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Másfajta oktatás
– másfajta

könyvekkel
A tankönyvek használhatóságát, színvonalát, nevelô értékét tekintve az oktatási

kormányzat átfogó felmérést végeztetett. Ebbôl az derült ki, hogy a ma használatban

lévô tankönyvek sok esetben nem igazodnak a gyerek fejlôdéslélektani

sajátosságaihoz, tananyag-tartalmukat tekintve túlzsúfoltak, szövegezésük nehézkes

és tudományoskodó. Ennél fogva a tankönyvek lexikális ismeretek átadására is

kevéssé alkalmasak, és ami ennél is fontosabb: a problémamegoldó, önálló munkát

feltételezô, az alkotóerôt mozgósító korszerû oktatási formákat gyakorlatilag nem

támogatják. A tankönyvek gyerekközpontúbbá, korszerûbbé, használhatóbbá tétele

csak egy átfogó pedagógiai reform részeként lehetséges, amelyet az oktatási

kormányzat 2002-ben kezdett meg. Ennek jegyében alapvetôen megváltoztak a

tankönyv-akkreditáció rendszere és szempontjai. Az iskolában oktatott

mûveltséganyagot hordozó különbözô médiumok piacán megszûnt a tankönyvek

monopóliuma, és a Sulinet Digitális Tudásbázis, valamint más, az oktatásban a diák

személyiségére szabottan alkalmazható mûveltségtárak váltak hozzáférhetôvé. 

A reform a tanári szerep megváltozásához, az iskolában elsajátítható mûveltség

értéknövekedéséhez és az egész tanulási-tanítási folyamat megváltozásához vezet.

TARTALOM

Kronológia

Maximalista kérdések

általános iskolai 

tankönyvekben

Önkép és jövôkép

Szegregáció

Uniós gyakorlat

Új szempontok 

a tankönyv-akkreditációban

Problémák összefoglalása

Az Oktatási Minisztérium

intézkedései



■ Megszületik a Törvény 
a közoktatásról. Az 1993. évi
LXXIX., többször módosított

törvény szerint: 
„A pedagógust 

munkakörénél fogva 
megilleti az a jog, hogy 

… a helyi tanterv alapján, 
a szakmai munkaközösség
véleményének kikérésével

megválassza az alkalmazott
tankönyveket, tanulmányi 

segédleteket, 
taneszközöket.” Az állam

mindemellett megtartotta 
állami feladatként 

a tankönyvjóváhagyás 
rendszerét. Évente 

megjelenik a hivatalos 
tankönyvjegyzék, a miniszteri

rendelet azonban
lehetôséget ad arra, hogy 

az iskolák tankönyveiket 
ne csak errôl a jegyzékrôl 

válasszák.

■ 1993-tól a tankönyvvé 
nyilvánítás a tankönyvirodától

a közoktatási szakmai 
irányítási fôosztályhoz kerül,

amely létrehozza 
a Tanterv-, Tankönyv- és

Taneszköztanácsot.
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■ 1988. május 24. Az Európai
Tanács és az Európai Közös-

ség oktatási miniszterei 
határozatot fogadnak el az

oktatás európai dimenziójá-
ról. Leszögezik: az oktatás

nemzeti ügy. A könyvkiadást
– a tankönyvkiadást is – 

gazdálkodói tevékenységnek
tekintik, amire a közösségi

versenyjog szabályai 
vonatkoznak, amelyek 

a szabad versenyt hivatottak
biztosítani 

az Európai Unión belül. 

■ Az uniós szabályozással
összhangban 

Kormányhatározat mondja 
ki, hogy a közoktatás 

tankönyvellátása 
Magyarországon is 

szabadpiaci tevékenység.

■ 1991-ben létrehozzák a
Tankönyv- és

Taneszközirodát, elsôsorban
hatósági feladatok ellátására.

Kronológia

1988 1993 1998

1991

■ A tankönyvellátás rendjét
miniszteri rendelet 

szabályozza. A kiadók által
elkészített könyveket 
az oktatási miniszter 

nyilvánítja tankönyvvé. 
A döntés-elôkészítést 

az Országos Köznevelési 
Tanács Tankönyv- és

Taneszközbizottsága végzi,
amely a könyvek szakmai

tartalmát és a mûszaki 
kivitelezését is vizsgálja. 

A tankönyvek ugyan 
szabadárasak, de 

a tankönyvjegyzékre 
kerüléshez feltétel az is,

hogy a tankönyv az oktatási
miniszter által minden évben
meghatározott legmagasabb

árnál ne legyen drágább.

■ A közoktatási törvény 
módosítása úgy rendelkezik,

hogy a tanár a helyi tanterv
alapján a szakmai munkakö-

zösség véleményének 
kikérésével választja meg 

a tankönyveket. Ezzel 
a tankönyvválasztás 

kulcsszereplôivé 
a pedagógusok és a szakmai

munkaközösségek válnak. 
Az iskolai tankönyvfelelôs

elsôsorban a tájékozódásban
nyújt jelentôs segítséget.

1996
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■ Nyilvánosságra kerül 
a PISA 2000 vizsgálat 

eredménye, amely lehangoló
képet fest a magyar tanulók

szövegértési, matematikai és
problémamegoldó

képességeirôl.

