdonképpen azokról a 
többletszolgáltatásokról van szó, amelyek megtalálhatók az NKP-n. Akár úgy is fogalmaz-
hatunk, hogy az okostankönyvek az NKP összes szolgáltatásának egyfajta lenyomatát 
adják, egy olyan adaptív tanulási útvonalmintát, amelyet a pedagógus egy szerkesztő- 
felület használatával akár maga is képes elkészíteni. 

Egy-egy okostankönyvben sok száz feladat, átlagosan 10–15 kisfilm, feladatsorok és 
egyéb digitális kiegészítő tartalmak szerepelnek, annak megfelelően szerveződve, ahogy 
az egyes tananyagok feldolgozási sorrendje megkívánja. 

A portálon jelenleg 85 darab okostankönyv érhető el, és folyamatosan készülnek az új 
összeállítások. 2020-tól 2023-ig felmenő rendszerben zajlik a tankönyvek és az okostan-
könyvek frissítése a módosított Nemzeti alaptanterv alapján. 

Maguk az okostankönyvek nem kizárólag tanórai használatra születtek, ugyanolyan 
fontos eszközei lehetnek az otthoni, egyéni tanulásnak is. Pusztán azáltal, hogy – re-
ményeink szerint olvasható és jól használható módon – bármilyen platformon meg le-
het tekinteni a tartalmukat, többre hivatottak annál, hogy frontális oktatásra használják 
őket. A lehetőségek széles tárházát kínálják a tanároknak: akár a projektmunkát, akár a 
kiscsoportos foglalkozásokat, akár az otthoni, projektmunkában való tevékenykedtetést 
is képesek támogatni. Egyszóval a környezettől és a szereplőktől függ, hogy hol, hogyan 
és milyen tanulási ciklusban alkalmazzák őket.
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8.2.3 Digitális kiegészítők

A portálon elérhető több mint 25 000 okosfeladat méri a tanulók tevékenykedtetésének 
különböző jellemzőit. Nyomon követik a tudásszintjüket, így differenciált feladatbankokat 
lehet az okosfeladatokhoz kapcsolni. Vegyünk például egy tanulót, akinek nem túl jók az 
eredményei, és egy kisebb nehézség is könnyen kedvét szegi. Az ő esetében automatiku-
san olyan típusú feladatokat tudunk ajánlani, amelyek közelebb állnak a tudásszintjéhez. 
A rendszer az elvégzett feladatok után mindig újraértékeli a tanulót, a következő felada-
tok nehézsége pedig igazodik a tanuló teljesítményéhez, így sikerélményeken keresztül 
juttatja magasabb szintű tudáshoz. Az erre a logikára épülő tanulási folyamatot úgy tud-
ja a tanár segíteni, hogy feltölti ezt a bizonyos differenciálásra alkalmas feladatbankot. 
Ráadásul nem is feltétlenül az adott diák tanárának kell létrehoznia a feladattárat, ha-
nem gyakorlatilag bárki megteheti az országban, így a kollektív tudás is érvényesülhet.

A tankönyveken, munkafüzeteken kívül jelenleg körülbelül 55  000 digitális tartalom  
(pédául 3D animáció, interaktív térkép, diagram, szimuláció) érhető el az NKP-n, nagyjá-
ból lefedve az 5–12. évfolyamos tantárgyak esetén a teljes tananyagot.

8.2.4 A sajátos nevelési igényű tanulók támogatása

A portálon az SNI tanulók tanulásának támogatásához is találunk jól használható segéd-
leteket. A tanulásban akadályozott (TANAK) és az értelmileg akadályozott (ÉRTAK) gyere-
kek számára létrehozott digitális felületek és feladatok támogatják azt a tanulási-tanítási 
folyamatot, amelynek módszertani palettáján megtalálható az órai keretek között zajló 
kiscsoportos foglalkozás vagy akár a csaknem teljesen egyéni fejlesztés egyaránt. Alap-
vető cél a lehető legszélesebb ismeretanyag átadása és a gyógypedagógusok napi mun-
kájának támogatása.

A papíralapú taneszköz reszponzív megjelenítése mellett az adott oldalakhoz digitális 
feladatok vagy multimédiás kiegészítők társulnak. 
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A felület tanári funkciói között a tananyaghoz tartozó digitális feladatokon kívül egyéb 
feladatokat, a digitális tananyaghoz és a nyomtatott taneszközhöz kapcsolódó tanári út-
mutatókat, valamint az adott tankönyv letölthető PDF-oldalait is elérheti a felhasználó.

