
4 5

révén létre kell hoznunk ezt az 
online módon elérhető letölthe-
tőséget. A laptop programnak 
köszönhetően már most renge-
teg számítógép van az iskolák-
ban, s ez a szám még növeked-
ni fog. A gyerekek előbb-utóbb 
ezen fognak felnőni, melyhez 
– reményeink szerint – nagyon 
sokan fogják a mi tananyaga-
inkat használni. Ehhez persze 
a pedagógusoknak is változni 
kell, képezni kell magukat, hogy 
képesek legyenek az ilyen jelle-
gű oktatásra. A saját munka-
társak köréből még Némethné 
Berki Veronikát kell feltétlenül 
megemlítenem, aki a fejlesztés 
mellett a Tudástár megismerte-
téséből is kiveszi a részét. 

– Mióta beszélgetünk, a Tudástár lényege kapcsán egyre 
inkább egy gyönyörű idézet jár az agyamban: „Jó szóval ok-
tasd, játszani is engedd, szép, komoly � adat.”

– Nagyon szép, nemes gondolatot hordoz a József Atti-
la-idézet. Igen, ez egy szép szellemi játék, amit kínálnunk 
kell a gyerekeknek, mert erre megy a világ, ilyen az érdek-
lődésük. 

Még akkor is, ha első látásra az élemedettebb korú kol-
légáknak nem ez a véleménye. Úgy érzem, ez az oktatási 
mód már ebben az évtizedben sorsfordító lesz, s ennek 
mi feltétlenül szeretnénk alkotó és tevőleges részeseivé 
lenni. 

– Tanár Úr! Két évvel ezelőtt a 
díj kapcsán azt mondtad: Három 
a magyar igazság! Tavaly azt, 
hogy: Három a magyar igazság, 
egy a ráadás! Mondhatjuk idén 
azt, hogy ötöst kapott az Apáczai 
Kiadó?

– Teljesen jó, amit mon-
dasz. Való igaz, sorozatban 
jönnek ezek a Magyar Termék 
Nagydíjak, s nagyképűen azt 
is mondhatnám, hogy nem is 
meglepetésként. De ezt nem 
tehetjük, mert minden egyes 
díjnál, pályázatnál komolyan 
vettük a szakmát. Amikor az 
alsó tagozatos könyveinkre, 
aztán a felsősökre adtuk be, 
majd következtek az interaktív 
tananyagok és a CamBoard. Az idei évben az Apáczai 
Tudástár a felújított, megújított, játékos feladatokkal ki-
egészített interaktív tananyagaink összességét jelenti. 
A díjakban persze sok munka van, hiszen Kata lányom 
még Sydney-ben volt, de már bedolgozott a digitális tan-
anyagok létrejöttébe, de segített � atal szakemberként 
Lőkkös Norbert Londonból és még nagyon sokan, hogy 
ezekhez a hardver és szo� ver háttér egyaránt működő-
képes legyen. A Tudástár lényegét abban foglalta össze 
Némethné Berki Vera, hogy az interaktivitás megnyilvá-
nulásaként a felek tudnak egymással kommunikálni, ha 
kell, akkor a tanár a diákkal, diák a diákkal, diák a tanár-
ral, tanár a tanárral és így tovább.

– A magyar ember szeret a dolgok mögé nézni, a használ-
hatóság � nomságai is érdeklik. Mikortól hogyan?

– A fejlesztés folyamatos, de az is igaz, hogy nincs még 
befejezve a mű. Nagyon nem szeretnék előrevetíteni dol-
gokat, de egy GOP-pályázatról mindenképpen szólni kell, 
melyben 65 százalékos önrésszel és 35 százalékos támoga-
tással megpróbáljuk odatenni a megújított interaktív tan-
anyagainkat. Az 52-höz 8 teljesen újat is odateszünk. A lé-
nyeg, hogy egy kis kezdeti nehézség után – melyet inkább 
nem részleteznék –, kiváló tankönyvszerzőink segítségét 
felhasználva, részletes forgatókönyv szerint, a gyerekek 

életkorához, ismereteihez igazodva készültek, készülnek 
el ezek a játékos, vonzó, szerethető tananyagok. Ezt köve-
tően tervezzük, hogy az ország két olyan cégével, melyek a 
számítógépek forgalmazásában, illetve a továbbképzések 
szervezésében élenjárónak számítanak, megállapodunk, 
és így együtt dolgozva tudjuk egységes egészként odaadni 
a Tudástárat és továbbképzéseinket is. Úgy vélem, fényes 
jövő várhat erre az anyagra, de ehhez persze még sikeres 
megállapodásokra van szükség. 