■ Törvény születik 
a tankönyvpiac rendjérôl.

Eszerint: „2. § (1) Tankönyv-
ként az a nyomtatott 

formában megjelent, illetve
elektronikus adathordozón

rögzített könyv hozható 
forgalomba, amelyet külön

jogszabályban meghatározott
eljárás keretében tankönyvvé

nyilvánítottak. ...(3) 
A tankönyvvé nyilvánítási 

eljárás – ha jogszabály 
másképp nem rendelkezik –

kiterjed a tankönyv gyakorlati
beválásának vizsgálatára a

taníthatóság és tanulhatóság
szempontjából (a továbbiak-
ban: a tankönyv beválásának
vizsgálata)... Az eljárásban –

jogszabályban meghatározot-
tak szerint - közremûködik

az Országos Köznevelési Ta-
nács, valamint a Tankönyv-
és Taneszköz Iroda...3. § (1)

Az oktatási miniszter az e
törvényben meghatározottak
szerint ellenôrzi a tankönyv-

kiadók és tankönyv-
forgalmazók tevékenységét,

indokolt esetben intézkedést
kezdeményez

2005
illetve intézkedést hoz 

... 4. § (1) Az oktatási 
miniszter a tankönyvekrôl 

– évente legalább egyszer –
jegyzéket ad ki, amelyet 

közzétesz az Oktatási 
Minisztérium hivatalos 

lapjában, és hozzáférhetôvé
teszi az interneten is, 

továbbá gondoskodik az
interneten közzétett jegyzék

folyamatos felülvizsgálatáról
és frissítésérôl. (2) Nem 

tagadható meg a 
tankönyvjegyzékre történô

felvétele annak a könyvnek,
amelyik megfelel az 

e törvényben és a külön 
jogszabályban foglaltaknak.”

■ 2003. szeptember
Az oktatási miniszter 

a tanulói terhelés 
csökkentése érdekében 
rendeletben korlátozza 

a tanulói éves óraszámokat.
A rendelet célja az is, hogy

felszabadítsa a pedagógusok
és a diákok idejét a túlzott

mennyiségû lexikális 
ismeretanyag alól a képes-

ségfejlesztés érdekében. 

■ Nyilvánosságra kerül 
a PISA 2003 vizsgálat 
eredménye. Eszerint 

a magyar diákok 
problémametgoldó 

képessége átlag alatt van 
az Európai Unióban. 

■ Módosul a tankönyvpiacról
szóló törvény 2§) (5) A könyv 

tankönyvvé nyilvánításáról és
a tankönyvvé nyilvánítás

megszüntetésérôl elsô fokon
– a (6) bekezdésben 

meghatározott kivétellel – 
az Országos Közoktatási 

Értékelési és Vizsgaközpont
(a továbbiakban: Vizsgaköz-
pont) dönt. A Vizsgaközpont

felettes szerveként 
az oktatási miniszter jár el. 

■ Az oktatási miniszter
rendelet hoz a tankönyvvé

nyilvánítás, a tankönyvtámo-
gatás, valamint az iskolai

tankönyvellátás rendjérôl. 

■ 2004. szeptember
Életbe lépnek azok az 

OM-rendelkezések, amelyek
az alapozó oktatás
humanizálását és 

racionalizálását célozzák
(buktatás tilalma, illetve 

a házi feladattal kapcsolatos
rendelet). 

■ 2004-2005
Az Oktatási Minisztérium 

tankönyv kutatást indít.

■ Elsô alkalommal 
vizsgáznak a diákok 

a kétszintû érettségi szerint.
Az új szabályozás nemcsak 

a felsôoktatásba való 
bejutást teszi zökkenômente-

sebbé és igazságosabbá, 
hanem a középfokú oktatást

is felszabadítja a lexikális
ismertanyag sulykolásának

versenye alól.

■ 2005. szeptember
Megkezdôdik az oktatási

programcsomagok 
tesztelése.

■ 2005 ôsze:
tankönyvjóváhagyás 

rendszerének átalakítása
megkezdôdik: az értékelési

szempontrendszerben új
hangsúlyok érvényesülnek.

2001

2003

2004
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VÉLEMÉNY
„A probléma egyik forrását megtaláltuk”

Vizsgálatunk alapján a tankönyvekrôl nem mondható el, hogy
kifejezetten fejlesztenék a diákok induktív gondolkodását. 
Ebbôl két dolog következhet: vagy a rendszer többi elemének
(például a tanárnak!) kell ezt ellensúlyoznia többletenergia
befektetésével, és ha ezt valóban megteszi, akkor az induktív
gondolkodási képesség kimutatottan alacsony szintjét nem 
a rendszerben kell keresnünk, vagy pedig, ami valószínûbb,
sikerült megtalálni ennek a problémának az egyik forrását.
Hangsúlyozni szeretnénk: meg vagyunk róla gyôzôdve, nem
az egyedülit. Ennek ellenére kedvezô hatást gyakorolna 
a többi rendszerelem (például a tanár!) mûködésére, ha a
tankönyv – melynek továbbra is fontos szerepe van az okta-
tásban – tudatosabban törekedne a gondolkodás fejlesztésére.

