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1. A NOBO – DIGITÁLIS TUDÁSTÉR
ÉRTELMEZÉSE

A NOBO – Digitális Tudástér digitális tananyag többszintű értelmezése a későb-
biek során több témakörben valósul meg (technológia, pedagógiai környezet, 
tartalom, felhasználási lehetőségek), ugyanakkor elengedhetetlen a NOBO által 
elérhető oktatási élmény értelmezése is.

 A NOBO – DIGITÁLIS 
TUDÁSTÉR 
A NOBO Digitális tudástér egy, az Eu-
rópai Unió irányelveinek, így a hazai 
Nemzeti alaptanterv kulcskompeten-
cia-hálójának megfelelő, de a kerettan-
tervektől, helyi tantervektől és speciális 
tantervektől, valamint tankönyvektől 
független digitális tananyag, amely a 
hazánkban és a világon némileg hát-
térbe szoruló humán műveltség ok-
tatási kilátásait és lehetőségei kívánja 
szélesíteni. A NOBO több műveltségi 
terület tartalmi- és kompetenciaterü-
leteit célozza meg, beleértve a Magyar 
nyelv és irodalom, az Ember és társa-
dalom és a Művészetek műveltségi te-
rületet, azon belül pedig az irodalom, a 
történelem és a művészettörténet (rajz, 
vizuális kultúra) tantárgyakat és azok 
közműveltségi tartalmait. A NOBO le-
hetőséget ad az oktatás számára, hogy 

a sokszor avíttnak, digitalizálásra alkal-
matlannak tartott humán műveltséget 
digitális formában közvetítse a közok-
tatás szereplői felé, és bebizonyítsa, 
hogy a humán tantárgyak tanításának 
és tanulásának van digitális alternatívája.

A NOBO CÉLJAI
A NOBO digitális tudástér projekt célja 
többszintű. Alapvető célja a humán köz-
műveltségi tartalmak tudományos igé-
nyű, a közoktatás szem pontjainak és igé-
nyeinek megfelelő, gyermekcentrikus, 
tevékenységközpon tú, magas szintű 
technológiával előállított érdekes, iz-
galmas közvetítése az oktatás szerep-
lői felé. A humán műveltség a hazai és 
a nemzetközi irodalomban is kevéssé 
preferált tartalommá vált az utóbbi 
időben, a természettudományos és 
műszaki tartalmakkal szemben – kife-
jezve azt az ellentmondást, hogy hu-
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mán műveltség nélkül is képes lehet 
a tanuló és később a sikeres felnőtt 
életre. Ez azonban tévhit. Való igaz, 
hogy a természettudományos és mű-
szaki kompetenciák tehetik alkalmassá 
a tanulókat a legújabb technológiák, 
módszerek, sémák átvételére, előse-
gíthetik a megfi gyelés, a vizsgálódás és 
ennek alkalmazásaiban szerzett gyakor-
lat mód szereinek kifejlődését, ugyan-
akkor a nyelvi kifejeződés, a humán 
műveltség, az események ok-okozati 
összefüggéseinek felismerésében, az 
egészséges és sikeres felnőtt életben 
való elengedhetetlen kommunikációs 
képességek fejlesztésében a humán 
területeken való kompetenciafejlesztés 
elengedhetetlen.

A tudástér funkcionális berendezései 
további rendszerezési vagy akár ma-
tematikai kompetenciák fejlesztésére 
is szolgálhatnak. A pedagógiai célok 
között továbbá meg kell említeni a 
különböző tanulásszervezési módok 
közötti szabad átmenetet a NOBO se-
gítségével. A NOBO mindenféle típusú 
tanulásszervezésre lehetőséget ad, sőt, 
megfelelő technikai támogatottság 
mellett a tanórai keretekből is kiemel-
hető, és a tanulókra szabott vagy akár 
egyéni oktatási környezetekben is sike-
resen alkalmazható.

A tudástér pedagógiai célja a Nem-
zeti alaptantervben szereplő humán 
műveltségi területek (Ember és tár-

sadalom, Magyar nyelv és irodalom, 
Művészetek) és tantárgyak, valamint 
tartalmak és képességterületek össze-
függéseikben való közvetítése, ezeken 
keresztül a tanulók kompetenciáinak 
fejlesztése. Emellett célja a tanulók 
együttműködésének serkentése, a tu-
dástérben található lehetőségek cso-
portos kihasználására való ösztönzés, 
a kooperatív munkaformákban szerez-
hető kommunikációs, állampolgári és 
szocializációs készségek, képességek 
megszerzése és mélyítése. A pedagó-
gusok oldaláról nézve a digitális tan-
anyag alkalmazása során szélesedhet, 
mélyülhet a pedagógiai és módszer-
tani (tantárgy-pedagógiai) kultúra, vál-
tozatosabbá, színesebbé, szakmailag 
elmélyültebbé, módszertanilag kifi no-
multabbá válhat a tanórai oktatói-ne-
velői munka.  

A NOBO oktatási céljai az érintett hu-
mán tantárgyak tudástérben elhelyezett 
ismeretanyagának feldolgozása, minél 
szélesebb körű összekapcsolása, össze-
függésrendszereinek megfogalma zása, 
illetve a kereszttartalmak értelmezése 
során új tartalmak, tudáselemek létre-
hozása a tanulókban.

 A NOBO CÉLCSOPORTJAI
A NOBO Digitális tudástér a felhasználás 
széles spektrumát kínálja a közoktatás 
minden résztvevője számára. A digitális 
tudástér felhasználói között reméljük 
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az innovációk iránt fogékony szak-
tanárokat, akik az új technológiákat, 
gyakorlatokat, digitális tananyagokat 
könnyen adaptálják. Ugyanakkor ajánl-
juk azon kollégáknak is, akik eddig 
nem láttak perspektívát hasonló digi-
tális tananyagokban. A NOBO Digitá-
lis tudástér azért különleges, mert a 
tervezők, a fejlesztők, készítők a lehe-
tő legszélesebb közönség igényeit és 
szempontjait kívánták kielégíteni, így a 
digitális világtól, a digitális tananyagok 
alkalmazásától korábban távol álló köz-
oktatási szereplők is könnyen használ-
hatják. A NOBO oktatói felhasználását 
az sem gátolja, ha Ön még egyáltalán 
nem használt semmilyen digitális tan-
anyagot. A NOBO ugyanis nem igényel 
technikai előképzettséget. A legtöb-
bünk találkozott már az internetezésre 
is alkalmas böngészőfelülettel, amelye-
ken keresztül különböző honlapokat 
tölthetünk le képernyőnkre. A NOBO is 
ezen a rendkívül egyszerű technológi-
án alapszik. A szoftver elindítása után 
rögtön ebbe a böngészőfelületbe kerü-
lünk, ahol a tudás már tényleg csak egy 
kattintásra van.

A NOBO Digitális tudástér a pedagó-
gusokon kívül a tanulókat is közvetle-
nül megszólítja. A digitális tananyag 
egyszerű kezelőfelülete, élményszerű 
virtuális tere az önálló feldolgozásra is 
lehetőséget biztosít, sőt, ösztönzi azt. 
A tanulók alapvetően igénylik, hogy 

a tananyag, amelyet használnak, in-
teraktív, mozgékony, ugyanakkor több 
szempontból változtatható és szimultán 
legyen. Alacsonyabb életkorban ehhez 
természetszerűleg társul a színek és for-
mák, valamint a tananyag élményszerű-
ségére, könnyedségére, il letve a szabad 
gondolkodásra, kapcsolódásokra való 
igény is. Elengedhetetlenül fontos vol-
na, hogy az érzékelés szabadsága és 
a felfedezés örömre ne vesszen el a 
későbbi, felsőbb évfolyamokban sem. 
Ebben is segítséget nyújthat a NOBO. 
A digitális tudástér megkonstruálása 
során a tervezők és a fejlesztők igye-
keztek tanulóközpontúvá tenné a teret. 
Ez nyilvánvalóvá tette a különböző szí-
nek és formák aktív használatát, illetve 
a tudástérben való ösztönszerű szabad 
mozgás, így a szabad felfedezés igényé-
nek kielégítését. A nemzetközi szakiro-
dalomból jól ismert elektronikus kor-
repetálás, az úgynevezett „e-correp” 
funkcióját is átveheti a NOBO a humán 
műveltségi tartalmak egy részében, 
ugyanis a tudástérben található tar-
talmak feldolgozása, a kapcsolódási 
pontok értelmezése új környezetbe he-
lyezheti a tanórai ismereteket, amely-
lyel a korábbinál komplexebb tudás és 
komplexebb sémarendszer alakulhat ki 
a tanulóinkban. Tekintve, hogy a NOBO 
digitális tudásterét a tanulók önállóan 
is kézbe vehetik, az önkorrepetálás, az 
önálló ismeretszerzés és felfedezés le-
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hetőségeit is megnyithatjuk tanulóink 
előtt. A NOBO az 5–12. évfolyamos ta-
nulók igényeit kívánja kielégíteni, így 
a tananyagot elsősorban ennek a szé-
les korosztálynak javasoljuk. 

