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BEVEZETÉS 
 

Molnár Edit Katalin és Molnár Gyöngyvér 
 
 
A jelen tanulmány célja az OFI pályázati kiírása szerint a megfogalmazott kérdé-
sek alapján a Nemzeti alaptantervhez és kerettantervekhez illeszkedő tankönyv-
és taneszközfejlesztés koncepciói és standardjai megalapozásának a segítése az 
alsó tagozat magyar nyelv és irodalom, matematika és környezetismeret tantár-
gyakhoz. A tanulmány a pályázatban megadott kérdésekre a szakirodalom átte-
kintésével keres választ. A kérdések egy része általános jellegű, nem mindegyik 
esetében jelenik meg terület- vagy korosztályspecifikus szempont. 

Az oktatás minőségi átalakítása során kiemelt fontosságú a kisgyermekkori 
fejlődés támogatása, a kisgyermekeknek szánt tankönyvek, taneszközök fejlesz-
tése. Számos gazdasági elemzés látott napvilágot azzal kapcsolatban, hogy 
amennyiben az oktatási rendszer fejlesztésére szűkösen állnak rendelkezésre az 
erőforrások (és valójában mindig ez a helyzet), mely területre érdemes azokat 
fordítani. Általában a források felhasználásának alternatívái is korlátozottak, 
hosszabb távon azonban el lehet érni, hogy az oktatási befektetések oda kerülje-
nek, ahol azok a legjobban megtérülnek. Különböző diszciplínákban (pszicho-
lingvisztika, kognitív idegtudomány) elvégzett elemzések egybehangzó eredmé-
nyei után a közgazdaságtani elemzések is arra a következtetésre vezettek, hogy 
minél korábbi életkorra esik a beruházás, annál nagyobb annak a megtérülése 
(Cunha, Heckman, Lochner, és Masterov, 2006. 710. o.). Ha az elemzésekben 
külön háttérváltozóként szerepel a diákok társadalmi háttere, különösen nagy 
jelentőségűvé válik a kisgyermekkori fejlesztés fontossága, mivel az a hátrányos 
helyzetű tanulók korai támogatásával hatványozott fejlesztése képes elérni, azaz 
a hátrányok kiegyenlítésével nagy hozamot lehet elérni. A közoktatás végén 
megfordul a helyzet, az addigra kialakult lemaradásokat már csak jelentősebb 
erőfeszítéssel lehet behozni. A felsőoktatásban és a felnőttképzésben pedig már 
a legkiválóbbak támogatása hozza a legnagyobb eredményt. Ezek alapján a köz-
oktatásban egyértelmű javaslatként fogalmazható meg az alulról felfelé építkezés 
stratégiája, azaz az alsós tankönyvek minőségi átalakításának és a pedagógusok 
képzésének szükségessége. 
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1. ÁLTALÁNOS PEDAGÓGIAI ALAPELVEK ÉS TANTÁRGY-
MÓDSZERTANI MEGOLDÁSOK 

 
Molnár Edit Katalin, Nagy Lászlóné, Korom Erzsébet és Berze Gizella 

 
Az alsó tagozaton nagy hagyománya van a tantervi integrációnak. Az alapkész-
ségek fejlődésének segítése változatos tartalmak bevonásával lehet eredményes. 
Az óvoda-iskola átmenet egyik fontos eleme a diákok számára a korábban domi-
náns spontán tanulás mellé a szándékos tanulási stratégiák megtanulása, a taná-
rok számára pedig az iskolai tanuláshoz kapcsolódó motívumok alakítása.  

Mivel a hazai kutatások alapján az iskolába lépő korosztály nagyon eltérő 
egyéni fejlődési ütemekkel és fejlettségi szintekkel jellemezhető, az alsó tagozat 
taneszközeiben nagy hangsúly helyezendő egyrészt a gyermeki megismerés sza-
bályszerűségeinek követésére, másrészt a differenciálás előkészítésére a peda-
gógus számára a tananyagban és a tanulói tevékenységekben is. 

