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1 Tananyagelem 

 

A tananyagelemnek nevezzük az egyes tantárgyak anyagában keletkező vagy ott megtalálható, 

elemi, újrafelhasználható tartalmakat. Ezek az egyes tantárgyak tananyagában megtalálható, 

önálló jelentéssel bíró, más összefüggésben, esetleg más tantárgy keretében is felhasználható 

legkisebb tartalmi elemek. (A fogalom definiálásakor nem vettük figyelembe más 

tudományterületek hasonló fogalmait.) 

 

A tananyagelem fogalmának bevezetésére azért van szükség, hogy a tartalmak elemi egységei 

bármilyen más tantárgy, témakör, választható modul építőelemei lehessenek. Ezért fontos 

követelmény, hogy a tananyagelemek tartalmukban zárt egészet alkossanak, hogy más 

összefüggésben se veszítsék el jelentésüket, és illeszthetők legyenek más tananyagelemekhez 

bármilyen helyzetben. Az elkészítendő digitális tananyagot tehát nem összefüggő szöveg 

formájában képzeljük el, hanem elemi egységek szervezett halmazaként, amelyet 

tananyagegységnek nevezünk. (A tananyagegységek kifejtését lsd. a II. részben) 

 

Egy tananyagelem nem hivatkozhat más tananyagelemre, tananyagegységre vagy más, a 

rendszerben található objektumra, mert különben sérül a tananyagelemek szabad 

felhasználhatósága.  

 

Tananyagelem: 

• A legkisebb kereshető tartalom. Ezekből épülhetnek fel a tananyagegységek.  

• Technikai és tartalmi meta-adatokkal rendelkezik, ezek köre bővíthető, módosítható. 

• A tananyagelemek kategóriái, típusai átfedés nélküli halmazok. (konkrét definíciókat 

rendelünk a típusokhoz, valamint lehetőséget adunk a felhasználóknak arra, hogy jelezzék 

a szerintük rossz beosztást, amit időszakonként központilag módosítunk.) 

• Az egyes tananyagelemhez sok tulajdonság adható meg, de nem mindegyiket kötelező 

megadni. (pl. a képek méretaránya a térkép esetén fontos, de egyéb esetekben 

kihagyható) 

• A típus és az altípus tulajdonságok előre megadott értékeiből lehet választani.  
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A következő összefoglaló táblázatban a Digitális Tudásbázis rendszer által kezelt elemek, illetve  

legfontosabb tulajdonságaik találhatóak. Itt nem cél a teljes metastruktúra ismertetése. 
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tananyagelem 

kategóriák 
tulajdonságok Érték megjegyzés 

Típus/altípus 
 

fotó 
festmény (olaj,akvarell, pasztel, akril, fal, vegyes) 
rajz (szabadkézi, műszaki, számítógépi) 
grafika (szabadkézi, számítógépes) 
térkép (történelmi, földrajzi, művelődéstörténeti) 
grafikon-diagramm 
ábra (folyamatábra, állapotábra) 

A típust kötelező megadni, az altípust nem. 

Cím  Rövid címmegjelölés, ennek alapján kerül listázásra az elem. 

Tárgy  Rövid tartalmi megjelölés, tárgy. 
Műveltségi terület, 
tantárgy és témakör 

 Mindhárom kategóriából bejelölhető több is, de a szerző elsődleges 
szándékát meg kell adni, legalább a műveltségi terület, tantárgy és témakör 
esetében. Tetszőlegesen bontható tovább. 

Részlet  Az adott kép egy másik teljes kép egy részlete (igen/nem)  

Szélesség/magasság  Az elem képpontban megadott mérete 
Forrás  Kiegészítő információk, pl. honnan került digitalizálásra, hol jelent meg stb. 