A szaktanárokon és a tanulókon kívül 
sikerrel használhatják a digitális tan-
anyagot munkaközösségek, a közokta-
tási intézmények érintett humán tantár-
gyakat tanító munkaközösségei, akik a 
tananyagok kapcsolódásainak értelme-
zésével a tantárgyak kereszttartalmain 
keresztül is szerezhetnek új ismereteket, 
illetve fejleszthetnek ki új módszereket 
saját tanítási gyakorlatukban. A maga-
sabb szintű tantervekre épülő helyi tan-
tervek felülvizsgálatában, illetve a helyi 
oktatási csomagok továbbfejlesztésé-
ben is segíthet a NOBO, a kereszttar-
talmak mélyebb felhasználásával a tan-
tárgyak között. Haszonnal forgathatják 
e csomagot továbbá a tananyag- és jó 
gyakorlat-fejlesztők is, továbbá a team-
teaching módszerekben, a csoportos 
felkészülésben és refl exiós módszerek-
ben járatos, ezen módszereket sikerrel 
alkalmazó pedagógusok és fejlesztők, 
akik számára a NOBO Digitális tudástér 
remek lehetőség a humán perspektíva 
szélesítésére.

 DIGITÁLIS TUDÁSTÉR 
A DIGITÁLIS
BENNSZÜLÖTTEKNEK
2001 óta létezik a kifejezés: digitális 
bennszülött és digitális bevándorló. 
A szerző, Marc Prensky azt mondta, 
hogy a társadalmat már nem csak szo-
ciális vagy gazdasági értelemben vá-
laszthatjuk szét, hanem digitális érte-
lemben is. Prensky szerint az arcvonal 
két oldalán a digitális bennszülöttek
(digital natives) és a digitális bevándor-
lók (digital immigrants) népes csoport-
ját találjuk. A digitális bennszülöttek 
azok a személyek, akiknek a digitális 
világ természetes, mindennapos, hét-
köznapi jelenség, a bevándorlók pe-
dig azok a személyek, akik számára ez 
a világ abban az időben, amikor részt 
vettek a közoktatásban, még nem volt 
adott. Az alapvető különbség a két tí-
pus között, hogy a digitális bennszülöt-
tek és a digitális bevándorlók eltérően 
képzelik el az oktatási szituációkat, is-
kolai környezetet és az oktatásban al-
kalmazott módszereket, ami nyilvánva-
ló konfl iktust jelent a digitális világ két 
oldalán. 

A digitális bennszülöttek informá-
cióéhesek, és az információhoz több 
csatornán jutnak el, többféle médium 
által. Ezáltal hozzáférésük gyors és 
többszempontú. A bennszülöttek kü-
lönböző csatornákon szerzett informá-
cióinak feldolgozása párhuzamos fo-
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lyamat, párhuzamosan terhelhetőbbek 
is, mint a bevándorló személyek. Azon-
ban nemcsak információkat dolgoznak 
fel párhuzamosan, hanem általában is 
preferálják a szimultán interakciókat. 

A NOBO – mivel eleve egy digitális tér-
be kalauzolja a tanulókat – egy digitális 
világot nyit meg az humán oktatás te-

rén. Segíti a „bennszülött” tanulókat az 
ismeretek megszerzésében úgy, ahogy 
azt ők igénylik. Szimultán interakciókat 
teremt számukra a kapcsolódási pon-
tok felfedezésével, ugyancsak olyan 
módon, ahogy azt a tanulók igénylik. 
A digitális bevándorlóknak, akik közé a 
pedagógustársadalom döntő többsége 

1. TÁBLÁZAT - A DIGITÁLIS BENNSZÜLÖTTEK ÉS A DIGITÁLIS BEVÁNDORLÓK 

JELLEMZŐI AZ OKTATÁSI KÖRNYEZETEKBEN

DIGITÁLIS BENNSZÜLÖTT DIGITÁLIS BEVÁNDORLÓ

az információhoz többféle média 
által jut el (gyors hozzáférés)

nyomdafesték-sovinizmus 
(lassú hozzáférés)

párhuzamos információfeldolgozás, egyszintű információfeldolgozás,

párhuzamos terhelhetőség egyszintű terhelhetőség

kép, hang és videó preferenciája 
a szöveggel szemben

szöveg preferenciája a kép, hang 
és videóval szemben

non-lineáris feldolgozási mód lineáris információfeldolgozás

szimultán interakció preferenciája egyéni munkavégzés preferenciája

belső tanulási motiváció külső kényszerhez kötött tanulási 
motiváció

azonnali jutalomorientáltság késleltetett jutalomorientáltság

a releváns, azonnal használható
információk tanulásának preferenciája

irányított, curriculáris tanulási mód,
standard tesztekkel a végén
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tartozik, be kell látniuk, be kell látnunk, 
hogy a pedagógiai munka egyértelmű-
en hatékonyabb és eredményesebb, ha 
tanulóinkat olyan platformokon sikerül 
megszólítanunk, amelyek számukra 
természetes közeget jelentenek.

 A NOBO AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG 
JEGYÉBEN
A tananyagot kézbe véve a felhaszná-
ló valóban egy digitális vagy virtuális 
térbe érkezik. A böngészőfelület lehe-
tőséget ad a felhasználó – legyen akár 
pedagógus, tanuló vagy más típusú 
felhasználó – számára, hogy olyan ter-
mészetesnek ható térben érezze ma-
gát, amelyben az információ és a tudás 
elérhető közelségben, szinte karnyúj-
tásnyira van. A NOBO kezelőfelülete 
úgy került kialakításra, hogy a lehető 
legkönnyebben eljuthassunk a kere-
sett információhoz, ugyanakkor a kere-
sett információ szinte végtelen számú 
kapcsolódási ponton keresztül további 
lehetőségekhez juttatja a felhaszná-
lót. Az időben való korlátlan mozgás, a 
különböző korok eseményeinek, törté-
néseinek kézzelfoghatósága azt sugá-
rozza, hogy az információ könnyebben 
elérhető, mint valaha. A NOBO virtuá-
lis tere kimeríthetetlen tára a humán 
tantárgyak információ-és tudásbázi-
sán alapuló humán műveltségnek.

A tudás ilyen szintű fi zikai közelsége 
soha nem látott lehetőségeket biztosít 

a humán közoktatás résztvevői szá-
mára. A hagyományos tanórai keretek 
mellett a NOBO virtuális terében ottho-
nosan mozoghatnak a sajátos nevelési 
igényű, fogyatékkal élő, diszfunkciós, 
részképesség-zavaros vagy egyéb (akár 
szociális értelemben is) hátrányos hely-
zetben lévő tanulók is. A NOBO széles 
spektruma a humán műveltség terén 
is utat nyit az esélyegyenlőségnek. 
Az iskolai esélyegyenlőség fő kérdése, 
hogy az egymást követő generációk 
élete során kialakult egyenlőtlenségek 
átörökítése elkerülhető-e vagy sem. Az 
iskolai teljesítményeket meghatározó 
szociokulturális feltételek vizsgálatai 
arra utalnak, hogy az iskola – alapvető 
céljaival ellentétben – növelheti a be-
meneten mért teljesítménykülönbsé-
geket. A jövő érdekében szakítani kell 
a mindenki számára nagyjából azonos 
tartalmat közvetítő és fejlesztési mód-
szereket alkalmazó iskolai gyakorlattal, 
s a mainál erőteljesebben differenciáló 
közoktatást, iskolai tevékenységrend-
szert kell kialakítani. Ezekben az erő-
teljesebben differenciáló, az oktatás 
résztvevőit új formában értelmező ok-
tatási környezetekben helye és fontos 
szerepe van a digitális tananyagoknak. 
Az adaptív iskolai környezetek az iskolai 
differenciálás saját eszközeit képviselik. 
Az adaptív oktatás olyan szabályozás-
elméleti stratégia, amely fi gyelembe 
veszi, hogy az egyes tanulok tanulási 
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képességei, adottságai egymástól lé-
nyegesen eltérőek, s ezek a különbsé-
gek eltérő tanulási környezetet, eltérő 
tanulási eljárásokat igényelnek. Adaptív 
iskolai környezetet igényelnek a tanulá-
si nehézségekkel küzdő, a magatartás-
zavaros, hiperaktív gyermekek, ugyan-
akkor a különböző tehetségfejlesztő 
folyamatokban, gyakorlatokban, műhe-
lyekben részt vevő tanulók is. Ezeknek 
a tanulóknak mind-mind más szükség-
leteik vannak, más tanulásszervezési, 
tananyag-feldolgozási és tananyag-el-
rendezési módszereket igényelnek. A 
NOBO – bár alapvetően nem adaptív 
környezetekben tanuló gyermekek és 
az ilyen oktatási környezetekben tanító 
pedagógusoknak készült, ugyanakkor 
– a megfelelően kidolgozott, munka-
formáit, tevékenységeit és fejlesztési
feladatait alaposan átgondoló pedagó-
giai munka során eredményesen alkal-
mazható adaptív iskolában is.