Az SNI-felület kialakítása során nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy a tanulók és taná-
rok egyaránt könnyen kezelhessék és használhassák azt.

Az okosfeladatok sajátos nevelési igény szerinti megjelenítése a lehető legkevesebb za-
varó információt tartalmazza. A pedagógusnak szánt iránymutatások a feladattal kap-
csolatban az okostankönyv tanári funkciói között érhetők el. A feladatmotorok megal-
kotásakor a gyakorlásra és az elmélyítésre helyeztük a hangsúlyt. Ennek egyik formája 
az, hogy egyes SNI-feladatmotorok nem engednek hibázni, vagyis a téves válasz képei 
visszaugranak az eredeti helyükre, és a tanuló újra tud próbálkozni.

A multimédiás anyagok megjelenésükben és tartalmukban is a TANAK, illetve az ÉRTAK 
gyerekek igényeihez igazodnak. Segítséget nyújtanak sok olyan dologban, ami a nem 
neurotipikus tanulók számára nehézséget okoz, mint például a szerialitás vagy az abszt-
rahálás képessége. Ez utóbbihoz olyan – animációs és filmes technikát is alkalmazó – 
kisfilmek készültek, amelyek megmutatják az egyes állatok valós és rajzolt képeit.

8.3 Módszertani lehetőségek

8.3.1 Csoportmunka támogatása

A felület a kooperatív és a projektalapú tanítási és tanulási technikákhoz alkalmazha-
tó funkciók széles kínálatát nyújtja. Az okostankönyvi felület az adott tantárgyi tar-
talom tematikus feldolgozása mellett olyan kiegészítőket tartalmaz, amelyek segítik a 
diákot az egyes témákhoz tartozó összefüggések és fogalmak megértésében. A feladat-
motorok lehetővé teszik az egyes témákat feldolgozó tanulói feladatok létrehozását.  
A csoportfunkciók támogatják a projektben részt vevők kommunikációját és közös fel-
adatvégzését. A projektmunka során a tanulók közös produktumot hozhatnak létre egy 
egyszerűsített szerkesztői felületen, ami az okostankönyvvel megegyező formában ad 
lehetőséget a tanulási eredmények és produktumok bemutatására a projekt zárásakor.
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A projekt feladatai nem önállóan, hanem pedagógiai folyamatba ágyazva értelmezen-
dők, ugyanakkor egy-egy példa megmutatja, hogy a tantárgyközi tartalom könnyedén 
megvalósítható egy feladaton belül is. A telefonos applikációs forma és a tabletek alkal-
mazása biztosítják az osztálytermen kívüli tanulás lehetőségét, pl. kiküldött feladatsor, 
tanuló által – az önállóan szerzett tudása alapján – készített saját feladat. A feladatok 
differenciálhatók, illetve utat engednek a tudásépítési folyamatnak a megértéstől az al-
kotásig.

8.3.2 Az önálló feldolgozás lehetőségei

Az önálló felkészülés lehetőségét is támogatja a portál és az okostankönyv. Amellett, hogy 
bármikor és bárhol előhívható a tananyag, illetve minden hozzáadott digitális kiegészítő, 
a portálfunkciók is segíthetnek a tanulóknak a tananyagok önálló feldolgozásában.

Az okostankönyvi felületen lehetőség van jegyzetek készítésére a tankönyvi tartalom 
és a digitális kiegészítők esetén is. Ezek a jegyzetek a későbbi ismétléseknél előhívhatók, 
és használhatók a felkészülésben. Ezeket kiegészíthetik a pedagógusok egy olyan „össze-
foglalóval”, amit a gyűjtemények funkcióval tudnak létrehozni, segítve ezzel a tananyag 
elmélyítését.

Az adaptív tesztsor használatakor a tanuló – a tudásszintjének megfelelően – irányí-
tottan kap feladatokat, amelyekkel ellenőrizheti a tudását, és bővítheti az ismereteit a 
feladatmotorok által ajánlott tartalmak segítségével.