Szerző Nem kötelező megadni (pl. a festő vagy a fényképész neve)  

Kép 

Diákmunka Diák által létrehozott elem? igen/nem  
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Típus/altípus retorikai (jogi, politikai, egyházi, ünnepi) 
tudományos-ismeretterjesztő (történelmi, műszaki, 
természettudományos, közgazdasági, művészettudományi, 
filozófiai, társadalomtudományi) 
publicisztikai (riport, hír, tudósítás, kommentár, esszé) 
szépirodalmi (líra, dráma, epika) 
hivatalos (önéletrajz, jegyzőkönyv, pályázat, levél) 
magán (napló, magánlevél) 
didaktikai (meghatározás, cáfolat, bizonyítás, utasítás) 
 

További al-altípusok szépirodalmi művek esetén: 
-epika 
 mese 
 elbeszélés 
 monda 
 regény 
 novella 
 szólás-közmondás 
-líra 
 vers 
 ballada 
 népdal 
  
dráma 
 tragédia 
 komédia 
A típust kötelező megadni, az altípust nem 

Cím  Rövid címmegjelölés, ennek alapján kerül listázásra az elem 

Műveltségi terület, 
tantárgy és témakör 

 Mindhárom kategóriából bejelölhető több is, de a szerző elsődleges 
szándékát meg kell adni, legalább a műv. terület és a tantárgy esetében. 
Tetszőlegesen bontható tovább. 

Tárgy  Rövid tartalmi megjelölés, tárgy 
Méret  karakterszám 
Szerző  Nem kötelező megadni (pl. az íiró neve) 
Diákmunka?  Diák által létrehozott elem? igen/nem 
Részlet?  Igen/nem 
Forrás  Honnan került digitalizálásra, hol jelent meg stb. 

 
írott szöveg 

Nyelv  Az írott szöveg nyelve (Szépirodalmi szöveg esetén eredeti nyelve és 
fordítója is) 
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Típus/altípus Modell (interaktív, nem interaktív) 
Makett (interaktív, nem interaktív) 

Modell: valamilyen objektumhoz kapcsolódó folyamat 
bemutatására szolgál (pl. négyütemű, belsőégésű motor 
működési elve) 
Makett: egy szerkezet, egy objektum statikus bemutatása 
(pl. az emberi keringési rendszer részei) 
A típust kötelező megadni, az altípust nem 

Szerző  Nem kötelező megadni (pl. a szimuláció elkészítőjének 
neve) 

Cím  Rövid címmegjelölés, ennek alapján kerül listázásra az elem
Műveltségi terület, 
tantárgy és témakör 

 Mindhárom kategóriából bejelölhető több is, de a szerző 
elsődleges szándékát meg kell adni, legalább a műv. terület 
és a tantárgy esetében. Tetszőlegesen bontható tovább. 

Tárgy  Rövid tartalmi megjelölés, tárgy 
Forrás  Honnan került digitalizálásra, hol jelent meg stb. 

szimuláció 

Diákmunka?  Diák által létrehozott elem? igen/nem 
Típus/altípus animáció (játékfilm, színház és előadóművészet, 

ismeretterjesztő, dokumentum, sport és szabadidő, 
szórakoztató, reklám) 
film (játékfilm, színház és előadóművészet, 
ismeretterjesztő, dokumentum, sport és szabadidő, 
szórakoztató, reklám) 

A típust kötelező megadni, az altípust nem 

Színes/FF  Választható 
Szerző  Nem kötelező megadni (pl. a rendező neve) 
Cím  Rövid címmegjelölés, ennek alapján kerül listázásra az elem
Műveltségi terület, 
tantárgy és témakör 

 Mindhárom kategóriából bejelölhető több is, de a szerző 
elsődleges szándékát meg kell adni, legalább a műv. terület 
és a tantárgy esetében. Tetszőlegesen bontható tovább. 

Tárgy  Rövid tartalmi megjelölés, tárgy 
Méret  Byte 

mozgókép 

Időtartam A különböző típus esetében (preview, full) különböző Perc, másodperc 



 
 
 
 

Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság - Sulinet Programiroda 
H – 1082 Budapest, Üllői út 82/e 

telefon: +36 1 477 3177 • fax: +36 1 477 3188 • e-mail: info@sulinet.hu • web: www.sulinet.hu 
 

 

 
 

8 

Dátum  Megjelenés, létrehozás dátuma 
Diákmunka?  Diák által létrehozott elem? Igen/nem 
Részlet?  Teljes mű, vagy csak egy részlet 
Forrás  Honnan került digitalizálásra, hol jelent meg stb. 
Filetípus, formátum  Kiterjesztés 

 

Nyelv  Pl. A film nyelve 
Típus/altípus zene/ének (műdal, népdal, hangszeres zene) 

zaj/zörej (természetes, mesterséges) 
beszédhang (természetes, mesterséges) 
állathang 
effektek 
belső szervek hangja 

A típust kötelező megadni, az altípust nem 

Szerző  Nem kötelező megadni (pl. A zeneszerző, vagy az énekes 
neve) 

Cím  Rövid címmegjelölés, ennek alapján kerül listázásra az elem
Műveltségi terület, 
tantárgy és témakör 

 Mindhárom kategóriából bejelölhető több is, de a szerző 
elsődleges szándékát meg kell adni, legalább a műv. Terület 
és a tantárgy esetében.  Tetszőlegesen bontható tovább. 

