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A gyerekek egyéni haladási tempójához való 
alkalmazkodás még mindig nagyon nehezen 
megvalósítható a mindennapokban annak 
ellenére, hogy ma már sok jól használható digitális 
tartalom áll rendelkezésre.  
Ha tudjuk, hogy a frontális oktatás hagyományos 
formái mellett a 21. században ez éppúgy elenged-
hetetlen része a korszerű iskolának, mint a digitá-
lis eszközök és tartalmak, ha úgy érezzük, 
• hogy ebben mégis magukra maradtak a tanítók, 
• hogy hiába a legkorszerűbb Nat is, ha nem marad 

elég idejük és energiájuk a megfelelő anyagok fel-
kutatására, 

akkor nincs mire várni; támogasd Te is, hogy 
közösségi összefogással létrehozzuk a tanítók és 
szülők számára valódi segítséget nyújtó online 
feladatbankot! 

http://tanitonline.hu/


 

 

Saját adománygyűjtő oldal — diasorozat képei________________________________________ 
 

 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
Saját adománygyűjtő oldal — adománygyűjtés menüpont_________________________________  
 
Kedves Kollégáink, kedves Szülők! 
 
A tanitonline.hu weboldal és a Winkler Márta által 1988-ban alapított Kincskereső Iskola és elkötelezett 
híve a korszerű pedagógiai kultúra terjesztésének. A tanulók egyéni sajátosságaihoz való alkalmazko-
dás hazánkban egy évtizede jellemzően még csak az alternatív iskolákat foglalkoztatta, 2020-ra az alsó 
tagozatos oktatás egyik központi kérdésévé vált: az új Nat és kerettanterv egyik legfontosabb üzenete 
nem más, minthogy az eddieknél több személyre szabott feladatot, differenciált tanulásszervezést vár a 
tanítóktól.  
Ha tudjuk, hogy a frontális oktatás hagyományos formái mellett a 21. században ez már éppúgy elengedhe-
tetlen része a korszerű iskolának, mint a digitális eszközök és tartalmak,  
ha mégis úgy érezzük, 
• hogy ebben magukra maradtak a tanítók, miközben a differenciálás kényszere egyre szorítóbb, 
• hogy sajnos nincs mihez nyúlni, mert ezen nem segít a Learningapps, a Sulinet, az NKP (Nemzeti Közne-

velési Portál) stb., 
• hogy égetően hiányzik egy feladatbank, melyben a Nat képességfejlesztési céljainak megfelő rendsze-

rezésben jelennek meg az egyes gyerekek fejlődésének támogatására alkalmas feladatok, 
• hogy nem marad idő, energia a pedagógiai célokat valóban szolgáló, minőségi anyagok felkutatására, 
ha szülőként úgy érezzük,  
• hogy az egyenfeladat gyakran “túl nehéz” vagy “túl könnyű” gyermekünk számára, 
• hogy jó volna valahogy mégis segíteni, 
akkor nincs mire várni; 
 

 HOZZUK LÉTRE KÖZÖSSÉGI ÖSSZEFOGÁSSAL A TANÍTÓK ÉS SZÜLŐK SZÁMÁRA IS  VALÓDI  
SEGÍTSÉGET NYÚJTÓ ONLINE FELADATBANKOT! 

 
Célunk egy online feladatbank létrehozása, hogy végre ne csak szlogen maradjon: “nem tankönyvet, hanem 
gyereket tanítunk.” Hogy könnyen és gyorsan személyre szabott, az egyéni képességfejlesztésre alkalmas 
feladatsorokat állíthassanak össze bárhol, bármelyik kisiskolás számára.  
 

http://tanitonline.hu/


 

 

Mert a tanulás egyik legfontosabb kritériuma, hogy a kijelölt feladat összhangban legyen a tanuló adott 
területen meglévő tudásával. 
Mert ez lehet az egyik garanciája, hogy kisiskolásaink tömegei ne veszítsék el eredendő érdeklődésüket, 
alighogy átlépték az iskola kapuját…  
 

Mindehhez nem milliárdok kellenek, hanem szakmai  
ELHIVATOTTSÁG — EGYÜTTMŰKÖDÉS — KÖZÖS AKARAT — KÖZÖS FELELŐSSÉGVÁLLALÁS. 
 
A szakmai megvalósítást döntőrészt a magunk és kollégáink önkéntes munkájára építjük. Ugyanakkor 
egy minőségi informatikai platform fejlesztése és fenntartása anyagi forrásbevonást igényel.  
A fejlesztés megkezdéséhez eddig 1 100 000 Ft-ot gyűjöttünk olyan cégektől, melyek célunkat támogatásra 
méltónak tartják.  
 