 A NOBO A MOTIVÁCIÓ 
SZOLGÁLATÁBAN
A tananyag, a tudás elérhető közel-
ségbe kerül a NOBO által. Ez pedig az 
esélyegyenlőség feltételeinek javulásán 
túl a hagyományos tanórai, iskolai kör-
nyezetekben tanuló, ugyanakkor telje-
sítménymotivációjukban gátolt tanulók 
számára is óriási segítséget nyújthat. 
A teljesítménymotivációt alapvetően 
meghatározza ugyanis az, hogy a fel-

adat az adott egyén számára mennyire 
megvalósítható – másképp értelmez-
ve: a tanuló számára kiemelten fontos, 
hogy a feladata teljesíthető legyen, 
és annak akadályait minél sikereseb-
ben vegye. Ez a kudarckerülő tanulók 
számára ugyanúgy előnyökkel járnak, 
mint az alapvetően sikerorientált gyer-
mekek számára. Az információk sza-
bályozott rendben való elhelyezése, 
több szempont szerint való felfűzése, 
korlátlan számú kapcsolódási pontjai 
a sikerességen túl az elmélyülést és az 
internalizációt is elősegítheti, amely a 
tanulóink tudásvágyának elsőszámú 
táplálója.

Az internalizáció vagy „belsővé tétel, 
befogadás” folyamata során az egyén 
a külső események általi szabályozást 
átalakítja belső események általi sza-
bályozássá, vagyis amit korábban kül-
ső „kényszer” vagy külső hatás miatt 
tett meg, azt az internalizáció során 
fokozatosan belső indíttatásból teszi 
majd meg, egyre minimálisabb külső 
motiváció vagy akár kezdő indítólö-
kés nélkül. Az internalizáció lépései a 
teljesen extrinzik (külsőleg vezérelt) 
motivációtól indulnak, és a belsővé té-
tel és az identifi káció fokozatok után 
a tanuló eljuthat a belső (intrinzik) 
motivációig is (Deci). Az internalizáció 
akkor gyors és akkor mehet végbe ha-
tékonyan, ha a külső kontroll gyenge, 
az egyén maximális autonómiát élvez, 
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ugyanakkor a szituáció keretei adot-
tak és az adott egyén/csoport számára 
megfelelőek. Ez tehát azt jelenti, hogy 
a teljesen alulmotivált és a túlmotivált 
tanuló internalizációjával kapcsolatban 
is van teendő. A lehetőség azonban az 
oktatás minden résztvevője számára 
adott, hogy e folyamatban részt vegyen. 
A NOBO pedig – éppen az autonómia 
lehetőségével – helyzetbe hozza a ta-
nulót, aki így saját tanulási folyamatát 
is befolyásolhatja.

A mindennapi pedagógiai gyakorlat-
ban egyre fontosabb szerepet kap az 
az elvárás is, hogy a tanulóinknak – ép-
pen a társadalom elvárásai, az önálló, 
hatékony felnőttekre való igény miatt 
– autonómiát, önállóságot biztosítsunk.
Reeve szerint a tanulói autonómia
támogatásához nem szükséges vál-
toztatnunk alapvető pedagógiai gya-
korlatunkon, az önállóságra nevelést

néhány apró trükkel, fogással elérhet-
jük – fontos azonban, hogy a pedagó-
gusnak saját magát kell regulák közé 
szorítani emiatt. Nem történik azonban 
önfeladás, és az autonómiát biztosító 
pedagógus nagyobb eséllyel számíthat 
együttműködésre az osztályteremben 
– tanulócsoporttól függetlenül. Mit te-
hetünk ezért?

A hétköznapi gyakorlatban – mint lát-
juk – a tanulói autonómiát segítő, tá-
mogató légkört létrehozni alapvetően 
a pedagógus szemléletváltásán múlik – 
ugyanakkor a tanulókra tett hatásai egy 
ilyen légkörnek felbecsülhetetlenek. 
A NOBO elősegítheti a tanulói autonó-
miát, ha azt bátran a tanulóink kezébe 
adjuk, feladatokat adunk számukra, 
értő fi gyelemmel fordulunk esetleges 
kérdéseik felé.
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2. TÁBLÁZAT - A TANULÓI AUTONÓMIÁT TÁMOGATÓ ÉS GÁTLÓ TANÁRI VISELKEDÉSMÓDOK

A TANULÓI AUTONÓMIÁT 
TÁMOGATÓ VISELKEDÉSMÓDOK

A TANULÓI AUTONÓMIÁT 
GÁTLÓ VISELKEDÉSMÓDOK

odafi gyelés a tanulók közléseire, mind 
verbális, mind nonverbális jelzéseire

a tanár egyedüli jogosultként birtokolja 
az eszközöket 

a tanulók szükségletei iránti érdeklődés csak a tanár beszél

a tanulók saját módszerükkel, saját 
tem pójukban dolgoznak

a pedagógus megmutatja vagy meg-
mondja a megoldásokat a tanulók előtt

a tanulók beszélnek, a tanár értő 
fi gyelemmel kíséri a folyamatokat

csak utasításokkal való munkafolyamat

a tanulók érvelést, indoklást adnak 
javaslataikhoz, megoldásaikhoz

kontrolláló kérdések feltevésére kerül 
sor (ez inkább utasítás, mint kérdés)

a dicséret, mint információs 
visszajelzés jelen van a tanórán

 határidőre vonatkozó kijelentések
hangzanak el

folyamatosak a bátorító megjegyzések  kontrolláló dicséret hangzik el vagy
mutatkozik meg

a tanár azonnali segítséget nyújt 
tanulói kérésre

kritika megfogalmazása (ha nem 
utasítás szerint cselekszik a diák)

a pedagógus a tanulók által feltett 
kérdésekre odafi gyel

a tanár javaslatokat fogalmaz meg

a pedagógus empatikus, megértő 
kijelentésekkel él

a folyamatban részt vevők képesek 
egy más perspektíváit akceptálni
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2. A NOBO – DIGITÁLIS TUDÁSTÉR
TECHNOLÓGIAI ELŐNYEI

A digitális tananyagok széles palettá-
ján egyre több 3D technológiát vagy 
3D élményt biztosító tananyagot talá-
lunk. A NOBO is ezen a módszertanon 
alapszik. A virtuális tudástérben való 
mozgás azt az érzetet kelti a felhasz-
nálóban, mintha a tudás folyamatosan 
körülvenné, ugyanakkor nem érezteti 
a felhasználóval e tudás súlyát, an-
nak megközelíthetetlenségét, illetve 
felsőbbrendűségét. A félgömb alakú 
böngészőfelület és különösen az idő-
szalagon való utazás során felvillanó, 
eltűnő, méretüket változtató adatlapok 
a valódi 3D benyomását keltik.

A NOBO Digitális tudástér fejlesz-
tői azonban arra is gondot fordítot-
tak, hogy a szoftvert minél szélesebb 
technikai arzenállal is igénybe lehes-
sen venni. A digitális tananyagok ko-
runkban elengedhetetlen tulajdon-
ságai a továbbfejleszthetőség és a 
sokoldalúság. Ezért született a döntés, 
hogy az online és az általában tanu-
lói vagy tanári PC-re telepített „do-
bozos” verzió mellett az úgynevezett 
okostelefonokra és tablet PC-kre is 

elkészül a NOBO. A hazánkban is igen 
elterjedt interaktív táblákon a NOBO 
további felhasználási élményt nyújt-
hat, a térérzet kitágulhat, és a tanulók 
motiválása még egyszerűbbé válhat. 
A további – okostelefonos és tablet 
PC – applikációk a felhasználó számára 
több szempontból jelentenek előnyt. 
A mobilitás, hordozhatóság kérdése 
megkerülhetetlen a digitális világban. 
Ennek az igénynek kívánt megfelelni a 
NOBO Digitális tudástér is, és mi sem 
bizonyítja jobban felhasználó-közpon-
túságát, mint az, hogy a szoftver a 
legpraktikusabb és mindenki számára 
elérhető mobil eszközökön is helyet 
kaphat. Különösen fontos ez akkor, ha 
belátjuk, ezeket az eszközöket korunk 
digitális bennszülöttei, tanulóink hasz-
nálják leginkább előszeretettel. Ezek a 
technológiai újítások tovább erősíthe-
tik tanulóink önállóságát, önhatékony-
ságuk fokozását.
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3. A NOBO – DIGITÁLIS TUDÁSTÉR
PEDAGÓGIAI KÖRNYEZETE

 TANTERVI KAPCSOLÓDÁS
A NOBO Digitális tudástér kompeten-
ciaterületeit és keresztkompetencia-
lehetőségeit a Nemzeti alaptanterv 
2007 dokumentum fogalmazta meg 
hazánkban. A NAT 2003-as felülvizs-
gálata során az Európai Unió irányel-
veinek megfelelően a NAT kulcskom-
petenciákkal és fejlesztési célokkal 
bővült, ugyanakkor a korábban kialakí-
tott műveltségi tartalmakba szervezett 
struktúra megmaradt. Az Európai Unió 
lisszaboni konferenciája 2000-ben dol-
gozta ki azokat a kulcskompetenciákat, 
amelyek az iskolai oktatás-nevelés min-
den szintjét meghatározzák. Az iskolai 
nevelésben fejlesztendő kulcskompe-
tenciák közül több a humán művelt-
ségi iskolai neveléshez kapcsolódik: 
az anyanyelvi kommunikáció, az ide-
gen nyelvi kommunikáció, a kulturális 
kompetenciák fejlesztése. A humán 
műveltségi tartalmak elsajátítása rész-
ben magában foglalja az információs és 
kommunikációs eszközökkel való bánni 
tudás, a tanulás tanulásának, a szociális 
és állampolgári kompetenciáknak, illet-

ve a vállalkozószellemnek a fejlesztését 
is. A kulcskompetenciák közül az anya-
nyelvi kommunikációnak kiemelt helye 
és szerepe van minden műveltségi te-
rületen, hiszen az anyanyelvhasználat 
minden tanulási folyamat alapja.

