
09 9  Tananyag- és taneszközforrások, 
háttéranyagok, jó gyakorlatok

Mottó: Példát adni jóság, venni okosság

9.1 Bevezetés

Legyen szó jelenléti, vegyes vagy digitális munkarendű oktatásról, a digitáliskompeten-
cia-fejlesztés és a technológia szerepének folyamatos erősítése alapvető fontosságú  
a 21. századi tanítás-tanulás folyamatában. Ezen cél eléréséhez elengedhetetlen, hogy 
a pedagógusok – a digitális eszközök használatának elsajátítása és a módszertani jár-
tasság megszerzése mellett – megismerjék azokat a platformokat, amelyekre minőségi 
forrásként tekinthetnek, amikor a pedagógiai céljaiknak megfelelő digitális tananyagtar-
talmakat keresnek. Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy nagyon sok pedagógus 
készít a diákjai számára saját tananyagtartalmakat, és ezeket gyakran megosztja a kol-
légáival az iskolán belül, vagy akár tanári blogot, honlapot működtet, amelyen közkinccsé 
teszi egyéni fejlesztései eredményeit. Amellett, hogy ezek a kezdeményezések nagyon is 
üdvözlendőek, az innovatív tartalmak nem feltétlenül jutnak el a pedagógustársadalom 
szélesebb rétegeihez.

A fejezet célja ezért egyrészt az, hogy áttekintést adjon azokról a fő online gyűjtőfelü-
letekről, amelyek rendszerezetten, a tartalmak közötti könnyű keresést biztosítva pub-
likálnak digitális pedagógiai tartalmakat (pl. módszertani leírásokat, óraterveket, pro-
jektötleteket, digitális alkalmazásokat ismertető kiadványokat, illetve az osztálytermi 
gyakorlatot fókuszba helyező előadásvideókat). Ugyancsak fontos célunk, hogy konkrét 
minták bemutatásával emeljük ki a jó gyakorlat legfontosabb ismérveit. Azt, hogy mi tesz 
például egy projekttervet biztos és jól kidolgozott alappal, egyúttal kellő rugalmassággal 
rendelkező modellé ahhoz, hogy az adaptáló el tudjon vele indulni, és a saját lehetősé-
gei, adottságai, illetve tanulócsoportja igényei szerint formálhassa azt. Szavak oktatnak, 
példák vonzanak – tartja a közmondás. Mi sem gondoljuk másként, vagyis bízunk abban, 
hogy a digitális pedagógiában élenjáró tanárok jó gyakorlatai másokat is arra ösztönöz-
nek, hogy innovatív eljárásokat, módszereket, pedagógiai terveket hozzanak létre és osz-
szanak meg, támogatva ezzel a horizontális tanulás széles körű terjedését, a szakmai 
tanulóközösségek kialakulását.

Mivel a gyűjtőfelületeken fellelhető pedagógiai leírások műfajukat és célcsoportjukat 
tekintve is sokfélék, figyelemmel voltunk arra, hogy minden egyes platform bemutatá-
sakor kiemeljük, az ott található tartalmak milyen típusokba sorolhatók, illetve mely kor-
osztályokban használhatók eredményesen. Magától értetődő, hogy a pedagógus tudja 
legjobban, a konkrét tanítási-tanulási célok eléréséhez, tanulócsoportja igényeihez pon-
tosan milyen tartalmakra van szüksége. A tudásbázisok áttekintése során éppen ezért 
igyekszünk kiemelni az adaptációs lehetőségeket, a jó gyakorlatok átültetését segítő ja-
vaslatokat annak érdekében, hogy megkönnyítsük a tartalmak közötti válogatást. 
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Azt is fontosnak tartjuk nyomatékosítani, hogy az itt bemutatott felületeken elérhető 
pedagógiai tervek, módszertani leírások nem csupán digitális tartalmakra építenek: sze-
repet kapnak természetesen a hagyományos, nyomtatott tankönyvek, papíralapú forrá-
sok is. Nem a hagyományos pedagógiai gyakorlat gyökeres megváltoztatása a cél, sokkal 
inkább a hangsúlybeli eltolódás ösztönzése, támogatva a digitális pedagógiai módszerek 
eredményesebb használatát, mellyel sok esetben célzottabb, differenciáltabb fejlesztési 
folyamatok valósíthatók meg. 

A fejezetben az alábbi platformokat mutatjuk be:

 y Nemzeti Köznevelési Portál
 y A Tempus Közalapítvány Tudástára
 y A DPMK horizontális tudásmegosztó felülete
 y A Digitális Témahét portál Tudásbázisa
 y A DGYS Digitális Káprázatok tananyagcsomagja
 y Szakképzési Tananyagtár

9.2 Nemzeti Köznevelési Portál

A Nemzeti Köznevelési Portál (NKP) célja a korszerű tanítási és tanulási módszerek alkal-
mazására ösztönző, vonzó tanulási környezet kialakítása; tág lehetőségeket biztosító tu-
dásbázis nyújtása a differenciált oktatás megvalósításához, valamint az oktatást segítő 
tartalmak és szolgáltatások körének folyamatos bővítése. 

Az interaktív, változatos és a digitális kompetenciát is fejlesztő tudásbázis tartalmai bár-
milyen eszközön megjeleníthetők, emellett felhasználhatók tanulás, gyakorlás, felmérés 
céljára egyaránt. A Portálon lévő tartalmak bárki számára előzetes regisztráció nélkül 
hozzáférhetők. 