Gyűjtésünkkel a weboldal alapverziójának fejlesztéséhez hiányzó további 1 000 000 Ft-ot kívánjuk 
előteremteni. Az e felett összegyűlt támogatásokat az alapverzió továbbfejlesztésére fordítanánk.  
Az oldal hosszú távú, folyamatos bővítéséhez szükséges forrásokat a nagyobb részt mindenki számára 
szabad hozzáférésű, ingyenes tartalom és szolgáltatás mellett kínált fizetős tartalmakkal, prémium funk-
ciókkal tervezzük biztosítani. 
 
Nincs mire várni; ne nézzük tovább tétlenül,  
• hogy a “túl nehéz” vagy “túl könnyű” feladatok miatt az önbizalmukat vesztett, az iskolai tanulást 

kínlódásként megélő gyerekek évről évre egyre többen vannak,  
• hogy kisiskolásaink tömegei veszítik el eredendő érdeklődésüket, alighogy átlépték az iskola kapuját... 

ONLINE FELADATBANK — KÖZÖSSÉGI ÖSSZEFOGÁSSAL — TARTS VELÜNK TE IS! 
 
Barátsággal, 
Fejér Zsolt (Tanitonline)  és Andóné Nagy Katalin (Kincskereső), és a feladatbank fejlesztői csapata 
 
További részletek:  projektleírás, keresési opciók, felmérés a tanítók körében, a problémáról közérthetően 
 
 
 
 
Saját adománygyűjtő oldal — szervezet menüpont___________________________________ 
 
 

 
Szervezet hivatalos neve: 
Kincskeresőkért Alapítvány 
Szervezet rövid neve: 
Kincskeresőkért Alapítvány 
Honlap: 
https://www.kincskereso-iskola.hu 
Facebook oldal: 
https://www.facebook.com/Kincskereso30 
A szervezet e-mail címe: 
info@kincskereso-iskola.hu 
A szervezet telefonszáma: 
+36 303598098 
A szervezet címe: 
1221 Budapest, Arany János u. 63/a 
A szervezet adószáma: 18871919-1-43 
 
Tevékenységi kör: 
Oktatási tevékenység 
Tevékenység leírása: 
Olyan differenciált eljárásrendszerre épülő nevelő-oktató tevékenység támogatása, amelyben a pedagógiai 
magatartás a gyermek szükségleteihez igazodik. Egy sajátos pedagógiai étosz kialakítása a cél, amelyben 
az egyéni felelősségvállalás és az egyéni kötelezettség lehetősége is benne van. További cél a gyermek 
autonóm erőinek és alkotó képességének minél sokrétűbb felhasználásával a személyiség kibontása. A 
gyerek önállóságának, kezdeményezőkészségének és társas viselkedésének alakítása. Az egészséges 

https://tanitonline.hu/uploads/3764/Online%20feladatbank_2021.pdf
https://tanitonline.hu/uploads/3766/keres%c3%a9si%20opci%c3%b3k_2.pdf
https://tanitonline.hu/uploads/3709/Online%20feladatbank_felm%c3%a9r%c3%a9s_2020_j%c3%banius.pdf
https://tanitonline.hu/uploads/3711/Azt%20hiszem%205.pdf
https://www.kincskereso-iskola.hu/
https://www.facebook.com/Kincskereso30
https://www.google.hu/maps/place/Budapest,+Arany+J%25252525252525252525C3%25252525252525252525A1nos+u.+63a,+1221/@47.429861,19.0167783,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4741e771dcf88b1d:0x15c2f19fc449b334!8m2!3d47.429861!4d19.018967


 

 

közösség toleráló, befogadó, szabályozó készségének segítésével, a magatartási, beilleszkedési nehézsé-
gekkel küszködő gyerekek viselkedésének korrekciója. 
Jogállás: 
közalapítvány 

 
 
Támogatási lehetőségek_________________________________________________________________ 



 

 

 

999 Ft             1+1 havi fizetős tartalom 
 

Támogatásodért cserébe 1+1 havi hozzáférést 
adunk a standard (1000 Ft/hó) fizetős tartalmakhoz 
az oldal indulását követően, várhatóan 2022 szep-
temberétől. 

1999 Ft            2+1 havi fizetős tartalom 
 

Támogatásodért cserébe 2+1 havi hozzáférést 
adunk a standard (1000 Ft/hó) fizetős tartalmakhoz 
az oldal indulását követően, várhatóan 2022 szep-
temberétől. 

5999 Ft            6+2 havi fizetős tartalom 
 

Támogatásodért cserébe 6+2 havi hozzáférést 
adunk a standard (1000 Ft/hó) fizetős tartalmakhoz 
az oldal indulását követően, várhatóan 2022 szep-
temberétől. 

9999 Ft              1 éves fizetős tartalom 
 

Támogatásodért cserébe 1 éves hozzáférést adunk a 
standard (1000 Ft/hó) fizetős tartalmakhoz az oldal 
indulását követően, várhatóan 2022 szeptemberétől. 

Egyéb összeg                