A NOBO ezen kívül a központi keret-
tantervek bemeneti és kimeneti követel-
ményeinek, valamint a hatályos érettsé-
gi követelményrendszernek megfelelő 
ismereteket tartalmaz, illetve ezen elő-
írásoknál természetesen jóval többet. 
A tudástér azonban nem kötődik semmi-
lyen speciális kerettantervhez vagy helyi 
tantervhez, továbbá az összes iskolatí-
pusban sikerrel alkalmazható. A NOBO 
nem kötődik oktatási programcsomag-
hoz, illetve ezekre nem tekint sem be-
meneti, sem kimeneti követelményként, 
ugyanakkor nem zárja ki az együttmű-
ködést a programcsomagokkal.

A Nemzeti alaptanterv 2007 doku-
mentumban meghatározott műveltsé-
gi területek közül az Ember és társada-
lom, a Magyar nyelv és irodalom, illetve 
a Művészetek műveltségi területek tör-
ténelem, irodalom és vizuális kultúra-
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művészettörténet tantárgyaihoz kap-
csolódó kerettantervi követelményeit 
találjuk meg a NOBO-ban.

 KULCSKOMPETENCIÁK 
FEJLESZ TÉSE 
A NOBO SEGÍTSÉGÉVEL
A kulcskompetenciák azok a kompeten-
ciák, amelyekre minden egyénnek szük-
sége van személyes boldogulásához és 
fejlődéséhez, az aktív állampolgári lét-
hez, a társadalmi beilleszkedéshez és a 
munkához. Számos olyan fejlesztési te-
rület van, amely mindegyik kompetencia 
részét képzi: például a kritikus gondolko-
dás, a kreativitás, a kezdeményezőképes-
ség, a problémamegoldás, a kockázat-
értékelés, a döntéshozatal, az érzelmek 
kezelése.

A korábbiakban említett kulcskompe-
tencia-területek (anyanyelvi kommuni-
káció, idegen nyelvi kommunikáció, kul-
turális kompetenciák) mellett a NOBO 
kapcsán mindenképpen érdemes emlí-
tést tenni a matematikai kompetenciák, 
illetve a digitális kompetenciák fejlesz-
tési feladatairól. A tudástér bizonyos 

funkciói (pl. a polcokon lévő informá-
ciók összehasonlítása, rendszerezése) 
matematikai műveleteket igényelnek, 
illetve a polcokon lévő tartalmak gra-
fi kai értelmezése ugyancsak matema-
tikai kompetenciák fejlesztését teszi 
szükségessé. Ugyanakkor – éppen a 
kompetenciahálózat összefüggéseiben 

– fontos kiemelni, hogy ezeket a kompe-
tenciákat nemcsak bemenetként igényli
a tudástér, hanem azok tudatos fejlesz-
tésében is részt vesz, így a folyamat
szerves részévé válhat. A digitális kom-
petencia egy széles körben értelmezett
(és sok esetben félreértelmezett!) kom-
petenciaterület. A digitális kompetencia
több annál, mintsem a számítógépek-
hez vagy IKT-eszközökhöz kapcsolódó
kompetenciaterület lenne. A digitális
kompetencia felöleli az információs
tár sadalom technológiáinak magabiz-
tos és kritikus használatát a munka, a
kommunikáció és a szabadidő terén. Ez
a következő tevékenységeken alapul:
információ felismerése, visszakeresése,
értékelése, tárolása, előállítása, bemu-
tatása és cseréje; továbbá kommuniká-

1. ÁBRA - A HUMÁN KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK EGYESÜLNEK A NOBO DIGITÁLIS TUDÁSTÉRBEN

TÖRTÉNELEM

IRODALOM

MŰVÉSZETEK
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ció és hálózati együttműködés az inter-
neten keresztül. Ezek a tevékenységek 
a digitális bennszülöttek természetes, 
hétköznapi világában előbb-utóbb be-
avatkozás nélkül is fejlődnek, ugyanak-
kor fontos feladat hárul a pedagógusra, 
amikor a digitális kompetenciák célzott 
fejlesztését szeretné elérni. Ebben a 
célzott fejlesztésben nyújthat egyedül-
álló segítséget a humán tantárgyakban 
a NOBO Digitális tudástér. A NOBO – 
ahogy korábban említettük – a tanulók 
természetese virtuális közegét imitáló 
tér, amelyben a tanulók otthonosan, 
természetes módon közlekednek, fe-
deznek fel újdonságokat és közben ta-
nulnak. A későbbiekben tananyag-fel-
dolgozási, tanulásszervezési ötleteket 
is nyújt az útmutató.

 KERESZTKOMPETENCIÁK 
FEJLESZTÉSE 
A NOBO SEGÍTSÉGÉVEL
A NOBO kifejezett célja a tantárgyak, mű-
veltségi területek és a hozzájuk kapcso-
lódó kompetenciaterületek keresztezése, 
illetve ötvözése, a tanulók komplex fej-
lesztéséért. Ezért nemcsak a tartalmakat 
rendeltük horizontálisan egymás mellé, 
hanem a hozzájuk tartozó kompeten-
ciaterületeket is. A Nemzeti alaptanterv 
kiemelt fejlesztési feladatként kezelt 
keresztkompetenciái között ott sze-
repelnek az ugyancsak a mindennapi 
élethez (munkához, életvezetéshez, ta-

nuláshoz) nélkülözhetetlen készségek 
és képességek. Ezek közül a tanulás 
tanulása, a kommunikáció, a szociá-
lis készségek és az életpálya-szemlé-
let fejlesztése is hozzákapcsolható a 
NOBO-hoz. A humán érintettségű mű-
veltségi területek eleve kiemelt fejlesz-
tési célja a kommunikációs kompeten-
ciák fejlesztése, a NOBO tudástér a 
sokoldalú megközelítésmódjával, rövid, 
tömör, lényegre törő fogalmazásaival 
az adatlapok könnyen kezelhetővé vál-
nak, áttekinthetőek és lényegkiemelő 
funkcióval is bírnak. Ennek gyakorlása 
és gyakoroltatása a humán tantárgyak 
feladata is – a NOBO-t tanulmányozva 
a tanulóink sok esetben azonban ma-
guktól is rávezetődhetnek a lényeg-
kiemelés fontosságára. Az anyanyelvi 
és idegen nyelvi kommunikációt a NAT 
2007 kulcskompetenciaként nevezi meg. 
A NOBO-ban található magyar- és vi-
lágpolitikai, hazai és nemzetközi iro-
dalmi alakok, alkotásaik és a hozzájuk 
kapcsolt médiatartalmak elemzése – 
akár magyar, akár idegen nyelven kife-
jezetten alkalmas tanulóink ilyen irányú 
képességeinek fejlesztésére.

A NOBO nem szab gátat a kooperatív 
tevékenységeknek sem, sőt, azt kifeje-
zetten ösztönzi és elősegíti. A koopera-
tív tanulás előnyeit a hazai közoktatás 
egyre szélesebb körben kezdi felis-
merni. A későbbiekben az útmutató is 
szolgál néhány ötlettel, hogyan lehet 
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a NOBO tudásterét kooperatív mun-
kaformákban sikeresen alkalmazni. 
Azt sem szükséges ma már a közok-
tatás szereplői számára foganatosítani, 
hogy a kooperatív feladatokkal meg-
szerzett szociális és együttműködési 
képességek fokozott mértékben já-
rulnak hozzá tanulóink későbbi, akár 
munkaerő-piaci helyzetének javulásá-
hoz. A kooperatív feladatok folyamán 
megszerzett készséges, képességek 
teszik alkalmassá gyermekeinket a cso-
portos munkavégzésre, az egymásért 
való felelősségvállalásra, a társak ob-
jektív értékelésére, a munka részfelada-
tainak elosztására, delegálására, tanít 
időbeosztásra, amely a későbbiekben 
a felnövő gyermek saját életvezetési 
szokásaiba is szervesen beépülhetnek.