Az anyanyelvi képességek fejlődése, a matematika és a természettudományok 
területén a nemzetközi kutatás lényeges eredményeket hozott a tanulók foga-
lom-, képesség és motívumfejlődéséről, az információfeldolgozás változásáról a 
kisiskolás korban is. Rendszerezzük azokat az alapelveket, amelyek ezekből kö-
vetkezően megadják, a taneszközök hogyan segíthetik a pedagógusok tervezé-
sét, nevelő-oktató munkáját, illetve a diákok tanulását. A fejezet először a pszi-
chológiai és pedagógiai hátteret vázolja fel, ezután veszi sorra tantárgyanként az 
ezekből következő, a tantervfejlesztésben követendő tanításmódszertani elveket. 

1.1. Általános pszichológiai-pedagógiai alapelvek 

1.1.1. A tudás és tanulás értelmezése 

A taneszközök fejlesztése kapcsán megfontolandó pedagógiai-pszichológiai alap-
elvek tárgyalásakor érdemes abból kiindulni, milyen kutatói konszenzus formáló-
dott a tudás és a tanulás fogalmáról, s ennek függvényében vizsgálni, milyen 
szerepet tölthetnek be a tanulás és a tanulás segítése folyamatában a taneszkö-
zök.  Bár számos filozófiai és pszichológiai értelmezés létezik, pedagógiai szem-
pontból célszerű közös pontjukat megragadni, és egy tankönyvi defincióból kiin-
dulni: a tudás a világ reprezentációja az elmében (Eysenck és Keane, 1997), 
amelyet egyéni és közös konstrukcióként értelmezünk és különböző megnyilvá-
nulási formáit, szerveződéseit különböztethetjük meg. 

Az iskolában hozzáférhetővé teendő tudás körének kérdésében a tantervek 
döntenek, de hogy valójában hozzáférhetővé válik-e a tantervi tudás a diákok 
számára, az a pedagógusok taneszközökkel segített munkáján múlik. Tantervi 
döntés, hogy a tudás szerveződési módjai (Csapó, 2004) közül mi milyen hang-
súlyt kap: a szigorúan tartalomfüggő szakértelem (diszciplináris dimenzió), a tár-
sadalmi presztízs szempontjából értelmezett műveltség (kulturális dimenzió) 
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vagy a legtranszferábilisabbnak tekintett kompetencia (pszichológiai dimenzió). 
(E dimenziókat a közoktatásunk 1-6. évfolyamára értelmezve tárgyalja  Csapó és 
Csépe, 2012 az olvasás; Csapó és Szabó, 2012 a természettudományok; Csapó 
és Szendrei, 2012 a matematika terén.) Ezeket a tantervi célok elérését segítő 
taneszközök fejlesztésekor és vizsgálatakor is figyelembe kell venni. 

Reprezentációs funkció szerint különbözteti meg Nagy J. (2010) a tudás- és 
motívumrendszereket. Tudáson ismeretjellegű (leképező funkció; képzettől a fo-
galmon át a szövegig) és képességjellegű (operatív funkció, rutintól a komplex 
képességig) elemeket ért, motívumon pedig a pszichológiai definícióval meg-
egyezően az aktivitást indító és energizáló tényezőket (a reflexektől az érték-
rendszerig). A pedagógiai, különösen a gyakorlati diskurzusban gyakori a tudás 
„ismeret” értelemben való használata. Ezért a tárgyalásunkban az ismeret, ké-
pesség és motívum fogalmakat használjuk az egyértelműség kedvéért. A kompe-
tencia fogalmát a Nat 2012-be az Európai Parlament és Európa Tanács (2006) 
ajánlásának szövegéből beemelttel és Nagy J. (2010) felfogásával egyezően, ösz-
szeszerveződött ismeret-, képesség- és motívumrendszer értelemben használjuk. 

A kompetenciaközpontú fejlesztés melletti közismert érvek rendszerint az al-
kalmazható tudás fontosságát emelik ki. Ugyanakkor a kutatás meggyőzően de-
monstrálja az affektív és a kognitív szféra kapcsolatát, a motívumok fejlesztésé-
nek a szükségességét (pl. Józsa és Fejes, 2012; Szenczi, 2010). Mivel az ismere-
tek, képességek és motívumok együtt jelennek meg a viselkedésben, ezért a fej-
lesztésben is mindegyikre megfelelő figyelmet kell szánni. Ennek tankönyvi meg-
jelenése például a megtanulandó ismereteket összegző szöveget előkészítő, a 
megszerzendő tudás hasznosítását bemutató bevezetés, azzal kapcsolatos tu-
dáshiányt nyilvánvalóvá tevő aktivitás, az előismereteket aktivizáló feladat, illet-
ve a tananyagot követő, azon különböző szintű műveleteket végeztető feladatok, 
tevékenységek sora, amelyek a feldolgozást és alkalmazást segítik. 