Sinka Edit – Kalivoda Katalin

5. OSZTÁLYOS TÖRTÉNELEMTANKÖNYVEK (RÓMA)

százalék

70-es évekbeli tankönyvek Kerettanterv követelménye
2001

Mai tankönyv Mai tankönyvMai tankönyv

■ Nevek
■ Földrajzi nevek
■ Évszám
■ Speciális fogalom
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sok tankönyvkiadó mûködik, és ez a verseny a kiadókat a pe-
dagógusi igények egyre pontosabb kiszolgálására indítja. (Ma-
gyarországon alapvetôen nem a szülôk, hanem a pedagógusok
döntik el, milyen tankönyvekbôl tanul a tanuló). Sajnos, tény-
ként kell regisztrálnunk azt, hogy a pedagógus-társadalom dön-
tése sok tényezôtôl függ (gyakran tapasztalható, hogy a kiadói si-
kerekben a tankönyv beválási mutatóinál lényegesen nagyobb
szerepet játszik a kiadó marketing-tevékenysége), illetve, hogy
a tankönyvek kiválasztásában nem ritka, hogy a kevésbé szín-
vonalas tankönyvek – gyakran megszokásból, vagy a megfele-
lô tájékozódás hiányából – elônyösebb helyzetbe kerülnek. 

Másfajta oktatás 
– másfajta könyvekkel 6

Tankönyv: velünk élô múlt

Az Orbis pictus megjelenése óta tudjuk, hogy a tan-
könyv nem mellékes segédeszköze a tanulási folyamat-
nak, hanem az egyik legfontosabb eleme. Comenius

könyvének a címe nem véletlenül hangsúlyozza, hogy képekkel
illusztrált munkáról van szó: a kép léte ugyanis kiemeli a tan-
könyvet a „tananyagot tartalmazó tár” szerepébôl, és bizonyít-
ja, hogy a tanulási folyamat mélységében, gyorsaságában, tar-
tósságában a tankönyvnek nagyon fontos szerep jut. 

Comenius óta eltelt egy fél évezred. Mit mondhatunk arról, a
mai tankönyvek mennyire felelnek meg a mai kor követelmé-
nyeinek? 

A tárgyilagos felmérések azt mutatják, hogy kevéssé felelnek
meg a pedagógiai követelményeknek, nem igazodnak sem a
gyerek életkori sajátosságaihoz, sem az élményközpontú, felfe-
deztetô oktatás követelményeihez, hanem továbbra is inkább
csak a tananyagot tartalmazó tár feladatát látják el.

Mivel próbálkozott a liberális oktatáspolitika, mire jutott, mi-
lyen eredményeket ért el, milyen irányba mozdította el az ok-
tatási rendszert, milyen pályákat nyitott meg?

A liberális oktatáspolitika abból indul ki, hogy mivel minden
gyerek önálló személyiség, a tankönyvpiac sokszínûsége a sze-
mélyiségközpontú pedagógia elemi feltétele. Az ingyenes tan-
könyv, mint ideál, mint elérendô cél, mind konzervatív, mind
szocialista politikusok nyilakozataiban is megjelent. A liberális
oktatáspolitika ezzel szemben azt hangsúlyozza, hogy csak a
rászorulóknak kell ingyen adni a tankönyvet (az érvényes jogi
szabályozás ezt az elvet érvényesíti, pontosan meghatározva a
rászorultak körét), de az általános ingyenesség nem indokolha-
tó sem gazdasági, sem etikai érvekkel, ráadásul kevéssé piacba-
rát lépés. A tapasztalat azt mutatja, hogy ugyan a tankönyvpi-
aci verseny sok eredményt hozott a minôség terén, de  ezt a
megfelelô állami szabályozással is elô kell segíteni. A moderni-
záció követelményeinek érvényesítése érdekében. 

A liberalizált tankönyvpiac egyik jelentôs eredménye, hogy

SZAKÉRTÔI MEGJEGYZÉS
A Nemzeti Alaptanterv alapján csak a negyedik osztály
végére elvárás az értô olvasás biztos kialakulása. Ez-
zel szemben mind a négy vizsgált kiadó könyve az elsô
osztály elsô félévére koncentrálja magát az olvasásta-
nítást. Nem találtunk olyan utalást, ami szerint nem
baj, ha ez elhúzódik, ne aggódjon a szülô, ha a gyerek
az elsô félév végére még nem tud olvasni, stb. (A mun-
kafüzetek között van gyorsabban haladóknak és nehe-
zebben olvasóknak szánt feladatgyûjtemény.) Ez a ha-
ladási  tempó rendkívül gyors, erôltetett, nem hagy
elég idôt sem az elôkészítésre, sem a bevésésre. Nem
veszi figyelembe a tanulók eltérô képességeit, tanulá-
si sebességét.  (Ne felejtsük el,  hogy  a tanulási tempó
és a képességek nem feltétlenül függenek össze: a
kezdeti lassúbb vagy gyorsabb fejlôdés sokszor nem a
gyengébb vagy jobb képességek jele.) 