A honlapon található okostankönyvek nem pusztán a papírtankönyvek digitalizált vál-
tozatai, hanem sok ezer kiegészítő digitális tananyagelemet (pl. videókat, képeket, 
hanganyagokat és interaktív feladatokat) tartalmaznak. A médiatárban található videók, 
térképek és hanganyagok között kereshetünk korosztály, tantárgy és témakör alapján 
egyaránt.

A feladattár az összes interaktív feladatot tartalmazza, amely az okostankönyvekben ta-
lálható, illetve olyanokat is, amelyeket a felhasználók készítettek és osztottak meg egy-
mással.

A praktikus keresési lehetőségeknek köszönhetően gyorsan megtalálhatják a pedagó-
gusok a tantárgy, évfolyam vagy éppen témakör köré csoportosuló feladatokat. Saját 
tudástárukba menthetik ezeket, valamint saját feladatokat hozhatnak létre, amelyeket 
osztályukkal megoszthatnak, ezzel is segítve a tanulásukat. 

A portál Jó gyakorlatok felületén a pedagógusok közkinccsé tehetik ötleteiket, módsze-
reiket, tapasztalataikat és jó tanácsaikat a tanuláshoz és a tanításhoz. Tanárok és diákok 
egyaránt meríthetnek az itt felhalmozott gondolatokból, összegyűlt anyagokból.
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A Nemzeti Köznevelési Portál Óravázlattára regisztrált felhasználók számára elérhető 
szolgáltatás, amely többféle szűrési lehetőséggel segíti az érdeklődők munkáját. Az itt 
megtalálható digitális eszközökre, módszerekre, alkalmazásokra példát adó óravázlatok, 
óravázlatrészletek egységes szerkezetben, letölthető mellékletekkel állnak a pedagógu-
sok rendelkezésére. Az óravázlattár folyamatosan bővül.

A Nemzeti Köznevelési Portált részletesen mutatja be a 8. fejezet. 

9.3 A Tempus Közalapítvány Tudástára

A Tempus Közalapítvány több évtizedes szakmai múlttal rendelkező közhasznú szerve-
zet. A különféle pályázatok, képzések és szakmai projektek lebonyolítása mellett nagy 
hangsúlyt fektet tanároknak szóló módszertani anyagok folyamatos publikálására. 

A Tudástárukban külön kategóriát képeznek a digitális pedagógiát fókuszba állító jó gya-
korlatok, amelyek a Digitális módszertár menüpontra kattintva érhetők el. 

Az érdeklődők több mint 300 pedagógiai ötlet, óraterv, illetve projektleírás közül válogat-
hatnak. A részletes kereső segítségével a pedagógusok 

 y a témakör, 
 y a célcsoport, 
 y az időigény, 
 y a szükséges IKT-eszközök, 
 y a kulcskompetenciák, illetve 
 y a munkaforma kiválasztásával

hatékonyabban rálelhetnek a szakmai munkájukat támogató anyagokra. 

9.4 A DPMK horizontális tudásmegosztó felülete

A Digitális Pedagógiai Módszertani Központ (DPMK) kiemelt feladata a digitális peda-
gógia jó gyakorlatainak bemutatása egyéni és intézményi szinten egyaránt. A szakmai 
szempontok alapján gyűjtött, kiválasztott és értékelt, illetve módszertani lektoráláson is 
átesett leírások, pedagógiai tervek, illetve az ezek megvalósítását segítő egyéb szakmai 
tartalmak (pl. előadások, oktatóvideók) a DPMK horizontális tudásmegosztó felületén, 
a tudasbazis.dpmk.hu portálon érhetők el. A több száz digitális tartalmat kínáló gyűjte-
mény folyamatosan frissül, így érdemes időről időre felkeresni az oldalt.

A felületbe integrált keresőfunkciók, címkerendszer (lásd a fejezet végén található 1. sz. 
melléklet), valamint az egyes tartalmak értékelési lehetősége az adott igényeknek meg-
felelő tartalom hatékony elérését kívánja biztosítani. A kereséskor szűrhetünk anyagtí-
pusra, célcsoportra, tanulási területre és tantárgyra, valamint innovatív módszertanra is 
(1. ábra). 
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1. ábra: Szűrési paraméterek a Tudásbázisban

A felületen közzétett anyagokat az alábbi típusokba soroltuk (2. ábra), a következőkben 
ezek jellemzőit tekintjük át.