– A legbanálisabb és leginkább mellőzendő kérdést te-
szem fel mégis, pedig ilyet komoly riporter nem kérdez. 
(Vagy tán épp ezért kérdezhetem meg? ) Szóval, milyen 
érzés volt ötödször kimenni a Magyar Termék Nagydíjért?

– Három szóval válaszolhatok. Kellemes, megszokott, jó.
– A sikerről tudjuk, hogy nem magától van, s akkor iga-

zán őszinte, ha nem magáért él tovább. Kik voltak ennek a 
sikernek a kovácsai, az ötletgazdák?

– Ők valóban nagyon fontosak. Elsőként Szűcs Lászlót, 
a Digital Board Network�s K� . vezetőjét kell említenem, 
hisz ő a feje annak a szakmai teamnek, amely az infor-
matikai részt készítette. Saját körünkből Winkler László 
gazdasági igazgató urat kell kiemelnem, aki rámutatott, 
hogy az Apáczai Kiadónak olybá kell megújulnia, hogy 
az informatikai tudásunk és az interaktív tananyagaink 

HÍREK, ESEMÉNYEKHÍREK, ESEMÉNYEK

Lassan kezdünk hozzászokni. Ha tanévkezdés, akkor újabb Magyar Ter-
mék Nagydíjról számolhatunk be. Örömmel követjük a jó szokást, mert 
az ismétlődés csak a díjra, és nem az érdem tárgyára vonatkozik. Adalék 
ez a megújulásról, az innovációs tehetségről. Mondjuk ki bátran, hogy 
rólunk, az Apáczai Kiadóról. Esztergályos Jenő ügyvezető igazgatót, és a 
siker másik kovácsát, Némethné Berki Veronika informatikust kérdeztük.

Esztergályos Jenő, az Apáczai Kiadó ügyvezető igazgatója
és Szűcs László, a Digital Board Network’s Kft. vezetője  

– Szakmai szempont-
ból miben látod az Apá-
czai Tudástár egyediségét/
nagyszerűségét/újszerű-
ségét (válaszd a megfelelő 
verziót!), amivel Magyar 
Termék Nagydíjat érde-
melt?

– Az Apáczai Tudástár 
egy olyan komplex, egye-
di oktatási keretrendszer, 
amely kulcsrakész meg-
oldást biztosít a tananya-
gok központi tárolására, 
azok egyszerű elérhető-

ségére, módosíthatósá gára, illetve bővítésére. Ezenkívül 
megkönnyíti a tanárok és a diákok közötti kapcsolattar-
tást, információcserét. Amiben mégis más, mint egy ha-
gyományos, interaktív oktatási tananyagoknak otthont 
adó portál, az, hogy egy egységes és bárki által könnyen 
kezelhető fe lületet is biztosít a rendszer használói számára.

– Kik a célközönség, kik fogják leginkább használni?
– A Tudástár egy közösségi felület és tudásmegosz-

tó eszköz, amely a pedagógus és a diákok kapcsolatára 

épül. Ezen keresztül a pedagógusok feltölthet nek órai 
anyagot vagy fakultatív feladatokat, amelyeket meg-
oszthatnak diákjaik vagy akár a teljes közösség köré-
ben. A rendszer tartalmi kínálatának gerincét – a peda-
gógusok által feltöltött tar talmak mellett – az Apáczai 
Kiadó Magyar Termék Nagydíjas interaktív tananyagai 
alkotják, amelyeket az intézmények a Tudástárból köz-
vetlenül is megvásárolhatnak. 

– Mennyire fejleszthető? Mennyire lesz esetleg kompa-
tibilis az új tantervi követelményekkel?

– A rendszer úgy lett kialakítva, hogy fejleszthető, 
rugalmasan alakítható aszerint, hogy a felmerülő igé-
nyeknek megfeleljen. A legkülönbözőbb fajtájú inter-
aktív tananyagoknak ad otthont. Mindegyik tartalmaz-
hat szöveget, képeket, videókat, a témához kapcsolódó 
kér déseket és válaszokat stb. A tananyagokban történő 
keresést egy fejlett keresőrendszer segíti. 

– Legfontosabb kérdés – ami a felhasználhatóság alap-
feltétele. Mennyire igényel speciális előképzettséget a 
használata, magyarul – mennyire kell ismerni a számí-
tógépet?

– Erre a kérdésre nagyon egyszerű választ tudok adni: 
aki tud internetezni, az tökéletesen tudja használni az 
Apáczai Tudástárat is!

„ÖTÖST KAPTUNK” 
– HA TANÉVKEZDÉS, AKKOR MAGYAR TERMÉK NAGYDÍJ

ROZMÁN LÁSZLÓ


