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Tisztelt Intézményvezető! 

Tekintettel arra, hogy a koronavírus-járvány okozta rendkívüli helyzetben is tovább kell 

működtetni az oktatási rendszert, a tanulóknak biztosítani kell a tanulási lehetőséget, az 

iskoláknak és a pedagógusoknak pedig alkalmazkodniuk kell a váratlanul kialakult hely-

zethez. A Magyar Nemzeti Tanács tájékoztatni szeretné az oktatási intézményeket, hogy 

mindent megtesz azért, hogy a tantermen kívüli, digitális munkarend magyar nyelven is 

minél zavartalanabbul működjön. 

1. Ennek érdekében az Oktatási, Tudományos és Technológiai Fejlesztési Minisztérium-

nak már pénteken, 2020. március 13-án eljuttattuk azoknak a tanítóknak és tanároknak a 

listáját, akik bekapcsolódnak a televízió közreműködésével megvalósuló távoktatásba. 

2. A magyarul is oktató intézmények vezetőivel a körülményektől függően igyekszünk 

majd online vagy személyes találkozókat is szervezni a felmerülő gondok közös megol-

dása érdekében. 

3. A Tanács Oktatási Portálja teljes mértékben a rendelkezésükre áll (oktatas.mnt.org.rs). 

Honlapunkon hasznos információkat gyűjtünk össze, hogy ezzel is segítsük a munkáju-

kat. Igyekszünk segíteni abban is, hogy a legtöbbet, legjobbat tudjuk kihozni a gyerekek 

érdekében az új helyzetben.  

4. Folynak a megbeszélések, hogy a Pannon RTV is bekapcsolódjon a távoktatásba. 

5. Mellékeljük azoknak a digitális oktatási tartalmaknak a hozzáférhetőségét, amelyeket 

a magyarországi Oktatási Hivatal tett közzé, és amelyeket – figyelembe véve a szerbiai 

tanterveket és tankönyveket – jelentős mértékben hasznosítani tudnak: 

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

tatásban használható digitális tananyagokat. 

• Sulinet Junior (https://junior.sulinet.hu): a kisebbeknek készült digitális tartal-

mak, tananyagok, játékok érhetők el. 

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

a tananyag feldolgozását támogató digitális tananyagok, tesztek, feladatsorok ér-

hetők el, elsősorban az önálló ismeretszerzést támogatja. 

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

Archívumban (https://nava.hu/free/m5/). 

• Videotorium (http://videotorium.hu). 

• Magyar Elektronikus Könyvtár (https://mek.oszk.hu): szépirodalmi művek mel-

lett különböző tudományágak szakkönyveihez is hozzáférést biztosít. 

• Nemzeti Filmarchívum (https://filmarchiv.hu/hu/gyujtemenyek): elsősorban ma-

gyar filmeket, filmrészleteket érhetnek el a tanulók, amelyek elsősorban a magyar 

irodalom és a történelem tantárgyak tananyagának elsajátítását támogatják. 

Az általános, illetve a középiskola 

igazgatója részére 

Tárgy: Értesítés a távoktatásban 

nyújtott segítségnyújtásról 
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• Virtuális kiállítások, virtuális gyűjtemények: sok múzeum és gyűjtemény honlap-

ján 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 re-

gisztrációt követően használhatják a tanulók az otthoni tanulás megkönnyítésére 

(https://www.mozaweb.hu). 

• Wordwall (https://wordwall.net/hu): a pedagógusok a saját tanulóiknak készíthet-

nek oktatási segédanyagokat – szórakoztató kvízeket, párosítókat, szójátékokat. 

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

mogató grafikus feladatsorok, képességfejlesztő játékok érhetők el. 

• Videotanár (http://videotanar.hu/): tantárgyak és évfolyamok szerint csoporto-

sítva érhetők el a tananyagot feldolgozó videók. 

• Tabello (https://www.tabello.hu/): általános iskolásoknak fejlesztett ingyenes in-

teraktív online nyelvoktató szoftver mesterséges intelligenciával. 

• Zanza.tv (https://zanza.tv/) A portál az érettségire történő felkészítést támogatja 7 

tantárgy esetében. 

• BOOKR Suli (www.bookrsuli.hu): 100+ interaktív ajánlott és kötelező olvas-

mány, animált hangoskönyveket tartalmazó alkalmazás és egy tanári adminfelü-

let, ahol a tanulók előrehaladása követhető. Minden könyv végén 4-6 szövegértés- 

és különböző kompetencia fejlesztő feladat található. 

• BOOKR Class (bookrclass.com): 1000+ angol nyelvtanulást segítő digitális 

anyag, amelyhez tanári adminisztrátori felület is tartozik. 

A tovább bővülő listát a Magyar Nemzeti Tanács honlapján is megtalálják majd. 

A felmerülő kérdések, feladatok megoldása kapcsán a Magyar Nemzeti Tanácsra 

számíthatnak. Kérdéseiket kérjük az oktatas@mnt.org.rs villámposta címre küldjék. 

A jelenlegi helyzet egy hatalmas innovációs lehetőség is, amelyből a gyermekeink 

jövője érdekében igyekezzünk a legtöbbet kihozni. 

Köszönjük megértésüket és együttműködésüket. 

Tisztelettel, 

 

 ………………………………………… 

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke 
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