
MultiMédia az Oktatásban 2007 konferencia 
Budapesti Műszaki Főiskola, 2007. augusztus 23-24. 

 393

ELSŐ MAGYAR DIGITÁLIS TANANYAGBÁZIS 

 

Remete Lajos 
ügyvezető 

KRON Kereskedelmi Betéti Társaság 
8315 Gyenesdiás, Dobó I. u. 32. 

Tel.: + 36-70-519-9808 
Fax: + 36-83-316-848 

Honlap: www.emdtb.hu 
E-mail: kronbt@enternet.hu 

E-mail: info@emdtb.hu 
 
A számítástechnika napjainkra az élet meghatározó részévé vált, jelen van minden egyes 
részterületén, így az oktatásban is elterjedt. 2005-ben a KRON Bt. a számítástechnika egy speciális 
részterületével kezdett el foglalkozni, az interaktív táblákkal és azok használatával. 

A társaság kezdte el fejleszteni az „Első Magyar Digitális Tananyagbázist” (EMDTB), amit 
folyamatosan napjainkban is továbbfejleszt. 

A tananyagbázis 4 lemezből áll, amelyeken 13 Gb oktatói anyag található 1-12 osztályig. 

Az alkotók célul tűzték ki maguknak, hogy az oktatás évszázados hagyományait ötvözzék a 
napjainkra jellemző technikai fejlődéssel. A tanítás még mindig a táblánál folyik, de a régi, 
krétaporos táblát felváltotta a XXI. század modern követelményeinek megfelelő interaktív tábla. Az 
interaktív tábla nem csak a tanárok munkáját könnyíti meg, hanem a diákok figyelmét is jobban 
leköti, színesebbé teszi az oktatást. 

Az interaktív oktatás lényege, hogy a tanár egy interaktív táblánál dolgozik, úgy mintha a saját 
számítógépén dolgozna. Az interaktív táblát egy érintőképernyős számítógépes felületként kell 
elképzelni. A táblán megjelenő munkaállomány azonnal kinyomtatható, másolható vagy akár 
küldhető is. Az elkészített munka elmentése esetén még számtalan alkalommal használható ugyanaz 
az anyag. Az interaktív táblán megjelenített képek szövegek szabadon átrendezhetőek az ujjunk 
érintésével, vagy egy távegér funkcióját betöltő ceruza segítségével. Az összeállított tananyagba 
plusz megjegyzések tehetőek ideiglenesen, vagy akár végleges formában is, kiegészítő gondolatok 
írhatóak a táblára, illetve a tananyagba az íróeszközök segítségével. 

Annak érdekében, hogy a tanárok elsajátíthassák a tábla működését és használatát társaságunk 30 
órás akkreditált tanfolyamokat indít folyamatosan. Az interaktív tábla használatával és az interaktív 
tananyaggal kapcsolatos oktatást az ország egész területén kizárólagosan, előre egyeztetett helyen 
és időpontban tartunk. Alap számítógépes ismeretek nem szükségesek, a megrendelő igénye esetén 
oktatásunkat a számítógép bekapcsolásával kezdjük. 
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Ismertetjük a Magyarországon forgalomba lévő táblatípusokat és a hozzájuk tartozó szoftvereket. 
Az oktatás során a résztvevők elsajátíthatják az interaktív tananyag szerkesztését és annak minden 
technikai megoldását. A tanfolyam vizsgával zárul. 

A tananyagszerkesztés megkönnyítése érdekében állítottuk össze az Első Magyar Digitális 
Tananyagbázis DVD-t. Az alábbiakban a lemezek tartalma olvasható: 
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További információkat vállalkozásunk honlapján találhat. 

Bízunk benne, hogy felkeltettük érdeklődését és hamarosan Önt is az interaktív tábla használók 
között üdvözölhetjük. 


