
A korábbi évek írásait visszanézve, Esztergályos Je nő tanár úrral mindig egy-egy 
szlogennel „konferáltuk fel” az újabb elismerést. Kíváncsi voltam, milyen frappáns 
mondást hoz a 6. Magyar Termék Nagydíj kapcsán. Nem csalódtam. Már mondta is 
az egykori celli focistákat buzdító rigmust: „Csak még egyet, úgy lesz hat – akkor 
lesz egy fél tucat!”

A beszélgetés során megtudhattam, hogy az Apáczai Kocka – a digitális tananyagokhoz 
és az Apáczai Tudástárhoz hasonlóan – szintén egyedi innováció terméke, mely újabb lépést 
jelent a korszerű taneszközök fejlesztésének sorában. A Kiadót jellemző újító törekvések jegyében 
ezúttal egy olyan feladatkészítő szo verrel sikerül meglepni a pedagógusok széles táborát, mely minden számítógépes 
kon� guráción használható, tehát már eleve nem kell nagy pénzeket fordítani az esetleges hardverfejlesztésekre.

Esztergályos tanár úr elmondta, hogy egy olyan feladatkészítő szo verről beszélhetünk, melynek segítségével a taní-
tók, tanárok gyakorlófeladatokat hozhatnak létre. Ezek játékos formában segítik a tananyag prezentációja mellett az 
újonnan kapott ismeretek minél mélyebb elsajátítását, begyakorlását. A hangsúly a szakmai igényességen, a digitális 
tananyagokban is jól megfogható játékosságon 
van, mely magában hordozza az élményszerű ta-
nítás, tanulás lehetőségét. 

A fejlesztés 2011-ben kezdődött, melynek során 
az Apáczai Kiadó kiváló partnerre talált a Szűcs 
László vezette Digital Board Networks K .-ben.

Az is fontos szempont volt, hogy a kreatív alko-
tóerővel megáldott pedagógusok egyedi tananya-
gokat is létrehozhassanak az Apáczai Kocka le-
hetőségeinek hatékony kihasználásával. Emellett 
lényeges, hogy a megoldott feladatok kiértékelése 
minél gyorsabban és biztonságosabban megtör-
ténhessen, sőt, az értékelés módozatainak válto-
zatos alkalmazása különböző szempontú értéke-
lést nyújt a pedagógus számára. 

Tanár úr elmondta továbbá, hogy a fejlesztőmunka tovább folytatódik. Az Apáczai Kocka új funkciókkal fog bővülni. 
Fő irányelvként a felhasználóbarát � lozó� a érvényesítésén lesz a fő hangsúly. Minden további fejlesztés, tökéletesítés 
legfőbb célja a pedagógusok szolgálata, hiszen ők azok, akiknek munkája révén a tanulók a színvonalasabb oktatás 
részesei lehetnek. 

A beszélgetés vége felé Esztergályos tanár úr – mint minden siker kapcsán – megemlítette, hogy a díjat ugyan 
ő vehette át, de mint az Apáczai Kiadó 22 éves története során oly sokszor, a siker ezúttal is közös. A jó csapatmunka 
a hosszú távú siker, a stabil megmaradás záloga.

Szerkesztői zárszóként azt kívánjuk, hogy az Apáczai Kocka jusson el minél több magyar iskolába. Segítse az oktatás 
színvonalának javítását, hiszen az új Köznevelési törvény szerint is ez a nemzet felemelkedésének záloga!
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