2. ábra: A pedagógiai tartalmak típusai

9.4.1 Pedagógiai tervek

A módszertani anyagok egyik csoportját képezik a digitális kompetencia fejlesztését 
fókuszba helyező óra-/foglalkozástervek, tematikus tervek, illetve projekttervek (3. ábra).  
A 76 db pedagógiai tervet két forrásból gyűjtöttük:

 y részint a DPMK által meghirdetett pedagóguspályázatra benyújtott tervekből, ame-
lyek közül 64 db publikálását javasolta a szakmai zsűri, 

 y részint a Digitális Témahét Tudásbázisából emeltünk át 12 db projektcsomagot. 
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3. ábra: A 76 db pedagógiai terv típusai és időtartama

Mielőtt ismertetnénk a pedagógiai tervek általános jellemzőit, fontosnak tartjuk kiemelni 
a 12 db Digitális Témahét-projektcsomag speciális tulajdonságait:

 y Csomagok, vagyis a projekttervek mellett számos letölthető mellékletet, segédanya-
got tartalmaznak.

 y A projektterveket 2020 tavaszán frissítettük, és több közülük kiegészült adaptációs 
ajánlóval, amely a vegyes, illetve a digitális munkarendben való megvalósítást segíti. 

 y A projektek kisebb egységei önállóan is megvalósíthatók. Ehhez a szerzők ajánláso-
kat is tettek. 

 y A projekttervek mindegyike instrukciókkal támogatja a pedagógusokat a differen- 
ciált tanulás szervezésében. 

 y A projekttervek olyan komplex értékelési eszközrendszert alkalmaznak, amely egy-
aránt irányul a tanulási folyamatra, a produktumra, illetve a projektet záró bemuta-
tóra, és amelyet a formatív értékelés eszközeinek túlsúlya jellemez. 

 y Kipróbált és eredményesen alkalmazott, vagyis bevált jó gyakorlatok.

Ezek az anyagok kitűnő mintát biztosítanak azon pedagógusok számára is, akik még nem 
vettek részt a Digitális Témahéten, vagy csak ismerkednek a projektpedagógia világával. 

A 76 db pedagógiai terv általános jellemzői

A Digitális Témahét projektcsomagjaihoz hasonlóan a pedagóguspályázaton nyertes 
tervek is komplex tartalmak: rengeteg letölthető segédanyaggal, illetve saját fejleszté-
sű digitális feladattal, teszttel, űrlappal, tutorial videóval, online prezentációval segítik 
a pedagógusok munkáját. Az alábbiakban a pedagógiai tervek négy fontos sajátosságát 
emeljük ki.

Széles választék

A felületen publikált 76 db pedagógiai terv az óvodától1  az érettsé-
giig minden korcsoportban tanító pedagógus számára kínál adap-
tálható mintát, ötletet. A digitális tananyagtartalommal ellátott óra-/
foglalkozástervek és tematikus tervek emellett szinte minden közis-
mereti tárgyat lefednek, a projektterveket pedig – multidiszciplináris 
jellegükből adódóan is – bármilyen szakos pedagógus haszonnal for-
gathatja.

1 Az óvodapedagógusok számára készült anyagoknál a célcsoportra való szűréskor a „0. évfolyamot” kell 
kiválasztani.
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Minőségbiztosítás

Ezeket a tartalmakat innovatív, gyakorló pedagógusok fejlesztet-
ték. Sok-éves szakmai tapasztalatuk, módszertani tudásuk garan-
cia arra, hogy kipróbált pedagógiai terveiket eredményesen al-
kalmazhatják más tanítók, tanárok vagy éppen óvodapedagógusok is. 
A minőségbiztosítást szolgálta továbbá, hogy a terveket a közzétételük 
előtt a pályázaton nyertes szerzők a DPMK módszertani és nyelvi lek-
toraival együttműködve véglegesítették. A felületen a felhasználók is 
értékelhetik az anyagokat, így segíthetnek kiemelni a legjobb oktatási 
tartalmakat.

Változatos módszertan

A pedagógiai tervekre jellemző a sokszínűség a kínált módszertan, il-
letve a tevékenységformák tekintetében is. Az adatlapokon ikonok és 
címkék jelzik, hogy elsősorban mely kompetenciaterületek fejleszté-
sét támogatja az adott terv, milyen innovatív módszereket alkalmaz, 
illetve ezzel szoros összefüggésben milyen technológiai eszközökkel 
támogatja kiemelten a digitális kompetencia fejlesztését (1. sz. mel-
léklet).

Adaptálási lehetőség

A tervek változatlan formában is megvalósíthatók, de inkább adaptál-
ható mintáként szolgálnak az adott pedagógiai helyzethez illeszkedően. 
A szerkeszthetőség érdekében Word-formátumban is közzétettük az 
anyagokat. Számos terv vegyes vagy digitális munkarendű oktatásban 
is megvalósítható különösebb átdolgozás nélkül. Nyolc pedagógiai 
tervhez pedig a távolléti oktatásban való megvalósítást segítő adap-
tációs ajánlót is készítettek a szerzők (2. sz. melléklet). 
Mivel a pedagógiai tervek kiemelt fókusza a digitális kompetencia fej-
lesztése, a tanulói tevékenységek, a diákok által létrehozandó produk-
tumok, illetve a pedagógus által alkalmazandó értékelési rendszer is 
digitális eszközökkel támogatott. Ez ugyancsak megkönnyíti a tervek 
átültetését a távtanulási környezetbe (3. sz. melléklet). (A technológia 
természetesen a jelenléti oktatásban is ugyanolyan eredményesen 
használható.)

9.4.2 Jó gyakorlatok

A DPMK az általa felkutatott – korábbi hazai projektek keretében oktatási gyűjtőpor-
tálokon, platformokon publikált – digitális eszközökkel támogatott jó gyakorlatok adat-
lapjaiból is közzétett egy válogatást horizontális tudásmegosztó felületén. Ez a 23 db 
módszertani leírás ugyancsak mintaként szolgálhat a köznevelésben tanító pedagógu-
sok számára a digitális pedagógiai eszköztáruk bővítéséhez. 