Az önálló tanulás, a tudás önálló meg-
szerzése, rendszerezése is elengedhe-
tetlen egy felnőtt számára. Ez a képes-
ség azonban ugyancsak csak szorgos 
munkával aratható, és vezethet minket 
sikerre. A tanulóinknak ezért adtunk a 
kezébe a NOBO segítségével egy olyan 
virtuális teret, amelyben otthon érez-
hetik magukat, tudásukat – bizonyos 
munkákban – önállóan fejleszthetik, 
ugyanakkor ismeretszerzésük mindvé-
gig irányított marad, és ami fontos, az 
érintett tantárgyak szaktárgyi műveltsége 
is kimeríthetetlenül rendelkezésükre áll.

A tanulók számára az egyik legfonto-
sabb keresztkompetencia, amely min-

den pillanatban, minden oktatási moz-
zanatban fejlesztendő és fejleszthető, 
a tanuláshoz és gondolkodáshoz és 
a tudás megszerzéséhez kapcsolatos 
kompetencia. Olyan tudást kell kiala-
kítani, amelyet új helyzetekben is lehet 
alkalmazni. Előtérbe kerül az új ötletek 
kitalálása, azaz a kreatív gondolkodás 
fejlesztése. Ezzel párhuzamosan ér-
demes hangsúlyt helyezni a tanulói 
döntéshozatalra, az alternatívák vé-
giggondolására, a variációk sokoldalú 
alkalmazására, a kockázatvállalásra, az 
értékelésre, az érvelésre. Fontos feladat 
a kritikai gondolkodás megerősítése, a 
konfl iktusok kezelése, az életminőség 
javítása, az életvitel arányainak meg-
tartása, az értelmi, érzelmi egyensúly 
megteremtése, a teljesebb élet meg-
szervezése. Ez sok esetben már prob-
lémamegoldó gondolkodási sémákat 
igényel. Ezek kialakítása tanulóinkban 
elengedhetetlen mozzanat! A gon-
dolkodási formák egymásra épülnek. 
A kritikai gondolkodás feltételezi a kre-
atív gondolkodást, amely az egyes 
konkrét célok elérése, megvalósítása 
érdekében mindig eredeti, a célnak 
megfelelő új eredményeket hoz, al-
kalmazkodva a mindennapi élet igé-
nyeihez. Az olyan gondolkodás, amely 
során a tanuló jobbnál jobb megoldá-
sokat keres, variál, kritikusan szemlél 
bizonyos jelenségeket, kritikai gondol-
kodásnak nevezzük. Ez pedig feltétele 
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a problémamegoldó gondolkodásnak. 
Végső cél tehát a problémamegoldó 
gondolkodás képességének kialakí-
tása a tanulókban. A problémameg-
oldó gondolkodás nem más, mint a 
probléma megoldása érdekében vég-
zett gondolkodás, amely erőteljesen 
problémacentrikus, azaz a megoldan-
dó kérdést, feltevést, feladatot állítja a 

középpontba. A problémák megoldása 
nemcsak oktatási környezetekben fon-
tos – a mindennapi élet bármely terüle-
tén alkalmazhatóak később azok a sé-
mák, amelyek például történelmi vagy 
irodalmi példák, esetek elemzésekor 
vésődnek bele tanulóinkba.

LÉPCSŐFOK TEENDŐK

A probléma megértése 
kérdésfeltevéssel

Mi az, amit tudunk? 
Mi az, amit nem tudunk?
Pontosan milyen problémára keresünk választ?
Mely akadályokba ütköz(het)ünk a megoldás felé való 
úton?

A cselekvés 
megtervezése

Átfogó kép alkotása a feladatról, a lényeges elemek ki-
választása
Láttunk-e már hasonló feladatot, problémát? Akkor mit 
tettünk?
A probléma részfeladatokra bontása
A feladat modellezése
A terv leírása (betűkkel, számokkal, grafi kusan)

A feladat megoldása Öntudatosítás: most éppen melyik részfeladaton dol-
gozom és annak mi lesz az eredménye
Öntudatosítás: mit és hogyan kell csinálnom
Kapcsolattartás a társakkal, problémák megbeszélése, 
tapasztalatok gyűjtése

A helyzet értékelése Visszatekintés a problémára
Tapasztalatok felidézése
Megoldás, következtetés
Alkalmazás más helyzetben

2. ÁBRA - A PROBLÉMAMEGOLDÁS ALGORITMUSA
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 A NOBO EGYÉB TULAJDON-
SÁGAI
Az érintett tantárgyakon belül nincs 
olyan tématerület vagy tananyag, 
amellyel a NOBO-ban ne lehetne ta-
lálkozni. A tudástér alapkoncepciója 
az időben való utaztatás, illetve a tan-
tárgyak közötti kapcsolatrendszerek, 
kapcsolódási pontok felfedezése. Egy-
egy évszámhoz vagy időszakhoz pedig 
több témába osztott adatlapok segítik 
az áttekintést. Az adatlapok között az 
időszámításunk előtti évektől egészen 
a legújabb korig számolhatatlan adat-
lap található az érintett tantárgyak 
minden témaköréből, így a felhaszná-
lás csupán a felhasználói igénytől függ 

– a NOBO tehát akkor és ott használha-
tó, ahol a tananyagban szükség van rá.
Egyetlen tananyagnál vagy témakörnél
sem szabad a polcon pihentetni!

A NOBO tudásterében található kime-
ríthetetlen forrásanyag – éppen a szé-
leskörű felhasználhatóság és a szabad 
felhasználás, továbbá a tananyag termé-
szetszerű sajátságai miatt – nem szab 
időhatárt a feldolgozásnak, a tanórán 
vagy az iskolai foglalkozáson a pedagó-
gus szabadon dönthet a NOBO tartal-
mainak felhasználásáról, illetve az adott 
adatlap vagy kapcsolódási pont felvil-
lantásáról. Önálló tanulói felhasználás 
során pedig különösen kártékony volna 
időkeretet szabni a felhasználásnak. Sőt, 
kiváltképp buzdíthatjuk tanulóinkat arra, 

hogy minél jobban „elvesszenek” a 
tudástérben, minél több kapcsolódási 
pontra derítsenek fényt. A NOBO ki-
váló alkalmat teremthet a tanulásszer-
vezés változatos formáira is, ugyan-
is – természetesen az intézményben 
elérhető sávszélességet és a technikai 
arzenált fi gyelembe véve – korlátlan az 
egyidejűleg bevonható tanulók száma 
a tudástérbe, ezzel is biztosítva, hogy a 
tudás mindenkihez korlátok nélkül eljut-
hasson.

 A NOBO A TANULÁS ÉS 
TANÍTÁS MEGVÁLTOZOTT 
VISZONYRENDSZERÉBEN
A hagyományos tanítási-tanulási gya-
korlatban alapvetően a tanár közvetíti 
az ismereteket, az információkat a ta-
nulók felé, akiknek csupán befogadniuk 
kell a szinte készen kapott tananyagot. 
Az elsajátítás ütemét a tanár szabja meg, 
általában mindenki számára azonos idő-
keretben és módszerrel.  Ezért a tanulók 
gondolkodása a tanári minta szerint 
fejlődik. A kompetenciaalapú fejlesztési 
stratégiában viszont a különböző típusú 
információhordozók új szerepet kíván-
nak a tanártól. Feladata elsődlegesen a 
tanulásirányítás, a tanulói képességek 
tudatos fejlesztése, a folyamat mene-
dzselése. Legfőbb feladata, hogy segít-
se, irányítsa a tanulók egyre önállóbbá 
váló és kooperatív információt szerző és 
feldolgozó tevékenységét. 
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Hogy a tanulók rendelkezzenek a tu-
datos, értelmes és tevékeny állampol-
gári léthez szükséges képességekkel, 
hosszú évek kitartó fejlesztő munká-
jára van szükség. A fejlesztő munka 
kifejezés feltételezi a rendszerszerűen, 
tartalmi és feldolgozási logikán alapu-
ló, fokozatosan egymásra épülő tanítá-
si-tanulási folyamatot, és fi gyelembe 
veszi, hogy az egyik tanuló korábban, a 
másik később lép egy-egy képességte-
rület következő szintjére.

Azonban a tanulási folyamat soha 
nem zárul le, a tanulók, az emberek 
képességei folyton mélyülnek, fi no-
modnak, differenciálódnak. A fejlesz-
tő tanítási-tanulási folyamat megisme-
rési és tanulási technikák elsajátításáról 
szól, nem elsősorban és kizárólag té-

mák (tananyagok) feldolgozásáról. A 
folyamat csak akkor lehet eredményes, 
ha helyzetfeltárásból indul ki, és ennek 
megfelelően egyénenként vagy kiscso-
portosa n differenciált, a tanárnak fo-
lyamatosan tudnia kell, hol tartanak a 
tanulók saját fejlődési folyamatukban, 
ezért a folyamat közben és a folya-
matszakaszok végén megméri tudásuk 
szintjét. Emellett folyamatos értékelést 
igényel nemcsak a tanártól, hanem a 
tanulóktól is, és feltételezi, hogy a ta-
nár önmaga munkáját is folyamatosan 
kontrollálja, és a szükségleteknek meg-
felelően módosítja.