A csoportfunkciók használata során kiscsoportos felkészülésre is lehetőség van. A jegy-
zetek, illetve az egyes csoportokban a saját gyűjteményi tartalom megosztása gazdagítja 
a csoport tagjainak közös tudásbázisát. 

Megjegyzések hozzáadása segíti az önálló feldolgozást. A megjegyzések bármikor elő-
hívhatók, bővíthetők.

A kulcsszavas keresés lehetővé teszi, hogy a felhasználó önállóan tárjon fel egy-egy té-
mát vagy témakört a portálon található tartalmak közül. A keresést elindíthatja a főoldali 
keresőben a nagyító ikonnal jelölt sávban vagy a felső menüsor Keresés menüpontjában. 
A keresés a kulcsszavak és a tartalomtípus kiválasztása után tovább koncentrálható isko-
latípus, évfolyam és tantárgy szerint.

100



Az okosfeladatok kinagyíthatók teljes képernyős nézetre, hogy a felhasználók ezek 
megoldása közben csak az adott témára koncentrálva dolgozhassanak. 

Az okosfeladatokban nem kérhető azonnal a helyes megoldás. A felhasználónak a 
feladatot el kell kezdenie, vagyis legalább egy esetben, egy elem vonatkozásában dön-
tést kell hoznia, és csak ezt követően kérheti a helyes megoldást. A javítás után az okos-
feladatok folytathatók, hiszen a helytelen válaszok visszakerülnek a kiindulási helyükre.

Az okosfeladatok ellenőrzése során választható lehetőség a releváns tananyagré-
szek elérése, átolvasása. Ezeket linkként kínálja fel a keretrendszer a „Hol tudok ennek 
utánanézni?” gombra kattintva. Ezt az opciót választva a kulcsszavazott és legtöbbször 
megnyitott találatok érhetők el linkként és felugró ablakokban is az okosfeladaton belül.

Az okosfeladatok a részleges vagy teljes javítás után, illetve a segítő linkek tanul-
mányozása után folytathatók, befejezhetők, és ismételten lehetőség van a feladat el-
lenőrzésére. 

Az okosfeladatok minden indításkor egyedi módon töltődnek be, az elemek elhe-
lyezkedése, kiosztása változik, így nem lehet rutinból megoldani ezeket. A tanulónak 
értelmeznie kell, el kell olvasnia a feladaton belül az egyes részeket. Az okosfeladatok 
40%-a feladatbankra épül, és minden újraindításnál a háttértárban megkevert elemek-
kel töltődik be a feladat. 

Az okosfeladatok leckén belüli megjelenése is támogatja a differenciálást. A fontos 
és a törzsanyag gyakorlására ajánlott okosfeladatok normál állapotban, nyitva jelennek 
meg a leckékben. A fejlesztő, ismeretterjesztő, a törzsanyaghoz nem szorosan kapcsoló-
dó okosfeladatok összezárt állapotban, csak a fejlécükkel láthatók a leckékben.

Az okosfeladatokat feladatsorokba tudjuk illeszteni, ami lehetőséget ad arra, hogy ál-
landó vagy random sorrendben kerüljenek a felhasználó elé az egyes kérdések. Mind-
ezek mellett kialakíthatunk adaptív tesztsort is az okosfeladatok segítségével, ami a 
tanuló válaszaitól függően nehezebb, illetve könnyebb kérdéseket dob fel a tesztet végző 
diáknak.

A fejlécgrafikák magyarázó erejűek, infografikaként vagy gondolattérképként használ-
hatók. Kiemelik és összefoglalják az egyes leckék lényegét, a téma részleteit, összefüg-
géseket mutatnak a tananyag témái között. A fejlécgrafikákban a kiválasztott tárgyak 
vagy szereplők példákat hoznak, tömörítenek, viszonyítási pontot adnak, szemléltetnek. 
Ennek köszönhetően a tananyag elvont fogalmai vizualizálva jelennek meg, a példák ere-
jének köszönhetően könnyű azokat elképzelni és megjegyezni. 
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A szöveggyűjtemények digitalizálása: a nagy mennyiségű szöveges tartalommal és 
tananyaggal dolgozó tantárgyak esetében a szöveggyűjteményt tartalmazó köteteket és 
fejezeteket is adaptáltuk a digitális tanulási környezetbe. A feldolgozott szövegrészlete-
ket linkekkel a megfelelő leckékhez illesztettük és/vagy lenyíló ablakokban helyeztük el.