Az adatlapon röviden összegeztük az egyes jó gyakorlatok leírásából kinyerhető infor-
mációkat: a többi közt a célcsoportot, fejlesztendő kompetenciákat, kapcsolódó tan-
tárgyakat, eszközigényt, azt, hogy milyen pedagógiai probléma megoldását segítik, az 
adaptálást segítő tapasztalatokat és dokumentumokat, valamint megadtuk a jó gyakor-
latok elérhetőségét. Amennyiben egy adott jó gyakorlat „névjegye” felkelti az érdeklődő 
pedagógus figyelmét, egy kattintással ellátogathat arra a portálra, ahol mélyebben is 
megismerkedhet a tervvel.
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9.4.3 Komplex módszertani csomagok

Integráltuk a tudásbázisba a Digitális környezet a köznevelésben (EFOP-3.2.3–17, illetve 
VEKOP-7.3.3–17) pályázatok támogatásaként összeállított digitális pedagógiai módszer-
tani csomagokat is. Ezek az összeállítások egy-egy digitális pedagógiai megoldás alkal-
mazásához nyújtanak segítséget az intézményeknek abban, hogy azokat sikeresen tud-
ják beépíteni pedagógiai programjukba. 

A 31 db csomag szinte minden tanulási területet lefed: éppúgy találnak hasznos tartal-
makat a természettudományos tárgyakat tanítók, mint azok a pedagógusok, akik a ma-
gyar nyelv és irodalom, testnevelés és egészségfejlesztés, idegen nyelv, művészetek vagy 
a történelem és állampolgári ismeretek témaköreihez, tematikai egységeihez kapcsoló-
dóan keresnek pedagógiai anyagokat, módszertani leírásokat. A csomagok számos tá-
mogató szolgáltatást (pl. pedagógusképzési lehetőséget) ismertetnek, illetve bemutatják 
azokat a nemzetközi és hazai tapasztalatokat, amelyek segítik a sikeres adaptálást.

9.4.4 Oktatóvideók

Az előzőekben bemutatott pedagógiai tervek, módszertani csomagok megvalósulását, 
a digitális pedagógiai módszerek hatékony alkalmazását támogatja számos, a felületen 
közzétett webinárium. A Digitális Témahét 2016 és 2020 között megvalósult online elő- 
adásairól bővebben a Témahét honlapját bemutató részben lesz szó. 

A digitális eszközökkel támogatott pedagógiai projekt egyes jellemzőit mutatja be az a 
10+1 részből álló videósorozat, amelynek egyes részei külön is elérhetők a tudásbázis-
ban, de egy interaktív „térképen” együtt is szerepelnek a Projektmódszer lépésről lépés-
re – Ajánlások nem csak a Digitális Témahétre című cikkünkben. Az előadások felépítése 
során arra tettünk kísérletet, hogy az egyes projektpedagógiai elveket – az alapkérdéstől 
a tanulási folyamat eredményének publikálásáig – úgy mutassuk be, hogy a javasolt 
módszerek és ajánlott digitális eszközök a hagyományos pedagógiai gyakorlatban, illetve 
a digitális munkarendben is könnyedén alkalmazhatók legyenek.

9.4.5 Eszközbemutatások

Ebbe a kategóriába olyan videós tartalmakat soroltunk, amelyek egy-egy digitális alkal-
mazás, illetve eszköz használatát ismertetik. Több film nyújt segítséget az algoritmizálás, 
robotika, programozás terén a legújabb megoldások osztálytermi alkalmazásában, ki-
térve a differenciálás (hátránykompenzáció, tehetséggondozás) lehetőségeire. A videók, 
webináriumi felvételek száma folyamatosan bővül.
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9.4.6 Előadások

Ebbe a tartalomtípusba egyrészt a DPMK szervezésében megvalósult szakmai rendez-
vények, konferenciák prezentációi tartoznak. Ezek a videók együtt is megtalálhatók a 
Digitális Pedagógiai Módszertani Központ YouTube-csatornáján, amely folyamatosan új 
tartalmakkal frissül. Az előadások között megtalálható továbbá számos webinárium fel-
vétele is, amelyet gyakorló pedagógusok, a DPMK által felkért szakértők, illetve a DPMK 
munkatársai tartottak.

9.4.7 Módszertani ötletek

A kategóriában a mindennapi pedagógiai gyakorlat során könnyen hasznosítható pro-
jektötletek találhatók. Ezek rugalmasan alakítható anyagok, ugyanakkor tartalmazzák a 
projekt minden fontos elemét: javaslatot tesznek az egyes lépésekre, a tanulói tevékeny-
ségekre, produktumokra, értékelési eszközökre, illetve az alkalmazandó technológiára. 
A projektötletek mindegyike megvalósítható digitális munkarendben, ehhez ajánlásokat 
is készítettek a szerzők. 

9.5 A Digitális Témahét portál Tudásbázisa

A Digitális Témahét portál amellett, hogy támogatást nyújt a pedagógusoknak és az ok-
tatási intézményeknek a Témahétre való felkészülésben, segíteni kíván minden, a digitá-
lis pedagógia, illetve a projektmódszertan iránt érdeklődő pedagógust a hagyományos 
oktatási gyakorlata megújításában.

