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ÚJ TARTALOMFEJLESZTÉSEK A 

KÖZOKTATÁSBAN  

TÁMOP 3.1.2-12/2 

„Nemzeti tananyagfejlesztés és 

országos referenciaiskola hálózat 

kialakítása, digitális kiegészítő oktatási 

anyagok létrehozása az új NAT –hoz” 

 



A PROJEKT INDOKOLTSÁGA 

 

 

 

 

 

SZÜKSÉGLETEK 

HAZAI KUTATÁSI 

EREDMÉNYEK 

PÁLYÁZATI  

KONSTRUKCIÓ 

KÜLFÖLDI 
KUTATÁSI 

EREDMÉNYEK 



SZÜKSÉGLETEK, AMELYEKRE 

KONCEPCIÓNK ÉPÜL 

1. megváltozott gazdasági, társadalmi 

környezet –megváltozott elvárások 

2. megváltozott tanulói populáció –digitális 

bennszülöttek 

3. megváltozott intézményi környezet 

4. megváltozott tanulási környezet, 

megváltozott taneszközök 

5. magyar közoktatási rendszer átalakulása, 

minőségi oktatás 

6. kutatásunk eredményei 



PROGRAMUNK CÉLJA 

• olyan digitálistartalmak és módszertanilag megújult 

taneszközök fejlesztése a középiskolai korosztály–közöttük 

középiskola SNI tanulók-számára, amely növeli az 

értékalapú oktatásminőségi színvonalát  

 

• mindezekkel együtt azt szeretnénk elérni, hogy az 

elektronikus tartalmak interaktívvá váljanak, amelyek 

hasznosítják a közoktatási intézmények informatikai 

infrastruktúráját 

 

• a fentiekhez illeszkedően olyan támogató környezet 

kialakítása is a célunk, amely segíti a pedagógusok, 

intézmények adaptációs, implementációs folyamatait  

 

• és ezzel a digitális taneszközök, és tartalmak beépülése 

biztosítottá váljon a mindennapi pedagógiai és működési 

gyakorlatba 



PROGRAMUNK CÉLCSOPORTJA 

Középiskolai 9 –12. évfolyamos 
tanulók  

• gimnázium 

• szakközépiskola 

• szakiskola 

Középiskolai sajátos nevelési igényű tanulók 
–tanulásban és értelmükben akadályozott 

diákok – 

• speciális szakiskola 

• készségfejlesztő szakiskola 

• integrált nevelésben részesülő tanulók 



TANANYAGTARTALMAK 

Középiskolai 9 –12. évfolyamos tanulók fejlesztését célzó digitális 

tartalmak 

• Társadalomismeret 

• Állampolgári ismeret 

• Pénzügyi és gazdasági kultúra 

• Munkavállalói szerep 

• A média kifejezőeszközei 

• A média társadalmi szerepe, hatása 

• Család, háztartás 

• Pályaorientáció, közösségi szerepek 

 

Sajátos nevelési igény-tanulók fejlesztését célzó digitális tartalmak 

• 1.Informatika - számítógép gyakorlati alkalmazhatósága a 

munkavégzéskor és a hétköznapi életben 

• 2.Társadalmi környezet 

• 3.Önismeret és társas kultúra fejlesztése 

• 4.Gazdasági és pénzügyi nevelés 



SZAKMAI KONCEPCIÓ 

KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK: 

 amelyek horizontálisan jelennek meg a 

műveltségterületekben, tantárgyakban 

 

 
  

KIDOLGOZANDÓ 

TÉMA 

  

NAT TARTALMI SZABÁLYOZÁSA 
  

KERETTANTERVEK/ 

IRÁNYELV AZ SNI TERÜLETEKEN 
  

 

Fejlesztési területek – 

nevelési célok 

  

 

Kulcskompetenciák 

 

 

Műveltségi területek 

 

GIMNÁZIUM 

 

SZAKKÖZÉPISKOLA 

 

SZAKISKOLA 



TANANYAGTARTALMAK JELLEMZŐI 

• Digitális kiegészítő oktatási anyagok  

• Tanulói aktivitásra építenek 

• Támogatják: 

– Az egyéni tanulást 

– A kiscsoportos tanulást 

– A frontális csoportmunkát 

– Az egyéni képességekhez igazított 

tanulást 

• Több tantárgy műveltségi 

tartalmához illeszthetőek 

 

 

 



TÁMOGATÓ SZAKMAI KÖRNYEZET 

MÉRÉS – ÉRTÉKELÉSI RENDSZER: 

– pedagógiai diagnózis 

– tartalomhoz kapcsolódó tudásmérés (bemenet, 

kimenet) 

– digitális írástudás változása 

HÁLÓZATÉPÍTÉS 

– referencia – központok kialakítása 

– hálózati tanulás és együttműködés 

– Fenntarthatóság kialakítása, biztosítása 

PEDAGÓGUS – TOVÁBBKÉPZÉS 

– módszertani képzések 

– mentorképzés 

– digitális eszközök és tananyagok használatát 

elősegítő IKT képzés 



BEVONT SZAKEMBEREK, PARTNEREK 

• 4 KONZORCIUMI PARTNER 

• SZAKMAI PARTNERSZERVEZETEK 

 

• PROJEKTMENEDZSMENT 

 

• SZAKMAI TANÁCSADÓTESTÜLET 

• FEJLESZTŐ SZAKÉRTŐK – PEDAGÓGIAI, 

DIGITALIZÁLÁSI 

• SZAKMAI LEKTOROK 

 

• MÉRÉS – ÉRTÉKELÉSI SZAKEMBEREK 

• KÉPZŐK, TRÉNEREK 

• HÁLÓZATI SZAKEMBEREK 

 

 



KAPCSOLAT 

 

Facebook 
http://www.facebook.com/NemzetiKozszolgalatiEsTankonyvKiadoZrt 

 

Honlap 
www.nktk.hu 

 

E–mail 
titkarsag@nktk.hu 

 
Iroda  
Budapest, Váci út 19. 

 
Vezérigazgató  
Szentkirályi-Szász Krisztina 
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KÖSZÖNÖM  

A  

FIGYELMET! 