Balogh Klára és Honti Mária 



1. Mi a „PREDIKATÍV SZÓSZERKEZET” (4.osztály)
a.) diktálás során használt forma,
b.) alany és tárgy kapcsolata,
c.) alany és állítmány kapcsolata,
d.) a felszólító mód

2. Hányadik osztályosok tankönyvébôl származik 
az alábbi idézet?
„Mikor Minósz feleségének félig bika alakú gyermeke született, ak-
kor Daidalosz volt az a híres építész, aki a Minotaurosz számára
megépítette a híres Krétai labirintust, és aki megmutatta Ariadné-
nak, hogyan találhat ki belôle Thészeusz.”
a.) hetedik osztály történelem, 
b.) harmadik osztály olvasókönyv,
c.) ötödik osztály történelem,
d.) hatodik osztály irodalom

3. Mi az a kaloriméter? (fizika 7.osztály) 
a.) fogyókúrás segédeszköz,
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Iskolatáskasúly – külföldön

Magyarországon a diákok zöme naponta hozza-viszi 
a tankönyveit, füzeteit, a szótárakat, térképeket, 
feladat- és szöveggyûjteményeket, illetve, a tanító 
által elôírt egyéb eszközöket is.
Angliában a tanulók általában nem vihetik haza 
a könyveket, a házi feladatokat is 
az iskolában oldják meg – igaz viszont, hogy 
a tanítási idô Angliában gyakorta belenyúlik a
délutánba.
Ausztriában az alaptankönyvek kivételével a
törzsanyag nemcsak nyomtatott formában 
jelenik meg, hanem CD-ROM-on is. 
Svédországban is gyakran szétválasztják 
a tankönyveket, itt azonban nemcsak a félév 
számít, hanem az is, hogy helyileg hol kell 
használni az adott könyvet. Ezért létezik iskolai és 
otthoni kötet, az utóbbi a házi feladatokat tartalmazza.

Észtországban, Finnországban és Portugáliában
esetenként az egy tanévre szóló anyagot két vagy több
részre választják szét. Ezért az elsô félév során 
a diáknak nem kell magával cipelnie a második félévre
vonatkozó tankönyveket, munkafüzeteket. 

Észtországban és Litvániában központi elôírás
szabályozza a tankönyvek kivitelét, illetve 
súlyát. A megkötés évfolyamonként 
maximálja a könyvek súlyát: 1-3. évfolyam 
400 illetve. 300 grammban.
Portugália: a gyerekek kerekes hátitáskát
is használnak, hogy ne terhelje a nagy 
súly a gerincet.
Németországban tartományonként 
változik a kép, de általában elmondható, 

hogy az egyes könyveket az iskolák 
tanulócsoportnyi mennyiségben vásárolják meg és 

az órákon szétosztják azokat. 
Haza nem vihetôk. 

REFORMOK AZ OKTATÁSBAN
2002–2006
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32

12

4

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI BIOLÓGIAI TANKÖNYVEK 
FELADATAINAK %-OS ELOSZLÁSA

■ A rögzítést segítô feladatok
■ Elmélyítést segítô feladatok
■ Az alkalmazást segítô
feledatok
■ A problámamegoldást 
segítô feladatok
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9. Honnan származik az idézet: „2002-ben a sorozatos bot-
rányok miatt felbomlott Kisgazdapárt nem jutott be 
a parlamentbe, sôt a MIÉP sem.”? 
a.) történelem tankönyv 12. osztály,  
b.) Népszabadság,
c.) Magyar Nemzet,
d.) történelem tankönyv 8. osztály

10. Hányadik osztályosok tankönyvében szerepel az alábbi
idézet? „A pannonhalmi fôapátság kolostoregyüttese 
Magyarország elsô egyházi intézménye: 966-ban alapította
Géza fejedelem, bencés szerzetesek részére”
a.) harmadikos olvasókönyv,
b.) ötödik, történelem,
c.) negyedik, környezetismere,
d.) hetedik, történelem

11. Hogyan aránylik egymáshoz a víz és vas fajhôje? 
(fizika 7. osztály)      
a.) tíz  az egyhez,
b.) kettô az egyhez,
c.) három az egyhez,
d.) egy a hathoz

MEGOLDÁSOK
1. c.)  alany és állítmány kapcsolata                  

2. b.)  harmadik osztály olvasókönyv   

3. c.)  hôtároló edény                            

4. c.)  nôi jogi vezetô Angliában

5. b.)  1922

6. b.)  ókori szobrász

7. c.)  matematika tankönyv 4. osztály

8. d.)  fokos

9. d.)  történelem tankönyv 8. osztály

10. c.)  negyedik, környezetismeret

11. a.)  tíz az egyhez

Másfajta oktatás 
– másfajta könyvekkel 6

Kérdések általános iskolai 
tankönyvekbôl

b.) égéshô mértékegysége,
c.) hôtároló edény,
d.) kalória számláló

4. Ki volt Emmeline Pankhurst? (Történelem 8. oszt.) 
a.) nôi berepülô pilóta az USA-ban,
b.) a brit vöröskereszt mozgalom úttörôje,
c.) nôi jogi vezetô Angliában,
d.) kanadai szakszervezeti aktivista

5.Mikor jött létre a BBC? (Történelem 8. oszt.) 
a.) 1937,
b.) 1922,
c.) 1942,
d.) 1926

