
A tartalom és a forma szinergiája, avagy az SDT, 
mint digitális taneszköz a pedagógus kezében
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Sulinet Digitális Tudásbázis
SDT = LCMS keretrendszer - több 

mint 1 millió tananyagelemmel!
• Előadás támogatása

•webes lejátszó és lapszerkezet
•mentési lehetőség
•előadás szerkesztő
•offline használat
•publikus privát terület 

• Tanórai munkaformák 
támogatása
•kutatási feladat (egyéni, páros 
stb.)
•kísérletek támogatása
•„blended learning”
•kollaboratív feladatok (fórum, 
chat)

• Fogalmak
•fogalomjelölések
•fogalmi térképek

• Ellenőrzés
•tesztlejátszó
•több teszttípus

• Felkészülés
•keresés 
•tallózófa http://sdt.sulinet.hu



Az SDT nem pusztán digitális tananyagtár!
• Rugalmas felhasználás, a 

pedagógiai céloknak 
megfelelően

– Módszertani- és tanulási 
információk

– Fogalomtárak és 
fogalomtérképek a 
tananyaghoz

– Tananyagvázlatok –
illeszkedés a 
tanmenetekhez és 
segítség a pedagógusnak

• Különböző oktatási, 
pedagógiai helyzet, igény, 
környezet támogatása

• A digitális 
tananyagszerkesztés 
támogatása



Tananyagelemek reprezentációja

• Elemek tárolása
• Forrás
• Web-es előkép 

• Web-es normál

• Web-es nagyított

• Nyomtatási



Lapok



Bejárási lehetőségek

• tallózófa –
műveltségi területek fája

• előre definiált lépések a 
tananyagegységen belül

• foglalkozás gráf
– csomópont
– útszakasz (él)



Fogalmak



TananyagvázlatTananyagvázlat



Fogalomgráfok

• minden foglalkozáshoz van fogalomgráf (SVG formátum, önállóan is használható)
• átalakíthatók, újraépíthetők az SDT tananyagszerkesztővel



Fogalomkereső
• fogalmak közötti kapcsolatok keresése a fogalomgráfok alapján (pl. atom, proton) 

→ eredmény: fogalmi térkép és a kapcsolódó objektumok listája 



Munkacsoportok

• Regisztrált felhasználók hozhatnak létre 
munkacsoportot

• Tagsági kérelem: elfogadás vagy elutasítás
• Kapcsolódó fórum és chat terület – kollaboratív

munka
• Közös tananyagkészítés



Fórum

• Munkacsoporthoz rendelt fórumok
– Kommunikáció

– Oktatási alkalmazások

• A munkacsoport létrehozója a fórum(ok) adminisztrátora is
• Operátori jog továbbadható
• Saját fórumok és témák létrehozása
• Mellékletek csatolhatóak



Tanári előadás szerkesztő



gyűjtemények
linkgyűjtemény
szöveggyűjtemény
médiagyűjtemény
adatok
kísérletek
bibliográfia
fogalomtár



SDT – Interaktív emberi 
test

http://sdt.sulinet.hu



Sulinet Digitális 
Mozgóképtár

http://sdt.sulinet.hu

A digitális tananyag a természettudományok 
(fizika, kémia, biológia) egyes témaköreit 

dolgozza fel 98 foglalkozás és 34 
tevékenység keretében.



SZAKMAI ELISMERÉS AZ SDT-
NEK

• Az SDT 2007-ben a nemzetközi Comenius EduMedia
Pecsét és a különálló Comenius EduMedia Érem
eLearning díjat kapott. A kitüntetést a 40 éve 

multimédiával, képzési technológiával és 

médiadidaktikával foglalkozó tudományos szervezet, a 

GPI hozta létre, amely ma a multimédiás termékek egyik 

legrangosabb európai elismerésévé vált.

• 2007-ben az SDT elnyerte az egyik legrangosabb hazai 

eLearning díj, a Magyar Tartalomipari Szövetség által 

kiadott eFestival 2007 innovációs különdíját. 

• 2008-ban az SDT elnyerte az Európai Multimédia 

Szövetségek Egyezménye  által minden évben kiadott 

Európai E-Kiválóság 2008 díj ezüst fokozatát. A Díjat az 

EMMAC tagjai évente adják ki az eAccelerator

támogatásával. 



KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ
FIGYELMÜKET!

Könczöl Tamás
Educatio KHT

http://ikt.sulinet.hu
http://sdt.sulinet.hu

https://lms.sulinet.hu


