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A Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. 393,6 millió forint vissza 

nem térítendő támogatást nyert el az Új Széchenyi Terv Társadalmi 
Megújulás Operatív Program keretében meghirdetésre került "Új 

tartalomfejlesztések a közoktatásban" tárgyú pályázati kiíráson. A 
támogatást a Konzorcium országos referencia iskolahálózat kialakítására 
és az új NAT feltételeinek megfelelő, akkreditált digitális kiegészítő 

oktatási anyagok létrehozására fordítja. 

 

A projekt célja modern, a jelenlegi szakmai és technológiai elvárásoknak megfelelő 

digitális taneszközök fejlesztése országos viszonylatban (4 régióból, 9 közigazgatási 

helyen 11 intézmény részvételével), mely segítségével biztosítható a minőségi 

oktatáshoz történő jobb hozzáférés mind elektronikus tananyagok, mind online 

tartalmak vonatkozásában mindhárom iskolatípusban (gimnázium, szakközépiskola és 

szakiskola). A projekt kiemelt területei: az egészséges életmód, vállalkozói ismeretek, 

médiaismeretek, fogyasztóvédelmi ismeretek, pályaorientáció. 

Cél továbbá az új Nemzeti Köznevelési Rendszerhez, a NAT-hoz és kerettantervekhez 

kapcsolódó nem tankönyv jellegű, hanem azokat kiegészítő, digitális kiegészítő oktatási 

anyagok létrehozása, melyek tartalmi elemei a Sulinet Digitális Tudásbázis (SDT) 

rendszerével is kompatibilisek lesznek. Az így elkészült tartalmak modulszerűen 

felépülve akár a frontális órai munka támogatására, akár a projektszerű feldolgozásra 

vagy az otthoni egyedül tanulásra is egyaránt alkalmassá válnak. 

A pályázat keretében létrejövő támogatott akkreditált digitális tartalmak (9 NAT 

területen és 4 SNI programcsomag keretében) és a módszertani-technológiai újítások 

beépülnek a digitális taneszköz- kínálatba. Az új, fejlesztendő tartalmak által az 

értékalapú nevelés-oktatás színvonala nő, az elektronikus oktatási tartalmak 

interaktívvá válnak, az új NAT-hoz illeszkedő digitális, multimédiás technológiákkal 

készült taneszközök kerülnek biztosításra, melyek hasznosítják a köznevelési 

intézményekben található informatikai infrastruktúrát. A pedagógusok és a bevont 

iskolák referenciaiskolákká válnak, képesek lesznek az új tananyagokat terjeszteni az 

adott régióban. 

 

A projektet 2013.07.01-én kezdték meg, a projektben résztvevő személyek munkaköri 

leírásának módosításával, a programban résztvevő oktatási intézményekkel megkötött 

Együttműködési megállapodásokkal és a fejlesztő pedagógusok bevonásával. 
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