6. Ki volt Mürón? (Történelem, 5.osztály) 
a.) ókori filozófus,
b.) ókori szobrász,
c.) ókori olimpiai bajnok, diszkoszvetô,
d.) ókori hadvezér

7. Honnan származik az idézet: „Ha nem vennénk tudomást
arról, hogy 1000szer ennyi emberrôl van szó, akkor egy nem
egészen 17 km hosszú, 8 és fél km széles téglalapba zsugorí-
tott  Magyarország lakóinak számát látjuk.”? 
a.) földrajz tankönyv 10. osztály,
b.) matematika feladatlap 8. osztály,
c.) matematika tankönyv 4. osztály,
d.) földrajz tankönyv 6. osztály           

8. Melyik nem illik a sorba? (3. osztály, környezetismeret)
a.) buzogány,
b.) baka,
c.) háporty,
d.) fokos

Kérdések a hazai tankönyvekben szereplô ismeretanyag alapján
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SAJTÓVÉLEMÉNY
Megjelent egy tankönyv, amelyben olyasmi van leírva,
hogy a cigányok a vásárokon jósoltak, s ha nem volt
elegendô pénzük a megélhetésre, elôtérbe került töb-
büknél a megélhetési bûnözés. Ezt azonnali vágykielé-
gítésnek is nevezi a szociálpszichológia. Azt írja továb-
bá a könyv, hogy a cigányok mentalitásuk miatt kerül-
tek többnyire a városok szélére és a perifériákra. A
könyv szerzôi segítséget nyújtanának, s feladatokat
adnának az államnak is, a romáknak is, és gyermeke-
iknek is: Ezek szerint a roma szülô feladata, hogy ha
hitelt kap, „becsülje meg, és ne éljen vissza vele!“ Ha
egy roma felnôtt munkát kap, becsülje meg magát, és
ne a munkanélküli segélyre apelláljon, a társadalom
és az adófizetôk terhére! A szerzôk szerint a roma gye-
rekeken számon kellene kérni a tankönyvet, a kapott
cipôt, ruhát, – hogy tudatosodjék bennük, csak meg-
alapozott általános iskolai mûveltséggel lehetnek a
társadalom megbecsült tagjai. 
Lehet vajon a morális-, és jogi elveket etnicizálni, az-
tán pedagógiai síkra terelni?
Mindenki vizsgálódik már a tankönyv ügyében, ember-
jogi szempontból – de a tankönyvben mint a jelenség
tartalom igazságával vagy valótlanságával foglalkoz-
hat valaki? ... 
Állíthat fel ez alapján téziseket?

Népszabadság-fórum

Szakértôi megjegyzés

A szövegértést vizsgáló feladatok 

valójában nem könnyítik meg 

a szöveg megértését. Alapvetôen a

verbális intelligenciára épülnek. 

Közismert, hogy a verbális 

intelligenciát erôsen befolyásolja 

a szülôk iskolai végzettsége: 

alacsonyabb  iskolai  végzettségû

szülôk gyerekeinek az esélye kisebb,

hogy megértsék a feladatokat, és

helyesen megoldják. Tehát 

lemaradnak. Hátrányuk az iskolázás

során nem csökken, hanem nô.  

Balogh Klára és Honti Mária 

REFORMOK AZ OKTATÁSBAN
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VÉLEMÉNY
Erôsíti a romákkal szembeni elôítéleteket és sérti a cigány kö-

zösség méltóságát az egri tanárképzô fôiskola „romapedagógi-

ai” szöveggyûjteménye. A jelenleg nem használt szöveggyûjte-

mény a cigányokat butának, iszákosnak és lopásra hajlamos

embereknek állítja be. A könyv mérhetetlen károkat okozhat,

bár a szerkesztôk jó szándéka vitathatatlan.
Kaltenbach Jenô kisebbségi ombudsman
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Ama Magyarországon forgalomban lévô tankönyvek ma-
ximalizmusra törekednek, túlterhelik a diákokat meg-
tanulandó ismeretekkel, szóhasználatuk nem alkal-

mazkodik a gyerek életkori sajátosságaihoz, képi világuk illu-
zórikus szemléletet sugall, feladatrendszerük pedig elsôsorban
a megtanított ismeretanyag visszakérdezésére fókuszál, nem
nyit teret az egyén kreativitásának.

Hiába hirdettek az utóbbi évtizedekben tananyagcsökkentést
a különbözô oktatási kormányzatok, a tankönyvek által tartal-
mazott konkrét ismeretanyag mennyisége egyre csak növeke-
dett, s ma már irracionális nagyságú. Mind az Európai Unió
fejlett országaiban, mind az Amerikai Egyesült Államokban, il-
letve más gazdaságilag fejlett és kulturálisan vezetô pozíciót el-
foglaló országokban nem gyakorlat az, ami Magyarországon,
nevezetesen, hogy viszonylag alacsony életkorban, szinte már
a kisgyermekkorban tudományos szakszavakkal megtûzdelt,
rendkívül nehézkes és hossszú mondatokban fogalmazó szö-
veg segítségével olyan mennyiségû ismeretanyagot próbáljunk
a gyerekek elméjébe zsúfolni, amire tulajdonképpen csak a fel-
sôoktatásban volna szükség. 