A honlap Tudásbázisa több száz módszertani leírást, projektcsomagot, illetve IKT-alkal-
mazásokat és digitális taneszközöket bemutató tartalmat kínál a köznevelésben tanító 
pedagógusoknak. A szakmai anyagok közötti eligazodást beépített szűrőfunkciók segítik, 
az érdeklődők kereshetnek célcsoport, évfolyam és típus szerint is a gyűjteményben. 

A digitális kompetencia fejlesztését fókuszba helyező pedagógiai projektek készítéséhez 
nyújt gyakorlati segítséget a pedagógusoknak a Digitális Pedagógiai Módszertani köz-
pont Ötlettár című online kiadványa, amelyet a Digitális Témahét Ötlettár című cikk 
ismertet részletesen. Az Ötlettárban található leírások között szerepel négy Digitális 
Témahét-mintacsomag, amelyet adaptáltunk a távtanulási környezetbe. A gyűjtemény-
ben emellett további kilenc, a mindennapi pedagógiai gyakorlat során könnyen haszno-
sítható projektötletet is közzétettünk.  

A Digitális Témahétnek évről évre egyik kiemelt területe a digitális gyermekvédelem és 
a médiaműveltség fejlesztése. A témában projektet indító pedagógusok felkészülését 
segítik a Tudásbázis azon tartalmai, amelyek a Digitális Gyermekvédelmi Stratégia és 
a DPMK szakmai együttműködésének keretében születtek. Az alábbi négy projektötlet  
a médiatudatosságot fejlesztő tananyagokhoz készült: 
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 y A tartalom és az információ hitelessége
 y Tájékozódás több forrásból
 y Online jelenlét és testképzavar
 y Internetfüggőségek

Hasonló szakmai partnerség gyümölcsei azok a projektötletek, amelyek a közgyűjtemé-
nyekkel együttműködésben készültek, és ugyancsak felkerültek a Tudásbázisba.

A Tudásbázisban megtalálhatók a Digitális Témahét 2016 és 2020 között megvalósult  
webináriumai is. A pedagógusok és oktatási szakemberek által tartott online előadások 
a digitális pedagógiai módszerek hatékony alkalmazását támogatják. A felvételekből  
Digitális Témahét webináriumgyűjtemény 2016–2020 címmel egy válogatás is készült  
(a lapozható online kiadványt a honlapunkról tölthetik le a érdeklődők). Az előadások 
emellett megtekinthetők a Digitális Témahét YouTube-csatornáján is. 

9.6  A Digitális Gyermekvédelmi Stratégia (DGYS) 
Digitális Káprázatok tananyagcsomagja

A digitális átalakulás egyik fontos kérdése, hogy miként tudjuk az internetet biztonságo-
san, tudatosan és értékteremtő módon használni, kiaknázva a digitális kultúrában (pl. 
kapcsolatokban, munkaformákban, együttműködésekben) rejlő, ma még szinte belátha-
tatlan lehetőségeket. A Digitális Gyermekvédelmi Stratégia (DGYS) célja, hogy felkészítse 
erre a gyermekeket, szüleiket és tanáraikat egyaránt.

A DGYS honlapján elérhető Digitális káprázatok tanórái kézzelfogható támogatást nyúj-
tanak a pedagógusok számára olyan médiajelenségek és problémák tanulmányozásá-
hoz, amelyek közvetlenül érintik a gyerekek mindennapjait, és egyben korunk alapvető 
kulturális-társadalmi kihívásai. Az oldal emellett számos hasznos tartalmat kínál a szülők 
számára is.

Az egyes témák mögött megnyíló komplex óratervek és módszertani útmutatók a digi-
tális média szövegeinek értelmezéséhez, kritikájához, a tartalomalkotáshoz, a részvétel-
hez szükséges készségek fejlesztését, valamint az onlinekockázat-tudatosság erősítését 
szolgálják elsősorban. Egy-egy témát 2, 3 vagy 4 órában dolgoznak fel a tervek, gyakran 
kínálva fel digitális pedagógiai alkalmazásokat. Mivel ezek használata a tanárok többsége 
számára talán ma még szokatlan, a Digitális káprázatok témái mögött a „Digitális toll-
tartók” nyílnak meg először. Innen érik el a pedagógusok az óraterveket (és a hozzájuk 
kapcsolódó konkrét anyagokat, a DGYS saját fejlesztésű szituációs videóit, valamint más 
mozgóképes tartalmat), a módszertani segédleteket és azokat a tutorial videókat is, ame-
lyek segítenek az adott órák digitális pedagógiai alkalmazásainak gyors elsajátításában.

A digitális gyermekvédelemmel kapcsolatos egyéb tartalmakról a 15. fejezetben olvas-
hatnak részletesebben.
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9.7 Szakképzési Tananyagtár

A Szakképzési Tananyagtár felületén az oktatók megoszthatják kollégáikkal és diákjaikkal 
az általuk készített és a mások által fejlesztett, szabadon felhasználható digitális tartal-
makat. A portál egy helyen, könnyen kereshetően tesz elérhetővé tananyagokat és gya-
korló, értékelő feladatsorokat is.

A platform egyaránt alkalmas 

 y szakmai és közismereti tananyagok feltöltésére, 
 y a feltöltött tartalmak módosítására, 
 y letöltésére és 
 y a diákokkal való megosztására. 