3. ÁBRA - A HAGYOMÁNYOS PEDAGÓGIAI GYAKORLAT ISMERETÁTADÓ SÉMÁJA

4. ÁBRA - A KOMPETENCIA ALAPÚ, ÚJ PEDAGÓGIAI SZEMLÉLET ISMERETÁTADÓ SÉMÁJA

Tanár Tanuló

Információhordozó Tanuló

Információ

Információ
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4. A NOBO – DIGITÁLIS TUDÁSTÉR
FUNKCIONÁLIS BEMUTATÁSA

 A NOBO SZOFTVER FUNKCIO-
NÁLIS RÉSZEI
A NOBO szoftvert elindítva köztes idő-
igényes folyamatok (bejelentkezés, kó-
dok érvényesítése, stb.) nélkül azonnal 
a tudástérben vagyunk, egy böngésző-
felületben. Lássuk, mi található itt!

A NOBO tudástér alaplogikája az idő-
vonalra épül. Az idővonal kék sávja, va-

lamint a felette található oszlopok jelzik 
az eseményeket. Az idővonal az egysze-
rűség elvét fi gyelembe véve időszámí-
tásunk előtt 3000-től indul és napjaink-
ban ér véget – azonban i. e. 3000 előtti 
események is helyet kaptak a szoftver-
ben! Az idővonalon előre és hátra ha-
ladva folyamatosan jelennek meg új és 
új adatlapok. Az adatlapok lényege a 

5. ÁBRA - NOBO TUDÁSTERÉNEK NYITÓKÉPE A FUNKCIÓK EGY RÉSZÉVEL
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SZÍN TÉMATERÜLET NEVE TÉMATERÜLETHEZ TARTOZÓ TARTALMAK

Zöld Személy Adott személyekhez kapcsolódó információk 
(születés, halál, cselekmények, alkotásaik, 
velük kapcsolatos események), stb.

Kék Produktum Adott személyekhez kapcsolódó alkotások 
leírása, építészeti-művészettörténeti 
elemzések, irodalmi műelemzések, kritikák, 
értelmezési kérdések, stb.

Piros Esemény Adott személyhez, produktumhoz, 
cselekményhez kapcsolódó esemény, 
annak pontos dátuma, leírása, körülményei, 
feldolgozási lehetőségek, stb.

Sárga Helyszín Adott események (személyhez vagy produk-
tumhoz kapcsolódó esemény) helyszíne, 
a helyszín jelentősége, a jelentőségének okai 
és következményei, kialakulásának körülményei, 
az ebben szerepet játszó tényezők, stb.

3. TÁBLÁZAT - A NOBO TÉMATERÜLETEINEK SZÍNKULCSA, ELNEVEZÉSE ÉS A HOZZÁJUK KAPCSOLÓDÓ TARTALMAK

mögöttes tartalom, vagyis az adatlapra 
rákattintva megjelenik a virtuális tér-
ben csak egy-egy címszóval megjelölt 
tartalom. Az adatlapok bal felső sarka 
négy különböző színt viselhet – ezek 
a NOBO négy nagy tématerületét je-
lentő színek. A szoftverben többféle 
lehetőség nyílik adatlapok keresésére. 
Az egyik maga a tématerület szerinti 
keresés, de kereshetünk (a jobb felső 
sarokban lévő szövegboxban) személy-

név, esemény vagy ún. címke alapján 
is. Az összetett keresés lehetővé teszi a 
kulcsszavak egyesítését, így a keresett 
esemény vagy személy még egysze-
rűbben megtalálható – olyan, mintha 
egy közösségi oldalon keresgélnénk, 
és minél több szempont szerint tudjuk 
szűrni a találatokat, annál biztosabbak 
lehetünk az eredményben. A négy té-
materület áthatja az egész szoftvert, 
hiszen négy témakörbe sorolni a több 
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mint 100.000 adatlapot igen nehéz, 
ugyanakkor elsődleges feladat volt a 
fejlesztők számára a felhasználók ké-
nyelmének kiszolgálása érdekében.

A NOBO követi az általunk végzett 
tevékenységeket, így nagymértékben 
testre szabható (erről a későbbiekben 
bővebben szólunk). A szoftver „history” 
dobozában (a képernyő bal felső sarká-
ban) megtekinthetjük az általunk leg-
utóbb megtekintett adatlapokat, sor-
rendben. Helytakarékossági szempontok 
miatt csak négy adatlap látható, de ennél 
természetesen többet tárol a szoftver, és 
a nyilak segítségével bármelyik időszak-
ba (előre vagy hátrafelé) görgethető az 
adatlapok kis ikonja.

Ugyancsak a személyre szabhatóságot 
erősítő – ugyanakkor rendkívül hasznos 
– funkció a NOBO mappáinak
rendszere. A képernyő bal oldalán öt
darab, kristályszerű lappal borított
mappát találunk, amelyekre számtalan 
adatlapot hal-mozhatunk fel – a gyűjtési 
szempontot azonban teljes körűen a 
felhasználóra bízzuk: azaz bármilyen 
tématerülethez, bármely műveltségi 
területhez, korszakhoz, címkéhez, stb. 
kapcsolódó adatla-pot rendezhetünk 
egy mappába. Kiváló lehetőség az 
oktatás minden szereplője számára, a 
tanulás és tanítás minden 
részfolyamatában. Erre hamarosan pél-
dákat is nyújtunk. Az adatlapok mappá-
ba rendezése segítségével további 
kiváló alkalmazások nyílnak meg.

 AZ ADATLAPOK FUNKCIONÁ-
LIS BEMUTATÁSA
A virtuális térben mozgó adatlap-
ikonokra kattintva megnyílik az adott 
téma adatlapja. Az adatlap nem más, 
mint a téma rövid, tömör, lényegre 
törő, ugyanakkor egyszerű, tartalmilag 
és formailag kifi nomult kifejtése. Az 
adatlapokon minden olyan információ 
megtalálható, amely a téma szempont-
jából fontos lehet. 

Az adatlap funkcionálisan három pa-
nelből áll. A középső, főcímmel induló 
panel a téma kifejtésére szolgál. A bal 
oldalsávban felül az adatlap tématerü-
lete (példánkban: „Produktum”) és egy 
indexkép található, amely jellegzetes 
az adott témára vonatkozóan. A bal 
oldali sáv alsó részén a témához tarto-
zó címkék találhatók. A címkerendszer 
nem ismeretlen az internet és a web 2.0 
világába bekapcsolódott felhasználók-
nak. A virtuális címke hasonló szerepet 
tölt be, mint a fi zikailag megtestesült: 
rövid, egyszavas, a témára jellemző szó, 
kifejezés vagy utalás. A címkerendszer 
lényege azonban, hogy a címkék át-
járhatóak, a címkékre kattintva azok 
rögvest keresőszóvá, kulcsszóvá válnak, 
amelyek segítségével az ugyanolyan 
címkéket viselő adatlapokhoz jutha-
tunk el – függetlenül azok időbeli tá-
volságától vagy akár tantárgyi kötött-
ségeitől. Az oldalsáv legalján három 
funkciót láthatunk, amelyek közül az 
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egyik mindenképpen aktív – alapbeál-
lítás szerint az „Idővonal” funkció. Az 
adatlapokon található információkhoz 
(képek, szövegek, ábrák) azonban to-
vábbi lehetőségek csatlakoznak, ame-
lyeket a Médiatár vagy a Linkek funkci-
óra kattintva érhetünk el. 

A Médiatárban az adatlap témáját érin-
tő további képek, ábrák és videók találha-
tók, amelyek a tanulók nagyfokú kép-és 
ábraigényét képesek kielégíteni, emellett 
persze változatos feladatokra adnak le-
hetőséget. A képek általában kiváló mi-
nőségűek, jó felbontásúak, alkalmasak 
interaktív táblán, kivetítőn való prezentá-
lásra, amely nemcsak a frontális, hanem 
a kooperatív munkaformákat is előse-

gítheti. A Linkek funkció az adatlap té-
májához kapcsolatos linkeket tartalmaz.
A linkek egy része a téma wikipedia-
lapjára mutatnak. A wikipedia – amelyet 
korábban joggal szemléltünk kritiku-
san – mára a Föld lakóinak egyedülál-
ló, folyamatosan fejlődő, önellenőrző, 
szakmai hiányosságokat (bizonyos té-
mákban) kevéssé tartalmazó gyűjtő-
portállá vált. A szakmai hitelességet 

– mint általában – sosem egy forrásból
érdemes vizsgálni, így a linkek csupán
egy alternatívát jelentenek, de sosem
a kulcsot a tudást záró lakathoz. A ta-
nulók forráskritikai képességeinek fej-
lesztésében például kiváló lehetősége-
ket biztosít a Linkek adattár, hiszen adja 