Ennek az életkorhoz nem igazodó, nem munkáltató, a fiatal
személyiség kreativitására, önálló kutatására, egyéni gondolko-
zására nem építô, azt nem fejlesztô tankönyvi rendszernek a

használata ugyanakkor azt eredményezi, hogy a diákok sokkal
kevesebbet tanulnak meg, mint amennyit megtanulhatnának, a
számukra fontos ismeretekhez nem jutnak hozzá, a számukra
hasznos képességeik kibontakoztatlanul maradnak. Nyilvánva-
lóan azoknak kedvez ez a rendszer, akik a verbalitásra épülô
ismeretelsajátítási módszerekben járatosak, azoknak pedig,
akik – például szociokulturális hátterük miatt – másfajta, pél-
dául a munkáltató, a felfedeztetô, az egy probléma köré épülô
oktatási módszerek segítségével lennének sikeresebbek, azokat
hátrányba szorítja.

A tankönyvek önjáróak, alig tartanak kapcsolatot a tantervek-
kel. A tantervekben érvényesülô (esetenként ott is a kelleténél
gyengébben érvényesülô) fejlôdéslélektani követelményeket
ritkán vagy egyáltalán nem veszik figyelembe. 

Jellemzô, hogy a tankönyvek által tartalmazott ismeretanyag
mennyisége egyik évrôl a másikra ugrásszerûen megnô, ho-
lott ezt a növekedést semmilyen, a gyermek személyiségébôl
kiinduló vizsgálat nem igazolja, pusztán arról van szó, hogy
a tankönyvíró igyekezett minél tudományosabb mûvet szer-
keszteni.

Az Oktatási Minisztérium által végeztetett vizsgálatok egyér-
telmûen alátámasztják a változtatás szükséges voltát, illetve a
változtatásra irányuló konkrét intézkedéseket.

Másfajta oktatás 
– másfajta könyvekkel 6

Tankönyv és felhasználói igények

A SZAKSZAVAK SZÁMA 10 OLDALON A BIOLÓGIA TANKÖNYVEKBEN

Nemzeti 
B7.

Apáczai
B7.

Mozaik
B7.

Mûszaki
B7.

Nemzeti
B10.

Mûszaki B
szk.

Panem 
B10.

Mozaik
B9.
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vek szerint regionális, illetve iskolai szinten lehet dönteni a
részletekrôl, így a tankönyv- és taneszközhasználatról is. 
Nagy-Britanniában mind a tankönyvkiadás, mind az érté-
kesítés szabadpiaci keretek között zajlik. A kiadók feladata
és felelôssége a minôség garantálása. Általános kiadói
gyakorlat ezért a tankönyvek iskolai tesztelése. (Hasonló
eljárás van érvényben Franciaországban, Írországban és
Svédországban is). A tankönyveket független kiadók 
gyártják. Sok tanár maga is elôállít alternatív tananyagokat,
tanítást segítô füzeteket, könyveket. Az iskolák tantestülete
szabadon dönthet arról, hogy mely tankönyveket, illetve 
tanárok által készített anyagokat használja az oktatásban,
de a döntéskor figyelembe kell venniük a nemzeti alaptan-
tervet – ez azonban csak az angol nyelv és irodalom tárgy-
ban írja elô néhány író, illetve költô egyes mûveinek szere-
peltetését az oktatásban, egyéb tantárgyakra semmilyen
konkrét elôírás nem vonatkozik, ezért a tantestületi döntés
valóban majdnem teljesen szabad. Az államnak nincs 
közvetlen szerepe a brit tankönyvpiacon. Közvetett szerepe
érvényesül a Képzési és Tantervi Központok (Qualifications
and Curriculum Authority), illetve az Iskolai Tantervi és 
Értékelô Központon (School Curriculum and Assessment
Authority) keresztül. A brit tankönyvpiac tehát liberalizált.
Nem létezik semmiféle tankönyv-jóváhagyási procedúra, 
az állami részvétel csupán a szakmai segítségig terjed. 
A brit modellel ellentétben a német tankönyvpolitika szö-
vetségi és tartományi szinten is szabályozottabb. A Német
Szövetségi Köztársaságban a központilag meghatározott
oktatáspolitikai alapelvekre építve minden egyes 
tartománynak megvan a saját külön oktatáspolitikája, 
az ehhez kapcsolódó törvényi szabályozása és oktatási 
minisztériuma is. Németországban csak az illetékes 
tartományi minisztérium által jóváhagyott tankönyveket és
taneszközöket lehet az iskolákban használni, kivételt 
képeznek a tanárok által elôállított anyagok. A jóváhagyási
kérelemnek mindenképpen tartalmaznia kell az árra
vonatkozó adatokat, valamint azt az iskolatípust és osztályt,
amely számára a tankönyv készül. A kiadó kérésére a 
minisztérium a könyv vizsgálatáról készült véleményezést
megküldi a kiadónak a bírálók megnevezése nélkül, azzal 
a kikötéssel, hogy ezt a kiadó nem hozhatja nyilvánosságra.