A tapasztalat azt mutatja, hogy a pedagógusok nagy része hajlamos a motivá-
ciót adottként kezelni, így a befolyásolására kevés energiát szánnak. Gyakori a 
kérdés és az adódó feladatok leszűkítése egy tanóra vagy egy tantárgy körére, 
miközben homályba szorul a hosszú távú hatás, a diákok motívumrendszerének 
formálása (v.ö. Józsa és Fejes, 2011, 2012; Nagy, 2010). 

A tanulást tartós pszichikus változásként (Nagy J., 2000), a tudás rendszeré-
ben történő változásként (Csapó, 2004) határozzuk meg. Ha a tanítást Strauss 
(2002) nyomán természetes emberi megismerő viselkedésként határozzuk meg, 
akkor úgy tekintjük, mint két ember közötti tudáskülönbség csökkentésére tett 
kísérletet.  Ez a tanítást végző részéről szándékos, az eredményessége azonban 
(a másik ember elméjében a tanulás bekövetkezte) valószínű, de nem biztos. Az 
iskolai tanítás során alkalmazott taneszközöknek tehát tudatosan felépítettnek, 
átgondoltnak kell lenniük, kutatással bizonyított hatékonyságú eszközöket, meg-
oldásokat kell alkalmazniuk, hogy növeljék az eredményességük valószínűségét. 

A tanulásként a pszichológiai irodalom és így a tanárképzés pedagógiája is 
hosszú időn át a figyelem és az emlékezetbe vésés folyamataira tekintett. Az 
utóbbiban Báthory (1992) hangsúlyosan megkísérelt változást hozni, amikor tan-
könyvében a tanulást szélesen, az észleléstől a cselekvésig tartó folyamatok ösz-
szességeként, kognitív és affektív tényezők eredményeként értelmezte. A pszi-
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chológiai vizsgálatok eredményeképpen a tanulás társas tényezői is az értelezés 
részét alkotják már. A gyakorlat átalakulása azonban igen lassú. A szűk értelme-
zésre építő frontális módszerek még mindig gyakoribbak; felmérések (l. 3. feje-
zet) szerint a közoktatásban és a tapasztalat szerint a felsőoktatásban, a peda-
gógusképzésben is. 

Ha a tudás megszerzésének folyamatát az egyén szempontjából vizsgáljuk, a 
kortárs pszichológiai-pedagógiai paradigmák annak konstruktív jellegét emelik ki 
(Nahalka, 2002).  Csapó (2004) tárgyalja a tanulás folyamatának helyzethez és 
tartalomhoz kötöttségét. Bemutatja, hogy a tudástranszfert, azaz a tudás fel-
használhatóságát a tanulási helyzettől eltérő kontextusban sokáig magától érte-
tődőnek tartották, bár léteztek-léteznek olyan felfogások is, amelyek a transzfert 
kizárják, csak tartalomhoz kötődő tudást feltételeznek (v.ö. Bereiter, 1997). A 
kutatási eredményekből kirajzolódó tudástranszfer-értelmezés szerint adott tar-
talmon elsajátított tudás megkönnyíti hasonló tudás elsajátítását más tartalmon 
(Csapó, 2004; Molnár Gy., 2006). Eszerint tudástranszfer létezik, de nehezen 
végezhető művelet, ugyanakkor azonban a transzfer tanítható (Klauer, 1997). 
Mindebből következik, hogy az iskolai taneszközöknek támogatniuk kell az egyéni 
tudásépítő folyamatokat, s ezen belül a tankönyvek számára sem elegendő, ha 
az ismeretközlés funkcióját kiemelten kezelik a tanulás irányításának rovására. 

