
Digitális kiegészítő oktatási tartalmak és elérhetőségek 

Az alábbi elérhetőségeken található digitális tartalmak segítséget jelenthetnek a pedagógusok, szülők és a 

tanulók számára: 

• Digitális Pedagógiai Módszertani Központ által összeállított rövid összefoglaló pedagógusok részére 

az online tanítás megszervezéséről ide kattintva olvasható; 

• A tankönyvek jelentős része elérhető és letölthető PDF változatban a (www.tankonyvkatalogus.hu) 

weboldalon; 

• Nemzeti Köznevelési Portál oldalán (http://www.nkp.hu): számos letölthető tankönyv és a tananyag 

feldolgozását támogató digitális tananyagok, tesztek, feladatsorok érhetők el, amelyek elsősorban 

az önálló ismeretszerzést támogatják; 

• Sulinet Tudásbázis (http://tudasbazis.sulinet.hu): tematikusan tartalmazza az oktatásban 

használható digitális tananyagokat; 

• Sulinet Junior (https://junior.sulinet.hu): a kisebbeknek készült digitális tartalmak, tananyagok, 

játékok érhetők el; 

• M5 kulturális csatorna minden hétköznap oktatási műsorokat sugároz (https://mediaklikk.hu/m5), 

( https://mediaklikk.hu/digitalisoktatas); 

• Az M5 oktatási-kulturális csatorna oktatási tartalmai a Nemzeti Audiovizuális Archívumban is 

elérhetőek (https://nava.hu/free/m5/);  

• Videotorium oldalon a kategóriák segítségével áttekinthetjük az aktuális tartalmakat 

(http://videotorium.hu/hu/category);  

• Magyar Elektronikus Könyvtár (https://mek.oszk.hu): szépirodalmi művek mellett különböző 

tudományágak szakkönyveihez is hozzáférést biztosít;  

• Nemzeti Filmarchívum (https://filmarchiv.hu/hu/gyujtemenyek): elsősorban magyar filmeket, 

filmrészleteket érhetnek el a tanulók, amelyek elsősorban a magyar irodalom és a történelem 

tantárgyak tananyagának elsajátítását támogatják, 

• Virtuális kiállítások, virtuális gyűjtemények: sok múzeum és gyűjtemény honlapján elérhető a 

kulturális intézmény által gondozott műkincsállomány digitalizált változata, 

• Az e-Palatábla Alapítvány honlapján (http://www.epalatabla.hu/) a matematika tantárgyhoz találnak 

az érettségire készülők és az általános iskolások is önállóan feldolgozható tananyagot; 

• a Mozaik Kiadó mozaWeb honlapját a kiadó tájékoztatója alapján ingyenes regisztrációt követően 

használhatják a tanulók az otthoni tanulás megkönnyítésére (https://www.mozaweb.hu); 

• Wordwall (https://wordwall.net/hu): a pedagógusok a saját tanulóiknak készíthetnek oktatási 

segédanyagokat – szórakoztató kvízeket, párosítókat, szójátékokat;  

• Okosdoboz (http://www.okosdoboz.hu): a tananyag megértését, gyakorlását támogató grafikus 

feladatsorok, képességfejlesztő játékok érhetők el; 

• Videotanár (https://videotanar.hu): tantárgyak és évfolyamok szerint csoportosítva érhetők el a 

tananyagot feldolgozó videók 

•  a Webinárium Digitális Témahét oldalon (https://digitalistemahet.hu/hir/rendkivueli-

webinariumok-a-digitalis-tavoktatas-lehetosegeirol): pedagógusok részére készült online előadások 

tekinthetőek meg. 
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