A kép nemcsak a nagyvilágot, hanem az Európai Uniót 
tekintve is vegyes. 
A legtöbb országban nincs vagy erôsen korlátozott az állami
kontroll. Az Európai Uniónak nincs egységes 
oktatáspolitikája, de az unió alapelveként megfogalmazott
szubszidiaritásból és a decentralizáció követelményébôl az
következik, hogy az iskoláknak széles körû függetlenséget
kell élvezniük, ez természetesen együtt jár a tanárokra 
háruló feladatok növekedésével. 
Találhatók Európában olyan államok, országok, tartományok,
kantonok is, ahol szabályozott a tankönyvi jóváhagyás.
Ezekre jellemzô, hogy nem közvetlenül az illetékes 
szakminiszter dönt, hanem jóváhagyó bizottságok vagy 
testületek mûködnek, amelyek felkért bírálók véleménye
alapján hozzák meg a döntéseiket. Ezekben az állami 
bizottságokban általában jelen vannak a pedagógusok, 
a szülôk és a szakmai civil szervezetek képviselôi is. 
A bizottságok nyilvános szabályzatok szerint végzik 
munkájukat. Tankönyvlistát hoznak létre, de ezeken a listá-
kon nemcsak tankönyvek szerepelnek, hanem a szülôknek
készült útmutatók, munkafüzetek, térképek, audiovizuális
tanulói segédeszközök, mintafeladatok is.
Vannak olyan országok, ahol egy tantárgyhoz ma is egy 
állami tankönyv készül. Ez a módszer olcsó, lehetôvé teszi
az ingyenes tankönyvellátást, viszont uniformizálja 
az oktatást, az egyénre szabott személyiségfejlesztés, a 
gyerekközpontú pedagógia kibontakoztatását akadályozza.
Belgiumban az állam még áttételesen sem befolyásolja,
mibôl tanítsanak az iskolák, hanem a kiadók hoznak létre
tankönyv-bizottságokat, hogy értékeljék a tanterveket, és
ezekhez tervezzék, határozzák meg a tankönyveket. Ezek
után kipróbálják a tankönyveket, de bevezetésükhöz a 
pedagógusok támogató véleménye szükséges. Ha ez nincs
meg, akkor a kipróbálási vélemények alapján addig javíttat-
ják a könyvet, amíg a hibák korrekciója meg nem történik. 
Ausztriában egyébként erôteljesen központosított 
az oktatás irányítása, de a tanítási módszerrôl, illetve a
használandó oktatási anyagokról szabadon dönthet a tanár. 
Spanyolország duális rendszerrel oldotta meg a central-
izáció–decentralizáció vitát; az országnak egységes köz-
ponti tanterve van, azonban az 1990-ben lefektetett irányel-
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Más országok gyakorlata



Az Oktatási Minisztérium több, részletes és átfogó vizs-
gálatot végeztetett a tankönyvekkel kapcsolatban. A
vizsgálat eredményei alapján a 2006. évvel kezdôdôen

az OM érdemben megváltoztatta a tankönyv-akkreditációt.
A jövôben a tankönyv-akkreditáció során elsôdleges szem-

pontként kell vizsgálni, hogy az életkori sajátosságoknak meg-
felelô-e az ismeretanyag: megnézik például a szakszavak és az
idegen szavak számát, elôfordulási gyakoriságukat, a monda-
tok hosszát, ugyanis száz betûhelynyi hosszúságú mondat a
legideálisabb a tanulhatóság szempontjából; a fônevek és igék
arányát mert – a fônevek, fogalmak arányának túlsúlya rontja
a megérthetôséget. Megvizsgálják a szövegek és illusztrációk
arányát, továbbá a feladatok típusait. 
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Új szempontok a tankönyv-
akkreditációban

VÉLEMÉNY
Nagyon fontos, hogy milyen képekkel találkozik a tankönyvben

a gyerek. Annak ellenére, hogy az amerikanizálódás sok elemét

nem szeretjük, azt el kell ismernünk, hogy nagyon fontos üze-

netet hordoz a nézôk számára – és segíti az azonosulást – az,

hogy az amerikai filmek pozitív hôsei között színesbôrû embe-

rek megjelennek. ...Elsôrendû feladatomnak tartom, hogy olyan

könyveket gyártsunk, amelyeket jólesik kézbe venni, amelyek

kellemes környezetet teremtenek tanár és diák számára, s

ugyanakkor társadalmi szempontból is pozitív üzenetet hordoz-

nak és semmiképpen nem erôsítik a rossz beidegzôdéseket.
Jókai István, a Nemzeti Tankönyvkiadó vezérigazgatója

A tankönyvek – s a hozzájuk kapcsolódó munkafüzetek és ta-
nári segédkönyvek – egész rendszerének korszerûsítését, ver-
senyképesebbé tételét, emberközpontúbbá változtatását támo-

gatja a digitális tananyagok, mûveltségi adatbázisok, széleskö-
rûen variálható feladatrendszerek kidolgoztatása és hozzáfér-
hetôvé tétele az interneten keresztül, CD-lemezen vagy más
adathordozón. Az Oktatási Minisztérium rendkívül nagy ener-
giát fordít arra, s gyakran kezdeményezôként, megrendelôként
lép fel abból a célból, hogy az iskolák, a tanárok és a diákok
számára napi valóság legyen a tanulás-tanításnak az önálló is-
meretszerzésen alapuló módja. Megfigyelhetô, hogy a tan-
könyvpiac szereplôinek viselkedését – a kiadókét és a fogyasz-
tóként fellépô iskolai közösségekét, tantestületekét – már most
érdemben befolyásolja ez a változás.
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Problémák