Struktúrájában illeszkedik a szakképzés szerkezetéhez, felületén a közismereti tan-
anyagok esetében a technikumi és a szakgimnáziumi kötelező tantárgyak szerepelnek.  
A rendszer a szakképzési tananyagok esetében az 50 fő feletti tanulói létszámmal működő 
ágazatok, szakképesítések, szakképesítés-ráépülések oktatását támogatja. 

A közismereti tananyagtartalmak 

 y intézménytípusonként és
 y tantárgyanként, 

a szakképzési tananyagtartalmak 

 y ágazatonként és 
 y szakképesítésenként, 

az egyes évfolyamok szerinti bontásban találhatók meg az oldalon.

A Szakképzési Tananyagtár a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszeren 
(e-KRÉTA) keresztül közvetlenül vagy a box.edu.hu linken érhető el. Használatához a  
KRÉTA rendszerben rögzített oktatási azonosítójukkal és jelszavukkal tudnak bejelent-
kezni a pedagógusok.

P
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9.8 MELLÉKLETEK

1. sz. melléklet: Példa a pedagógiai tartalmak metaadaira

A jó gyakorlatok adatlapján ikonok jelölik a célcsoportot (9–10. évfolyam), illetve a fej-
lesztendő kompetenciaterületeket. A címkék pedig azt emelik ki, hogy milyen innovatív 
módszertant, digitális eszközt alkalmaz a terv, illetve hogy a tevékenységek során milyen 
főbb produktumok születnek, vagyis melyek a tanulás kézzelfogható eredményei.

4. ábra: Példa a pedagógiai tartalmak metaadataira
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2. sz. melléklet: Példa a tervek vegyes vagy digitális munkarendben való megvaló-
sításának támogatására

Több anyaghoz készítettek a szerzők adaptációs javaslatokat annak érdekében, hogy a 
tervet átvenni kívánó pedagógusok távtanulási környezetben is könnyen és eredménye-
sen megvalósíthassák azt. Az ajánlók az átültetéshez kapcsolódó javaslatok, ötletek mel-
lett egyetlen kattintással elérhetővé teszik az alkalmazások megismerését segítő tutorial 
videókat, cikkeket, webináriumokat is.

MEDVEGY JÁNOS: A MAGYARSÁG TÖRTÉNETE 1301–1490 KÖZÖTT

Adaptációs javaslatok a pedagógiai terv távtanulási környezetben való megvalósításához

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek tantárgyra épülő tematikus terv a 9. évfolyam 
tanulói számára

A tematikus terv alkalmas arra, hogy a pedagógus digitális munkarendben is alkalmazza a téma- 
kör feldolgozására. A feladatlapon megtalálható gyakori mérés-értékelések lehetőséget nyújtanak 
mind a diákok, mind a tanár számára, hogy átfogó és részletes képet kapjanak a haladásról. 
A feladatlapon a különböző tesztek mellett hangsúlyosan jelenik meg a tanulói produktumok 
előállítása. A tevékenységek során több alkalommal kapnak lehetőséget a diákok arra, hogy ak-
tív, kreatív módon szerezzenek új ismereteket és használják azokat valamilyen gyakorlati meg-
oldás során.

Javasolt időkeret: 7 otthoni foglalkozás

Javasolt hardverek: PC, laptop, telefon, fülhallgató (mikrofon)

Alkalmazások: A projekt megvalósításához javasoljuk valamely virtuális osztálytermi megoldás 
használatát

A téma órákra bontása Produktum Alkalmazás
Tutorial videó/ 
webinárium/ 
online cikk

1. otthoni foglalkozás
érvelés, folyamat- 

ábra készítése,
esszéírás

Google Drawings
Google Docs

A Google Docs 
felfedezése

Google Drawings

2. otthoni foglalkozás
térképkészítés,

esszéírás,
tudásfelmérés

Google Drawings
Google Docs
ADV recorder

Kahoot!

Medvegy János: 
Kahoot!

Medvegy János: Az 
ADV screen recor-

der használata
Medvegy János: 
Google Forms

3. otthoni foglalkozás infografika készí-
tése

Google Diák
ADV recorder

Medvegy János: 
A Google Slides 

használata

4–5. otthoni foglalkozás prezentáció készí-
tése Google Diák

6. otthoni foglalkozás prezentáció készí-
tése Google Diák

7. otthoni foglalkozás videókészítés Google Diák

Javasolt módszertani webináriumok: 

 y Főző Attila László, Jánossy Zsolt: (DPMK) A távtanítás módszertana a digitális munkarend-
ben

 y Főző Attila László (DPMK): Digitális Témahét – online projektek a távtanításban
 y Timár Borbála (DGYS): Médiatudatosság-projektek a Digitális Témahéten
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https://www.youtube.com/watch?v=fPQ_2jPe4Cw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=fPQ_2jPe4Cw&feature=youtu.be
https://www.google.hu/intl/hu/slides/about/
https://www.google.hu/intl/hu/slides/about/
https://www.google.hu/intl/hu/slides/about/
https://www.youtube.com/watch?v=gI8SPwhnPTc
https://www.youtube.com/watch?v=gI8SPwhnPTc
https://www.youtube.com/watch?v=x8UXbDdjCc0
https://www.youtube.com/watch?v=r3-85pWeaVw&feature=youtu.be


3. sz. melléklet: Példák a digitális kompetencia fejlesztésének módszereire

Az alábbiakban néhány példát mutatunk arra, hogy a szerzők milyen – a digitális munka-
rendben is megvalósítható – feladatokat, értékelési módszereket ajánlanak a pedagógiai 
tervekben.2 (Ezek a tanulói tevékenységek, módszerek természetesen a jelenléti oktatás-
ban is ugyanolyan eredményesen használhatók.)