Tárgy  Rövid tartalmi megjelölés, tárgy 
Beszélő(k)/előadó(k)  Pl Kik azok, akiknek a hangja hallható? Kik adják elő az 

adott művet? 
Méret  Byte 
Időtartam  Perc, másodperc 
Diákmunka?  Diák által létrehozott elem? Igen/nem 
Részlet?  Teljes mű, vagy csak egy részlet 
Forrás  Honnan került digitalizálásra, hol jelent meg stb. 
Filetípus, formátum  Kiterjesztés 

hang 

Nyelv  Pl. a hangfelvétel, énekmű nyelve 
Cím Pl. Sulinet portál Rövid címmegjelölés, ennek alapján kerül listázásra az elemlink 
Logó Képfile (logo | pre) Nem kötelező 
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Tárgy Pl. A hivatalos magyar közoktatási portál Bővebb tartalmi megjelölés, tárgy, nem kötelező 
Url Pl. Http://www.sulinet.hu/okt/okt.html (nyelvi 

változattól függően eltérő url-k. Egy nyelvhez pontosan 
egy url tartozik) 

Az URL megadása (protokoll, elérési út) 
 

Nyelv Pl.: magyar Milyen nyelvű oldalra mutat  
Típus/altípus   
Cím  Rövid címmegjelölés, ennek alapján kerül listázásra az elem
Műveltségi terület, 
tantárgy és témakör 

 Mindhárom kategóriából bejelölhető több is, de a szerző 
elsődleges szándékát meg kell adni, legalább a műv. terület 
és a tantárgy esetében. Tetszőlegesen bontható tovább. 

Téma  Rövid tartalmi megjelölés, tárgy 
Diákmunka?  Diák által létrehozott elem? igen/nem 
Forrás  Honnan került digitalizálásra, hol jelent meg stb. 

Táblázat 

állomány A táblázatot tartalmazó XML {struktúra}  
Típus/altípus 
 

egyszeres választás 
többszörös választás 
sorba rendezés 
párosítás 
kiegészítés 
behelyettesítés 
relációanalízis 

A típust kötelező megadni, az altípust nem 

Cím  Rövid címmegjelölés, ennek alapján kerül listázásra az elem
Műveltségi terület, 
tantárgy és témakör 

 Mindhárom kategóriából bejelölhető több is, de a szerző 
elsődleges szándékát meg kell adni, legalább a műv. Terület 
és a tantárgy esetében. Tetszőlegesen bontható tovább. 

Tárgy  Rövid tartalmi megjelölés, tárgy 
Diákmunka?  Diák által létrehozott elem? Igen/nem 

Tesztfeladat 

Nyelv   
 
Megjegyzések: 



 
 
 
 

Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság - Sulinet Programiroda 
H – 1082 Budapest, Üllői út 82/e 

telefon: +36 1 477 3177 • fax: +36 1 477 3188 • e-mail: info@sulinet.hu • web: www.sulinet.hu 
 

 

 
 

10

Egy logikailag önálló tananyagelemhez több fizikai állomány tartozhat, attól függően, hogy milyen célú megjelenítésre szánjuk. Tehát egy kép elemhez 

tartozhat egy webes megjelenítésre szánt fizikai állomány, egy jobb minőségű „nagyított kép” – ami akkor jelenik meg, ha rákattintunk – , és a lehető 

legjobb minőségű forrásállomány. 
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2 Tananyagegység 

 
A tananyagegység rendszere az alábbi pedagógiai összefüggésen alapszik 

A pedagógiai programcsomagokat általában egy-egy koncepció mentén kidolgozott célrendszer 

megvalósításához dolgozzák ki.  