1. A tankönyvek nem 
igazodnak a gyerekek
fejlôdéslélektani sajátos-
ságaihoz.
2. A tankönyvek képvilága 
távol áll a tanulók minden-
napjaitól.
3. A tankönyvek zsugorított
tudományos munkák. 
Szövegük gyakran nehezen
érthetô, túlbonyolított.
4. A tankönyvek 
kifogásolható tartalmakat
is közvetítenek.
5. A tankönyvek a lexikális
ismeretátadásra 
koncentrálnak, nem eléggé
munkáltató jellegûek, nem
fordítanak kellô figyelmet
a tanulók kreativitására.
6. A tankönyvek maxima-
listák, olyan ismereteket is
közölnek, amelyek csak
felsôbb iskolai osztályok-
ban volnának helyükön.
7. A tankönyvek nem a 
korszerû oktatás problé-
mamegoldó tevékenység-
formáit (team-munka, 
projektmódszer) 
támogatják, hanem 
a hagyományos frontális
oktatást.
8. A tankönyvek nem
igénylik a személyes 
tapasztalatok feldolgozá-
sát, a tanulói reflexiókat,
az elôzetes ismeretek 
feldolgozását, az önálló,
felfedezô tanulói 
tevékenységet.

HASZNOS LINKEK
Az Európai Bizottság e-learning honlapja: 
http://europa.eu.int/comm/education/elearning/index.html 
Berkeley Egyetem honlapja: http://webcast.berkeley.edu/events/
Digitális tankönyvek: http://195.70.37.74/etankonyv/index.php 
Európai oktatási kikötô: http://www.europaletta.hu/ 
Georg Eckert Nemzetközi Tankönyvkutató Intézet: http://www.gei.de/ 
Köznevelés honlapja: http://kozneveles.tvnet.hu/ 
Magyar Elektronikus Könyvtár: http://mek.iif.hu/ 
Pedagógia-lap: http://pedagogia.lap.hu/ 
Tájékoztató tankönyvekrôl: http://www.sulinet.hu/
http://www.om.hu/kozoktatas/tankonyvkutatas
http://www.kir.hu
Tankönyvek az Európai Unióban:
http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=2001-01-tm-koller-tankonyvek 
Tankönyv-lap: http://tankonyv.lap.hu/ 
Tankönyv-linkcenter: http://tankonyv.linkcenter.hu/index.php?nocookie=1 
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■ A tankönyvelbírálást is tanulásközpontúvá kell tenni

■ Azt kell vizsgálni, hogy a tankönyv megfelelô segítséget
nyújt-e a tanulás alábbi összetevôihez:

❖ Az ismeretek megértése, tanulása
❖ Tudatos és szándékos emlékezetbe vésés
❖ Az ismeretek alkalmazását biztosító mûveletek tanulása
❖ Problémák, probléma helyzetek elemzése és megoldásuk
alkalmazása
❖ Különbözô gyakorlati cselekvések (pszichomotoros 
készségek) tanulása
❖ A tanulás módszereinek tanulása
❖ Gondolkodási eljárások tanulása
❖ Szociális viszonyulások, magatartásformák tanulása

■ Tudatosítani kell az alábbiak meglétének fontosságát
❖ a tanulási célt meghatározó és a téma lényegét bemutató
bevezetések
❖ a problémafelvetô szövegek, ábrák és kérdések
❖ az elôzetes ismeretek feltárását elôsegítô csoportos 
feladatok
❖ a személyes tapasztalatokra történô utalások
❖ a strukturált ismeretanyag

❖ az önálló munkát igénylô tanulói feladatok
❖ a folyamatos tanulói reflektálást elôsegítô kérdések
❖ a korábbi elképzelések és ismeretek újragondolására
késztetô feladatok
❖ az új ismeretek megértését (s nemcsak felmondását)
igénylô ellenôrzô feladatok

■ Az ismeretanyag mennyisége, a szövegezés 
komplikáltsága tekintetében ellenôrizhetô 
határértékeket kell meghatározni (például) 

❖ idegen szavak maximális sûrûségét 
❖ tudományos szakszavak maximális sûrûségét
❖ a hosszú mondatok maximális százalékos arányát
illetôen;

■ Meg kell határozni
❖ az alkalmazás típusú feladatok minimális kötelezô 
arányát
❖ a csoportmunkát igénylô feladatok minimális kötelezô
arányát
❖ a problémamegoldó gondolkodást fejlesztô feladatok 
minimális kötelezô arányát
❖ a valamilyen kérdéssel, feladattal ellátott képi elemek 
minimális kötelezô arányát.

Másfajta oktatás 
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A tankönyvjóváhagyás szempontrendszere a következôk szerint változik

Az Oktatási Minisztérium intézkedései