Óvoda

SZOKOLA PÉTER: RAJZFILMKÉSZÍTŐK

A projektterv a Digitális Témahét program keretében is díjazott tanulási folyamatot ír le,  
amely animációkészítésre épülő alkotókészséget fejleszt, kiemelten foglalkozva a valóságos vagy 
mesebeli/szerkesztett elemekkel. A projekt a digitális munkarend során (szülők bevonásával) is 
megvalósítható.

A gyermekek tevékenységei

A foglalkozásokon első lépésben – szülői segítséggel – felmérjük a gyerme-
kek tévéhasználati szokásait, megismerkedünk a korhatár-besorolások fo-
galmával, jelöléseivel és értelmezésükkel, az igaz és hamis tartalmak megkü-
lönböztetésével a reklámokban.
Bővítjük ismereteinket a digitális világgal kapcsolatosan, végül összegezzük 
a legfontosabb szempontokat, amelyekre figyelmet kell fordítani a média-
használat során (képernyőidő, korhatár stb.).
Ezt követően a gyermekek maguk is filmkészítőkké válnak. Megismerked-
nek az animációkészítés alapjaival, majd rajzaik digitalizálását követően, félig 
irányított beszédalkotással történeteket hoznak létre, amelyeket a Stop Mo-
tion technikával rögzítünk. Végül legóelemek mozgatásával elkészítjük az ani-
mációkat, melyekhez énekes hangfelvételeket is alkotunk.

Értékelési eszközök

Beszélgetőkör, kérdés-felelet módszer segítségével felmértük a gyermekek is-
mereteit. 
A gyermekek a projekt során folyamatos visszajelzést kaptak, leginkább a pe-
dagógusoktól, de az elkészült munkákat a gyermekek egymás között is értékel-
ni tudták. 
Indirekt módon, otthoni környezetben a szülők is tudták értékelni gyermekeik 
munkáját a csoport zárt Facebook-felületén.
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Általános iskola, alsó tagozat

BALÁSSY DÁVID TAMÁS: KALANDOZÁSOK RUMINIVEL

A projektterv Berg Judit Rumini című regényét egy, a gyerekeket motiváló keretjáték segítségével 
dolgozza fel, fókuszba helyezve a szövegértési készségen túl az önálló gondolkodás és kutató-
munka, a csoportban való együttműködés, illetve a reflektív gondolkodás, az önértékelés és az 
önálló tanulás fejlesztését.

Tanulói tevékenységek 

A tanár Bojtos Benedek szerepébe lépve óráról órára egy-egy – akár digitálisan 
is megvalósítható – kalandra hívja a diákokat, akik a megoldott szógyűjtések 
(WordArt szófelhő-készítés), rejtvények (LearningApps), kvízek (Quizlet), 
szövegalkotó és szövegértést fejlesztő (Google Docs olvasónapló) tevékenysé-
gek során egyre mélyebben ismerhetik meg a hős és a beszélő nevek fogalmát, 
a regény szereplőinek jellemét és a cselekményt. Egyúttal minden megoldott 
feladat a Szélkirálynő által bejárt útvonalat bemutató térkép újabb és újabb 
részletét is megadja.
A megértést egy folyamatosan vezetett olvasónapló segíti. 
A tanulási szakasz lezárásaként egyéni munkában képregényt készítenek a 
tanulók (Paint, StoryboardThat stb.). 
Végül az egyes képregényeket közösen összefűzik, és egy filmet készítenek 
ezekből (Windows Movie Maker).

Értékelési eszközök

A tanulási folyamatot a formatív értékelés során alkalmazható változatos mód-
szerekkel (pl. naplóírás, ellenőrző listák, ön- és társértékelés) követhetjük nyo-
mon. A tevékenységek szervezése, az elkészült dokumentumok megjelenítése 
és értékelése, a kommunikáció a Google Classroomban is történhet.

Általános iskola, felső tagozat

VERES ANITA: A HOSSZÚSÁG MÉRÉSE

A tanóra során a diákok digitális eszközök használatával oldanak meg különböző feladatokat, 
amelyek segítik a hosszúsággal kapcsolatos mértékegységek, illetve a közöttük fennálló kap-
csolat megértését, megismerését. A becslésekkel, illetve az azokat ellenőrző mérésekkel a való 
világra vonatkozó ismereteik köre is tágul.

Tanulói tevékenységek 

A tanulók a hosszúság mérésének szabványmértékegységein túl megismerik a 
hüvelyk, a láb és a yard egységeket is. 

Gyakorolják a mértékegységek átváltását, világos képük alakul ki a nagy-
ságrendekről, az átváltásokról. 

Mennyiségi következtetéseket tesznek, gyakorlati méréseket végeznek.  
A feladatmegoldások során a tanulók tableteket vagy saját okostelefonjaikat 
használhatják. 

A Distance Laser Meter applikáció segítségével a tablet vagy az okostelefon 
mérőeszközzé varázsolható a távolság és a magasság méréséhez.