8.3.3 Az órai munka támogatása
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Tanári prezentációs eszközként alkalmazható az okostankönyvi felület. A prezentációs 
nézet kombinálható emellett a digitális táblák egyéb funkcióival (pl. kézi jegyzetelés, raj-
zolás). Így teljesebb értékű tanórát tudunk tartani.

A tankönyvi szövegben a lényeg hangsúlyozását segíti a szövegkiemelő funkció.

A kiscsoportos feladatvégzéshez alkalmazhatók a csoportfunkciók az órai munkavég-
zés során. A tanulók kommunikációját, együttműködését a kezükben lévő okoseszközök 
támogathatják.

Ugyancsak a kiscsoportos feladatvégzéseket támogatják a csoportfunkciók azzal, hogy 
a csoport a saját anyagait egy helyen rendszerezve tudja használni a tanulási eredmé-
nyük bemutatásakor.

Differenciáláshoz akár többszintű verziót is létre tudnak hozni a pedagógusok az okos-
feladatokból, ezzel is támogatva azt, hogy az egyéni tanulói igényeknek megfelelő fel- 
adatot adjanak ki akár tanórai keretek között.

A tanórai szemléltetéshez rendelkezésre állnak animációk és szimulációk, amelyek se-
gítik az összefüggések megértését.

Interaktív 2D és 3D térképek (rétegenként kapcsolható tartalommal) segítenek az osz-
tálytermi „nagytérképek” kiváltásában.  

A digitalizált tankönyvi képek körgalériában, kinagyítva is megtekinthetők.  
A nyomtatott tankönyvek illusztrációi, képei, infografikái az okostankönyv felületén kép-
galériában is megjeleníthetők, kinagyíthatók, az egyes leckék képei körgalériába rendez-
ve is végignézhetők. Tanórai keretek között a képek használhatók ráhangolásra, össze-
foglalásra, szóbeli felelet támogatására. Olyan óravezetés is elképzelhető, amely ezekre 
a képekre épül. Az okosfeladatok képanyaga is kinagyítható a feladatokon belül. 

Az okosfeladatok minden indításkor egyedi módon töltődnek be, az elemek elhe-
lyezkedése, kiosztása változik, így nem lehet rutinból megoldani ezeket. A tanulónak 
értelmeznie kell, el kell olvasnia a feladaton belül az egyes részeket. Az okosfeladatok 
40%-a feladatbankra épül, és minden újraindításnál a háttértárban megkevert elemek-
kel töltődik be a feladat. 

Az okosfeladatok leckén belüli megjelenése is támogatja a differenciálást. A fontos 
és a törzsanyag gyakorlására ajánlott okosfeladatok normál állapotban, nyitva jelennek 
meg a leckékben. A fejlesztő, ismeretterjesztő, a törzsanyaghoz nem szorosan kapcsoló-
dó okosfeladatok összezárt állapotban, csak a fejlécükkel láthatók a leckékben. 

Az analóg és a digitális feladatok rétegzettsége: egyes leckékben megőriztük a tan-
könyvi feladatok analóg megoldásának lehetőségét, de elérhetők ezen feladatok digitális 
változatai is. Ezekben az esetekben az okostankönyvi leckében a választható megoldási 
módra utaló ikont és egy mondatra illesztett linket helyeztünk el. Ez utóbbira kattintva 
megnyílik egy ablak, és ezen a rétegen elérhető a feladat digitális változata. 

Az interaktív térképek használata lehetővé teszi folyamatok, szempontok, esemé-
nyek vagy földrajzi állapotok elkülönített vizsgálatát. Ezzel az eszközzel demonst-
rálni tudjuk egyes jelenségek és események szintjeit, állapotait. A térképek vagy a diag- 
ramok valamennyi rétegének bekapcsolásával előállítható a nyomtatott tankönyvben 
megtalálható képpel vagy ábrával megegyező látvány. 
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Kinagyítható, vektorgrafikus infografikák és ábrák: számos kulturális, társadalmi és 
történeti folyamatot magyarázó okostankönyvben elkészítettük az infografikák repro-
dukcióját vektorgrafikusan. Ezek az ábrák korlátlanul nagyítható és pásztázható változat-
ban kerültek bele a leckékbe, ezzel is segítve az áttekintő ábrák értelmezését, elemzését.
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