Egy adott pedagógiai programcsomag „belső magja”, nevelési-oktatási kiindulópontja az adott évfolyamra 

és tantárgyra vonatkozó tanterv. A tantervnek három jól elkülöníthető tartalmi és szerkezeti eleme van: a 

célrendszer, a tananyagrendszer és a követelményrendszer. A célrendszerben azokat az általános 

személyiségfejlesztéssel kapcsolatos  célkitűzéseket fogalmazzák meg (én-kép fejlesztés, pozitív 

viszonyulások megerősítése, negatív viszonyulások visszaszorítása, általános gondolkodási képességek, 

kommunikációs, képességek stb.) a tantervfejlesztők, amelyek nem tantárgyspecifikusak, de szervesen 

kapcsolódnak egy-egy évfolyam egy-egy tantárgyának tanításához-tanulásához. A tananyagrendszer az 

adott évfolyam adott tantárgyának (esetleg tevékenységcsoportjának) tantárgyspecifikus tevékenységeit 

tartalmazza. A követelményrendszer az adott tananyagrendszer egy-egy eleméhez rendelve fogalmazza 

meg a tanulótól elvárható teljesítményt (akár szintezett formában is). A célrendszer, a tananyagrendszer és a 

Pedagógiai programcsomag 

Pedagógiai program 

Tanterv 

Célrendszer Tananyagrendszer 

Követelmény rendszer 

 
Tanítási program 

 
Tanulási program 
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követelményrendszer egymásra épülve, egymással összhangban szabályozza a pedagógiai munka egy adott 

szegmensét.  

A pedagógiai program az adott évfolyam, egy adott tantárgyának tanterve és a hozzá kifejlesztett tanítási 

program. A tanítási program elnevezés az összes olyan segédanyagot és eszközt magába foglalja, amelyek 

segítik a pedagógus fejlesztő munkáját. Ilyen segédanyagok lehetnek a tanári kézikönyvek, a módszertani 

útmutatók, a pedagógusoknak szánt feladatgyűjtemények, az audiovizuális és elektronikus tanítási 

segédletek stb. 

A tanítási programot alkotó tanterv és tanítási programot egészíti ki az ún. tanulási program (taneszközök). 

A tanulási programnak részét képezi minden olyan eszköz, ami segíti a gyerekeket és a fiatalokat a 

tanulásban, a tanulás folyamataiban. Például tankönyvek, feladatgyűjtemények, munkatankönyvek, 

feladatlapok, atlaszok, audiovizuális és elektronikus tanulási források stb. A tanterv, a tanítási program és a 

tanulási program együttesen alkotja a pedagógiai programcsomagot. 
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A tananyagegység olyan útvonal, amelyet tetszőleges számú tananyagelem összefűzésével hozunk létre, és az alábbi tantervi szempontrendszer megfelelő értékeit, 

illetve egyéb metatulajdonságokat rendelünk hozzájuk. 

Az útvonal tartalmazhat tananyagelemeket és tananyagegységeket is. 

Tananyagegység Tulajdonságok értékkészlet megjegyzés 

Műveltségi terület, 
tantárgy és témakör 

 Mindhárom kategóriából bejelölhető több is, de a szerző 
elsődleges szándékát meg kell adni, legalább a műveltségi 
terület, tantárgy és témakör esetében. Tetszőlegesen 
bontható tovább. 

diszpozíciós képességek fejlesztése észlelés, képzelet, figyelem, emlékezet, gondolkodási 
műveletek 

gondolkodási képességek fejlesztése feladatmegoldó, logikai gondolkodás, problémamegoldás 

grammatikai képességek fejlesztése írásképesség, helyesírási képesség 

kommunikációs képességek fejlesztése verbális, non-verbális 

szociális képességek fejlesztése észlelés, alkalmazkodás, konfliktuskezelés 

Célrendszer 
(fejlesztendő 
képességek) 

tanulási önszabályozási képességek önmotiválás, önellenőrzés, tanulási önismeret, önálló 
tanulás, irányított tanulás 

gyűjteménykezelés adattárak használata: könyv, adatbázis 

médium feldolgozás (szöveg-, kép-, hang-, 
mozgókép) 

adatkeresés, lényeg kiemelés, szerkezeti tagolás, vázlatírás, 
elemzés 

mérés/kísérletezés mennyiségek mérése, becslés, kísérletek elvégzése – 
szimulálása 

alkotás (tanulói produktumok) egyéni-csoportos, írott-tárgyi-előadói 

Tematikus tartalmi egységek 

• foglalkozás 

• téma 

 