6. ÁBRA - A NOBO EGYIK ADATLAPJA
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magát a lehetőség a többszempontú 
megközelítésre, értékelésre, források 
összehasonlítására, amely a történe-lem 
tantárgy egyik (keveset gyakorolt!) célja.
Az adatlapok alsó sávjában – az idő-
vonal felett – különböző, az adatlap 
témájával kapcsolatos adatlapok so-
rakoznak. Ezek közül akadhat, amely az 
adott adatlapon szereplő személlyel, 
produktummal, eseménnyel vagy 
helyszínnel kapcsolatos vagy közös 
címkéjük van, vagy az adatlapok témája 
részben átfed. A példánkban szereplő 
„Benedek Elek: A csodaóra című műve 
megjelenik” című adatlaphoz több másik 
adatlap is csatlakozik, mint láthatjuk a 6. 
ábrán. 

eanim.com • info@eanim.com
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 A KERESÉS FUNKCIONÁLIS 
BEMUTATÁSA
A keresés funkció nélkül nagyon nehéz 
volna navigálni a több tízezer adatlap 
között. Ezért a tervezők kiemelten 
fontosnak tartották a keresés funkció 
fejlesztését. A keresés a NOBO bön-
gészőfelületének jobb felső sarkában 
található szövegdobozba való beírással 
lehetséges. A manapság az interne-tes 
kereséseknél megszokott módszer 
szerint az első betű beírásától fogva 
szűri a szoftver a kereshető kulcsszava-
kat. A keresés funkció azért kiemelke-
dően fontos, mert a szzövegdobozban

nemcsak kulcsszavak, címkék alapján 
kereshetünk, hanem a különböző adat-
lapokra közvetlenül is rákereshetünk. 
Az adatlapok tématerületeit is azonnal 
kideríthetjük, mielőtt rákattintanánk a 
keresett kifejezésre, ugyanis a szöveg-
dobozba beírt kifejezés alatt megjelenő 
releváns adatlapok a tématerületre jel-

lemző színkulcsot is kapnak (ld. 7. ábra).
A keresést több kulcsszó használatával 

tovább szűkíthetjük. A 7. ábrán található 
kulcsszavak mellett egy további halmaz-
képző ikon is található. A 7. ábrán található 
állapotában az ikon az „és” kapcsolatot 
jeleníti meg.

7. ÁBRA - A KERESÉS FUNKCIÓ LEHETŐSÉGEI A NOBO SZOFTVERBEN
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A halmazképző ikonra egyszer kattintva 
az ikon alakja és szerepe is megváltozik: 
„és” kapcsolat helyett „vagy” 
kapcsolatra vált, vagyis minden adatlapot 
megjelenít a szoftver, amely a címkéket  
tartalmazza. Amennyiben egy-egy 
kulcsszóra már nincs szükségünk, arra 
egyszer kattintva könnyedén kivehetjük a 
szűrőből.

 A MAPPÁK FUNKCIONÁLIS 
BEMUTATÁSA
A mappák az adatlapok gyűjtésére és 
különböző szempontok szerinti rend-
szerezésére használhatók. A mappákat 
a NOBO tudásterének bal oldalán ta-
láljuk (a mappák mobilak, így pozíciójuk 
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8 ÁBRA - A NOBO MAPPA FUNKCIÓJÁNAK BEMUTATÁSA

szabadon változtatható!), az ikonok 
apró zsebekre emlékeztetnek, ame-
lyekbe az éppen aktuálisan – bizonyos 
szempont szerint – fontos adatlapokat 
gyűjthetjük össze. A mappák gyakorla-
tilag a digitális rendszerezés külön-
böző útjait nyitják meg a közoktatás 
szereplői előtt – ezzel pedig olyan 
fontos kompetenciákhoz juthatnak, 
mint a hatékony tanulás, rendszerező-
készség és a digitális kompetencia 
információ-feldolgozó területei.

A 8. ábrán látható mapparendszer-
ben a már korábban kigyűjtött 
adatla-pok sorakoznak. A mappába 
az egérrel való húzással (drag&drop 
módszer) helyezhetők el az 
adatlapok, amelyek 
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ezek után hozzácsatolódnak a koráb-
ban mappába került adatlapokhoz, nem 
írják azokat felül. A mappára kattintva 
az kinyílik, és láthatóvá válik az összes 
ráhelyezett adatlap, az adatlapok 
mögött pedig négy kisebb ikon, 
amelyek közül kettő további lehe-
tőségeket nyújt a felhasználóknak (a 
jobb felső ikon a mappa visszazáró-
dását, a jobb alsó ikon a mappa tör-
lését idézi elő).

A mappák a közoktatás minden sze-
replője számára nyújthatnak előnyö-
ket. A pedagógusok számára az egyedi 
felkészülés, a különböző tanórákra való 
készülődés, illetve a rendszerezés 
lehetőségét nyújtják a mappák. A tan-
órák részösszefoglalás és szummatív 
összefoglalás mozzanatában, otthoni 
feladatok kiadásában is segíthet a 
mapparendszer. A tanulóknak ugyan-
ezen szempontokon túl tanórai kis-
előadások, házi dolgozatok készítésé-
ben, a tanórákra való rendszerezett 
készülésben is elengedhetetlen se-
gítséget nyújthatnak a mappák.

A mappákba helyezett adatlapokkal 
további műveletek végezhetőek, úgy 
mint a mappa visszazárása és kiürítése.

    A PEDAGÓGIAI CÉLOK 
ÉS A TANANYAGRENDSZER 
FUNKCIONÁLIS ELEMEI

A NOBO Digitális tudástér pedagógiai 
céljainak és környezetének megvaló-
sulását a szoftver különböző funkciói 
szolgálják. Ezek áttekintését segíti a 4. 
táblázat.
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FUNKCIÓ PEDAGÓGIAI CÉL

Egyszerű böngészőfelület Könnyű kezelhetőség, kompakt kivitel, 
így az alsóbb és felsőbb évfolyamok is 
használhatják a szoftvert

Online verzió A szoftver fenntartható, továbbfejleszthető 
a felhasználók igényei alapján

A tanulók számára vonzó 
digitális technika

Új módszerek, tanítási-tanulási technikák alkal-
mazása az élményszerű és a hatékonyabb 
oktatási folyamat érdekében

Széleskörű pedagógiai 
felhasználhatóság

A pedagógiai-módszertani kultúra mélyülése 
a mindennapi pedagógiai munkában

Keresés funkció A tanulók rendszerező-képességének 
fejlesztése

Rendszerező funkció (mappák)

A tanulók digitális kompetenciájának 
fejlesztése

Információ-feldolgozó funkció

Tanulói publikálás funkció

Nyelvi-kommunikációs 
képességek fejlesztésének 
lehetőségei

A humán műveltség alapjainak letétele, 
a felnőttkorra való felkészülés

Adatlapok tömörsége Lényegkiemelés gyakoroltatása, a téma egzakt 
megfogalmazásának képessége

Kapcsolati lapok A különböző tantárgyak közötti kereszt-
tartalmak megvilágítása, ezek felismertetése

Címkerendszer Rendszerező-képesség gyakoroltatása

Virtuális tér könnyedsége, 
elérhetősége

A tanulók közelinek, elérhetőnek érzik 
a körülöttük lévő tudást, információkat
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FUNKCIÓ PEDAGÓGIAI CÉL

Egyéni, páros és kiscsoportos 
munkaformák alkalmazásának 
lehetősége

Közösségfejlesztés, a szociális kompetencia fej-
lesztése

A tudás közeli és elérhető A funkció javítja az SNI, részképesség-zavaros, 
diszfunkciós vagy a szociálisan hátrányos hely-
zetű tanulók esélyeit a tudás megszerzésére

A felhasználók száma korlátlan Az oktatás minden szereplője használhatja a 
szoftvert, együttesen, egyszerre. Ez teret biz-
tosít a kooperatív technikáknak, csoportos és 
páros feladatoknak

Mapparendszer Tanórára való felkészülés (pedagógus és tanuló is)
Összefoglalás és részösszefoglalás gyakorlása, 
arra való felkészülés
Kooperatív munkaformákban való munkavég-
zés elősegítése
Tanórai vázlatok készítése, rendszerezés 
elősegítése

Linkgyűjtemény és médiatár Történeti forráskritika gyakorlása

Idővonal A tantárgyak horizontális kapcsolódásainak 
felismertetése
Történelmi időlépték fogalmának erősítése

A tudás közeli és tanulható A tanulási kompetenciák fejlesztése, a gondol-
kodási formák egymásra épülő fejlesztése, 
a gondolkodási sémák kialakítása

Önálló tanulói aktivitás lehető-
sége

Teljesítménymotivációs szint 
javulása, internalizáció mélyülése
Tanulói autonómia javulása

4. TÁBLÁZAT - A NOBO DIGITÁLIS TUDÁSTÉR FUNKCIÓI ÉS AZ ÁLTALUK MEGVALÓSULÓ PEDAGÓGIAI CÉLOK
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5. A NOBO – DIGITÁLIS TUDÁSTÉR
FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉGEI

 A NOBO OLYAN, MINT ÉN!
A NOBO a megismert funkciók alapján 
nagymértékben személyre szabható. A 
mappák egyéni megtöltése, a tanórára 
való felkészülés során való előzetes 
információkeresés során a felhasználó 
könnyen azt érezheti: éppen most ren-
dezi be saját könyvtárát a következő 
tanulási-tanítási folyamatra vagy még 
egyszerűbben: berendezi a saját, ott-
honos lakókörnyezetét az éppen aktu-
ális információkkal.
Ez a testre szabhatóság a közoktatás 
minden szereplője számára ugyanúgy 
fontos lehet. A pedagógus a különbö-
ző polcokra az egyes soron következő 
óráira vagy tanulócsoportjára készül-
het fel, az egyes adatlapok összegyűj-
tésével vagy akár azonnali újságcikként 
való publikálásával. Jó megoldás lehet 
azonban a  mappák kihasználása tan-
órai vázlatok előzetes elkészítéséhez, 
témakör végi összefoglalások kidol-
gozásához (akár előkészítéséhez, akár 
használat közben sorvezetőként), de 
ugyanúgy kiválóan használható diag-
nosztikus vagy szummatív (bemeneti 
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és kimeneti) ellenőrzéshez, értékelés-
hez is. Természetesen ez utóbbi hasz-
nálat esetén is mindenképpen 
érdemes fi gyelembe venni a didaktika 
vonatko-zó irányelveit. Az újságcikk-
publikálás-sal (és annak közvetlen, egy 
kattintásra lehetségessé vált 
nyomtatásával!) vagy az egyes 
adatlapok grafi kus összeha-
sonlításával a NOBO tovább alakítható 
a saját igényekre.
A NOBO nem kizárólag a pedagógu-
soknak készült! A tanulók a tanulási 
folyamatuk számos pontján kihasznál-
hatják a NOBO egyénre szabhatóságát. 
A tanórára való felkészülésben, az önel-
lenőrzésben rendkívül hasznos lehet a 
mappák használata. A tanulóink 
kigyűjt-hetik a számukra fontos 
adatlapokat a polcokra, amelyeket 
aztán tematikusan rendezve 
egyszerűbben és célzottab-ban 
készülhetnek fel a tanórákra. A té-
makörök összefoglalásakor, vagy a tan-
óra részösszefoglaló mozzanataként a 
tanulóink is elvégezhetik ezeket a fon-
tos rögzítő folyamatokat a NOBO-ban. 
A szoftver óriási ereje azonban a hori-
zontális kapcsolódási pontokban rejlik 
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– mind a pedagógusok, mind a tanulók
(illetve a NOBO célcsoportjaiként emlí-
tett egyéb csoportok – munkaközössé-
gek, gyakorlatfejlesztők) hatalmas le-
hetőséget, egy kulcsot kaptak a NOBO
segítségével a horizontális kapcsolatok
felfedezésének lehetőségével.

 A NOBO MEGOLDJA A 
FENNTARTHATÓSÁG KÉRDÉSÉT
Egy tananyag akkor jó és akkor töltheti 
be valódi funkcióját, ha folyamatosan 
fejleszthető, alakítható, testre szabható. 
A személyre szabhatóságról az imént 
szóltunk, lássuk most, hogyan építhető-
fejleszthető a NOBO Digitális tudástér a 
további generációk számára. A NOBO – 
ahogy korábban jeleztük a technikai tu-
lajdonságok említésekor – online és off-
line (úgynevezett dobozos) kivitelben is 
elérhető. A NOBO szoftver különböző 
generációinak offl ine megvásárlása mel-
lett tehát lehetőség nyílik egy online 
felületen is belépni a humán műveltség 
virtuális terébe. A virtuális tér azonban 
mindkét kivitelben továbbfejleszthe-
tő, bármilyen új, felhasználói igény 
szerinti tartalommal megtölthető a 
tervezői-fejlesztői szakmai munkacso-
port által.

A nemzetközi sztenderdeknek meg-
felelően ma már csak az a tananyag 
nevezhető fenntarthatónak, amely fo-
lyamatos fejlesztésére és bővítésére is 
lehetőség van. A NOBO biztosítja ezt – 

elsőként a humán területen és egyedü-
liként a hazai piacon. Ezzel egyedülálló 
lehetőséget szereztek a NOBO célcso-
portjai – fejlesszük és bővítsük együtt 
a közös humán tudásunkat! A tarta-
lomfejlesztés akkor lehet igazán öröm 
és pedagógiailag komplex munka, ha 
azt tanulóinkkal együtt végezzük, illet-
ve számukra is biztosítunk lehetőséget 
ilyen tartalomszerkesztésre. Legyünk 
bátrak és osszuk meg velük ezt a lehe-
tőséget! – tanulóinkat éppúgy izgalom-
mal tölti el a közös tartalomszerkesztés, 
a közös fejlődés, mint a pedagógus 
társadalom ilyen munkákban gyakor-
lott tagjait. Aki pedig pedagógusként 
eddig nem csatlakozott ilyen munkához, 
ők is bátran belekezdhetnek. A munká-
ból pedagógiailag, módszertanilag és 
szakmailag is profi tálhatnak a közokta-
tás szereplői.

A koncentrikus (lineárisan ciklikus) 
tananyag-elrendezésnek köszönhető-
en továbbá a NOBO célcsoportjaiként 
megjelölt 5-12. évfolyamos korosztály 

– életkori sajátosságainak megfelelően
– a közoktatás évei alatt több ízben –
egyre bővülő tartalommal és képessé-
gekkel – többször is haszonnal forgat-
hatja a digitális tudásteret.
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 TANULÁSSZERVEZÉSI 
LEHETŐSÉGEK A NOBO SEGÍTSÉ-
GÉVEL
A tanulók intellektuális képességei-
nek, valamint a szociális- és együtt-
működési képességeinek kialakulása 
és fejlődése feltételezi a kooperatív 
tanulási technika alkalmazását, amely 
a tanulók csoportos tevékenységén 
alapszik. Fontos azonban, hogy a hang-
súly a közös munkán, a tanulók közöt-
ti együttműködésen van – az egymás 
mellett végzett, egymástól független 
munkavégzés kevésbé hatékony. Az 
általában heterogén összetételű cso-
portokban a jobb képességű tanulók 
mintegy tanítják a többieket, ezáltal ta-
nulnak, miközben tudatosabbá válik és 
mélyül a tudásuk (a megélt és általunk 
előadott ismeret sokkal jobban rögzül, 
mint a hallott, látott ismeret). A szociá-
lis kompetenciák fejlődésén túl kiemel-
kedő szerepe az együttgondolkodáson 
keresztül a gondolkodási képességek 
fejlesztésében (ld. korábban az erről 
szóló fejezetet). A kooperatív munka-
végzés a konstruktív tanulási elméletre 
épül, mert az új tudáselemek rögzítése 
csak a régebbi tudás felelevenítésével 
és az ahhoz való „hozzáragasztással” 
lehetséges. 

A NOBO Digitális tudástér a tanulói 
aktivitásra építve több kooperatív fel-
adatban, munkaformában is használ-
ható. A tanulóink kaphatnak csoportos 

munkavégzés keretében olyan felada-
tot, amelyben különböző szempontok 
szerint információkat kell keresgélniük 
a szoftverben vagy együtt kell kitalál-
niuk azokat a kulcsszavakat, címkéket, 
amellyel a leghatékonyabban fellelhető 
az előre meghatározott adatlap vagy 
információ. A különböző adatlapok 
alapján berendezhetnek polcokat, és 
a polcokon végzett műveletek segít-
ségével prezentálhatják eredményei-
ket vagy tarthatnak csoportos kiselő-
adásokat. Páros munkavégzés esetén 
ugyanezek a funkciók – változó feltéte-
lekkel – természetesen ugyanígy alkal-
mazhatók. A csoportos munkavégzés 
előnye a digitális tananyagok esetében 
abban nyilvánulhat meg (kevés szoft-
ver vagy alacsony technikai felszerelt-
ség mellett), hogy a még pedagógiai-
lag tanácsolt 4-6 fős csoportok esetén 
is egy átlagos osztályban elegendő 
maximum 6-10 számítógép a szoftver 
használatához.

A NOBO Digitális tudástér mind funk-
cióiban, mind pedagógiai környezetét 
tekintve megfelel a közoktatás elvárá-
sainak. Mint minden digitális tananyag, 
a NOBO is a jelennek és a jövőnek 
készült – a jelen és a jövő közoktatási 
intézményeinek és közoktatási szerep-
lőinek.
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HAGYOMÁNYOS CSOPORT SZEMPONT KOOPERATÍV 
CSOPORT

nincs kölcsönös függőség pozitív

nincs egyéni beszámoltatás van

homogén csoportösszetétel heterogén

egy kijelölt vezető van a vezetés módja megosztott vezetés

az egyén csak önmagáért 
felelős

felelősség megosztott fe-
lelősség

csak a feladaton hangsúly a feladaton és a 
támogatáson

nem kíséri fi gyelemmel 
a csoport működését, 
a végén ellenőriz és értékel

a tanár szerepe a tanár felügyeli a 
folyamatot, szükség 
esetén beavatkozik

5. TÁBLÁZAT - A HAGYOMÁNYOS ÉS KOOPERATÍV CSOPORT JELLEMZŐI
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