Értékelési eszközök

 y önellenőrzés (szóbeli)
 y Wordwall-kvíz
 y csoportmunka értékelése (aktivitás)
 y tanári visszajelzés (szóbeli)
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https://wordart.com/
https://learningapps.org/
https://quizlet.com/
https://www.google.hu/intl/hu/docs/about/
https://www.storyboardthat.com/hu/comic-k%C3%A9sz%C3%ADt%C5%91
https://www.microsoft.com/hu-hu/p/movie-maker-video-editor-for-windows/9nkg9k8f013p?activetab=pivot:overviewtab
https://accounts.google.com/ServiceLogin/webreauth?service=classroom&passive=1209600&continue=https%3A%2F%2Fclassroom.google.com%2F&followup=https%3A%2F%2Fclassroom.google.com%2F&emr=1&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=ServiceLogin
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.waterfullrainbow.distancelasermeter&hl=hu
https://wordwall.net/hu/resource/549330/matek/hossz%c3%bas%c3%a1g


Általános iskola felső tagozat és középiskola

KLACSÁKNÉ TÓTH ÁGOTA: ISMERKEDJ A KÓDOLÁSSAL!

A tematikus terv kész, a diákok kezébe adható kártyacsomagot tartalmaz, amelynek segítsé-
gével megismerkedhetnek a kódolás alapjaival. A feladatkártyákat és a hozzájuk tartozó ér-
tékelőeszközt a micro:bit classroom online felületen kiválóan lehet távtanulási környezetben 
használni.

Tanulói tevékenységek 

A diák az önálló tanulás során a kártya kihívásának mintamegoldása alapján 
elkészíti a programkódot. 

Futtatja a programot és értékeli, hogy a futási eredmény megfelel-e a kihívás-
nak. Ha nem, a mintakód alapján hibakeresést végez. 

A kész, futó programot bemutatja a tanárnak. 

Az önálló kihívásokkal is egyedül próbálkozik, ha elakad, a kártya hátoldalán 
talál megoldást, vagy társaitól, illetve a tanártól kér útmutatást. 

Tanulói tevékenységek 

A tematikus tervet alkalmazó tanárok a hagyományostól eltérő szerepbe 
kerülnek, a foglalkozások túlnyomó részében nem ők adják át az ismereteket, 
a tanulók általában jól elboldogulnak nélkülük. A foglalkozásokon van módjuk 
megfigyelni, kérdésekkel segíteni tanulóik gondolkodását, kreativitását. 

A tanulási folyamat kézzel fogható bizonyítékai az elkészült, jól működő prog-
ramkódok.

Távtanulási környezetben a micro:bit classroom online felületen a tanár egy 
olyan osztálytermet tud létrehozni, ahol folyamatosan, élőben követheti a ta-
nulók munkájának előrehaladását, küldhet nekik kódot. Letöltheti kész prog-
ramjukat, mentheti az egész osztály munkáját a következő órai folytatáshoz.

Középiskola

KEREK ROLAND ÉS DR. MEZEI MÓNIKA: SEHOLORSZÁG

A történelmi-irodalmi témájú projektben a diákok csoportokban dolgozva digitális eszközök 
segítségével egy virtuális világot (egy utópiát vagy disztópiát) építenek fel, megalkotva annak tör-
ténelmi, földrajzi, vizuális és egyéb struktúráját.

Tanulói tevékenységek 

A tanulók elképzelt világa az általuk elkészített wikiszócikkeken keresztül válik 
hozzáférhetővé a PBWorks oldalon. 

Google Dokumentumban digitális naplót írnak egy kitalált állampolgár egy 
vagy több napjáról, illetve életrajzot találnak ki ehhez a karakterhez. 

Kitalált történelmi eseményeket alkotnak a Time Graphics digitális idővonalon, 
elkészítik a kitalált világ himnuszát, címerét és zászlaját. Ez utóbbi kettőt, ha 
nem digitálisan készítették, beszkennelik, és így jelenítik meg a szócikkben. 

A projekt lezárásaként imázsfilmet készítenek fiktív országukhoz a VideoPad 
programban, és egy Google Diák prezentációs sablont alkalmazva bemutatják 
munkájukat. A diákok a csoportmunkát a Trello felületén hangolják össze.  

Értékelési eszközök

A munka során fontos szerephez jutnak a formatív értékelőeszközök, így a 
kitűzők, az ellenőrző listák és az önreflexiót segítő digitális tanulási napló.  
A projekt végén egy összegző értékelő táblázat segítségével a tanár értékeli a 
diákok munkáját. A tanulók kilépőkártya kitöltésével (Google Űrlap) reflektál-
nak a saját tanulási folyamatukra. Az értékelési dokumentumok tárolására és 
megosztására kiválóan alkalmas a Google Drive.
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https://classroom.microbit.org/
https://classroom.microbit.org/
https://www.pbworks.com/
https://www.google.hu/intl/hu/docs/about/
https://time.graphics/
https://videopad-video-editor.en.softonic.com/?
https://www.google.hu/intl/hu/slides/about/
https://trello.com/
https://www.google.hu/intl/hu/forms/about/
https://drive.google.com/file/d/1FgeQh1owOBLXi9ovySzUQIylT0cdAtcf/view?usp=sharing