Gyűjtemények 

• hangtár 

• képtár 

• filmtár 

• feladatgyűjtemény 

 

 

 

 

Tevékenység formák 

memorizálás szépirodalmi szöveg, ismeretterjesztő szöveg, publicisztikai 
szöveg, didaktikai szöveg 
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Tananyagegység Tulajdonságok értékkészlet megjegyzés 

példamegoldás (matematikai nyelven 
megfogalmazható) 

képletek, számítások  

tájékozódás térben/időben történelmi-földrajzi térben/korban 

beszélgetés-vita érvelés, véleménykifejtés, értelmezés, elemzés  

mimetizálás-dramatizálás mimetikus játék, szituációs gyakorlat, szinjáték 

játék szerepjáték, csoportjáték, utánzó játék, készségfejlesztő 
játék 

gyakorlás irásos, szöveges, számolásos 

ellenőrzés-önellenőrzés egyéni, páros, csoportos, tanári ell. 

kutatómunka, megfigyelés, gyüjtőmunka, produktiv szövegalkotás írásban és szóban, 
önálló hipotézisalkotás 

kiselőadás referátum, beszámoló, demonstráció 

szereplés (versmondás, előadás, stb…) rendezvényeken, versenyeken komplex művészi értékű 
megnyilvánulás 

Módszerek, eljárások 

kérdve kifejtés feleltetés, kikérdezés, beszámoltatás 

frontális osztálymunka  

egyéni munka egyénre szabott, részben egyénre szabott  

páros munka homogén-heterogén  

kooperatív csoportmunka  

differenciált csoportmunka  

Tanulásszervezési 
munkaformák 

projekt  

 

Tanulás színterei kötelező tanórai  
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Tananyagegység Tulajdonságok értékkészlet megjegyzés 

választható tanórai   

tanórán kívüli   

TIP utasítás  Tanítási folyamathoz tartozó instrukciók 

TIP megjegyzés  Tanítási folyamathoz tartozó megjegyzés 

TAP utasítás  Tanulási folyamathoz tartozó instrukciók 

 

TAP megjegyzés  Tanulási folyamathoz tartozó megjegyzés 
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Lap 

A I. részben ismertetett elemeket felhasználva tudunk egységeket létrehozni. Ennek első 

lépéseként az elemeket el kell helyeznünk egy „lapon”, ami a megjelenítés szempontjából akkora 

tartalmat jelent, ami egyszerre elhelyezhető a képernyőre, tehát a „lap” hasonló funkciót tölt be, 

mint a webes publikációs felületen egy html oldal. 

 

A „lap” az a „gazdag szöveg” jellegű objektum, amely az elemek elrendezésére szolgál. A „lap” 

egység csak elemi szintű egyedekből, azaz tananyagelemekből épülhet fel. Elhelyezhetünk a 

lapon szövegeleme(ke)t, ebbe beszúrhatunk képe(ke)t, képlete(ke)t és egyéb elemeket. Az így 

létrehozott tartalmakat, TIP és TAP utasításokkal kell ellátnunk. 

 

A tanítási program (TIP), pedagógiai információkat tartalmaz: módszertani ajánlásokat, 

javaslatokat, tanár számára fontos információat. A TIP arra vonatkozóan ad ajánlásokat, hogy a 

lapon található tananyagot hogyan dolgozható fel, mire figyeljen a tananyagot felhasználó 

pedagógus a felhasználás során. A TIP jellegű információk csak tanári nézetben jeleníthetőek 

meg. Tipikus TIP utasításra pl.: 

„A szöveg elolvasása után a diákok a levegő vízgőztartalmának változását könnyebben 

megérthetik a szimuláció egyéni használatával!” 

(Megjegyzés: Az anyag mélyebb megértését számolási példákkal lehet elősegíteni.)” 

 

A tanulási program (TAP) tanulói információkat tartalmaz: azt mutatja meg, mit és hogyan kell 

csinálni az adott tananyag hatékony feldolgozása érdekében. A TAP utasítás olyan instrukciókat 

tartalmaz, melyek a „lap” tartalmára vonatkozóan adják meg a diáknak, hogy mit kell tennie az 

adott tananyaggal. A TAP utasításokat a tanár és a diák is látja. Tipikus TAP utasításra pl: 

„Figyeld meg a relatív páratartalom változását, ha csak a hőmérsékletet változtatjuk!” 

 

Foglalkozás 

Az előbbiekben ismertetett módon létrehozott „lapokat” lehet foglalkozásba szervezni. A lapok 

között meghatározható a bejárási útvonal, tehát hogy milyen módon lehet az egyes lapok között 

mozogni. A legegyszerűbb esetben minden lapon két lehetőségünk lesz: behívhatjuk a következő 

és az előző lapot. De lehetőség van arra is, hogy elágazásokat hozzunk létre, attól függően, hogy 

milyen irányba kívánjuk a felhasználót terelni. 
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A foglalkozás tehát egy adott, jól behatárolható, kisebb méretű (általában 10-40 perc alatt 

feldolgozható) tananyagot tartalmaz. Szerkezetileg a foglakozás olyan egység, melynek 

csomópontjaiban lapok és elemek lehetnek. 

 

Az egyes foglakozásokhoz vagy akár azok csomópontjaihoz (tehát az adott foglalkozásban 

található lapokhoz vagy külön csomópontként beillesztett elemekhez) a következő tulajdonságok 

rendelhetők: 

• A tananyag műveltség terület szerinti besorolása (műveltség 

terület/tantárgy/témakör/altémakör formában) 

• Célrendszer (fejlesztendő képességek) 

• Tevékenység formák 

• Módszerek, eljárások 

• Tanulásszervezési munkaformák 

• Tanulás színterei 

• A teljes anyag tervezett lejátszási/feldolgozási időtartama 

• Az anyag elsődleges célcsoportja (évfolyam)1 

• a tanítási program (TIP) instrukció és megjegyzés 

• a tanulási program (TAP) instrukció és megjegyzés 

E tulajdonságok globálisan, a foglalkozásra vonatkozóan is megadhatóak – sőt a jelenlegi 

előírások szerint kötelező megadni –, de akár a foglalkozás egyes csomópontjaihoz is 

rendelhetünk módszertani tulajdonságokat – itt azonban már nem kötelező.2 A foglalkozáshoz 

globálisan hozzárendelt, tipikus TIP utasítás pl.: 

„A foglalkozásban található szimuláció segítségével könnyen megvilágítható, hogy a 

viszonylagos légnedvesség vízgőztartalomtól és a hőmérséklettől függő változása milyen 

összefüggésben van az időjárási viszonyokkal. A felhőtípusok osztályozásában szemléletes képek 

nyújtanak segítséget.” 
 

Téma 

                                                           
1 A jelenlegi struktúrában a foglalkozások, témák esetén max2 szomszédos korcsoport jelölhető ki (pl. 7. és 8. 
évfolyam) 
2 A foglalkozás csomópontjaihoz a TIP és TAP utasítások hozzárendelése azonban minden esetben kötelező! 
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A létrehozott foglalkozásokat témákba lehet szervezni, melyek így nagyobb, több óra alatt 

feldolgozható tananyagokat tartalmazhatnak. A téma szerkezetileg, és a hozzá rendelhető 

tulajdonságok szempontjából szinte megegyezik a foglalkozással. Az egyetlen fontos eltérés, 

hogy a téma csomópontja lehet elem, foglalkozás és téma. 

 

Feladat/Feladatlap/Feladatsor 

 

A rendszer által támogatott feladatok beemelhetők adott foglalkozás csomópontjába, mint 

tananyagelem. Feladatokból összeállított feladatsorok beemelhetők adott foglalkozás 

csomópontjába, mint tananyagegység. Feladatlap olyan foglalkozási egység, melynek 

csomópontjaiba feladatok és/vagy feladatsorok vannak. 

 

Gyűjtemény 

• hang 

• kép 

• film 

• feladat 

• link 

• vegyes 

 

Tulajdonságuk: 

• egynemű (azonos elemek, pl. képtár) 

• többnemű (adott tematika alapján kigyűjtött különböző elemek) 