A PISA 2000 mérés (Vári, 2003) hívta fel a figyelmet arra, hogy a magyar ta-
nulók számára a szöveg reprodukciójához kapcsolódó tanulási stratégiák sokkal 
fontosabbak, mint a szövegben leképezett, a világra vonatkozó tudás megraga-
dása (v.ö. Marton, 1983). Belátható, hogy az utóbbi (elaboratív) stratégiák a 
megértésen keresztül az eredményesebb, tartósabb tanuláshoz és az alkalmaz-
ható tudás megszerzéséhez szorosabban kapcsolódnak (Schnotz és Molnár, 
2012). Nem csak az oktatási rendszer irányítása, hanem az egyéni tanulás szint-
jén is meghatározóak az episztemológiai meggyőződések, a tanulás természeté-
ről, a tudás értékéről vallott felfogások (összefoglalja pl. Kinyó és Barassevich 
2010). A tanulási, önszabályozó, metakognitív stratégiák fejlesztésében is tám-
pontokat kell adnia a taneszközöknek mind a tanár, mind a diákok számára (v.ö. 
Csíkos, 2007; D. Molnár, 2013). Változatos tartalmakon érdemes megjeleníteni 
és gyakoroltatni a tananyagot, a fejlesztendő ismereteket, készségeket-
képességeket. Nem elhanyagolható a motívumfejlesztés feladata a taneszközök-
ben sem, ami jóval tágabb, mint a tanóra vagy a tananyag, tantárgy iránti kíván-
csiság, érdeklődés felkeltése – a tanulásra vonatkozó beállítódások, meggyőző-
dések formálása az élethosszig tartó tanulásra való sikeres felkészítés kulcsának 
tűnik (v.ö. Józsa, 2007a). 

Alapvető elvárásként kezet, hogy a tanítás igazodjon a diákok életkori sajátos-
ságaihoz. A fejlődés tipikus menetét a fejlődéspszichológia kutatja, a pedagógus-
képzésben hangsúlyosan jelen van. Ugyanakkor jól ismert az is, hogy az egyéni 
fejlődés üteme nagyon különböző. Nagy J. (1980) a hetvenes évek végén hazai 
nagymintás, kvantitatív vizsgálatában a biológiai életkorukat tekintve hat éves 
népesség körében a mentális életkorban ± 2,5 évnyi, az iskolázás éveivel növek-
vő különbséget tapasztalt. A különbségek mértékében a kortárs mérések is ha-
sonló tendenciákat mutatnak ki (Nagy J., 2010; Józsa, 2007b). Csapó (2002b) 
demonstrálta, hogy a változatos fejlődési görbék miatt a fiatalabb életkorokban 
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valójában bejósolhatatlan az adott időpontban tapasztalt fejlettség alapján a ké-
sőbb elérhető fejlettségi szint. A differenciálás ezek alapján nem lehetséges, ha-
nem szükséges eleme az iskolai tanulásszervezésnek. Ehhez az iskolai oktatás-
ban alkalmazott taneszközöknek a tanárok fejlesztő munkáját elősegítő, támoga-
tó eszközrendszert kell kínálniuk a tanulási folyamat tervezésétől az értékeléséig, 
amelyekből az adott szükségleteknek megfelelő konkrét megoldásokat és anya-
gokat kiemelhetik. Hazai példa az e kívánalomnak megfelelő taneszközrendszerre 
az alapkészségek fejlődését segítő DIFER programcsomag (felépítését, működé-
sét bemutatja Nagy J., 2010; eredményességét kísérletileg igazolta pl. Józsa és 
Zentai, 2007). 

Az életkori jellemzők kutatása egyre több területre terjed ki. A Szegedi Műhely 
kutatásai nyomán hazai nagymintás mérésekből származó adataink vannak alap-
vető gondolkodási készségek fejlődésének jellemzőiről, a fejlesztés lehetőségei-
ről. A szociális kompetencia kutatásának nemzetközi trendjeibe illeszkedő hazai 
kutatások kitérnek a társas képességek is az iskolai tanulás eredményességének 
a vizsgálatára is. A személyes kompetencia (self competence) hazai vizsgálata 
csak néhány részterület nem feltétlenül pedagógiai relevanciájú területére össz-
pontosít. Az iskolai tanulás tantárgyi eredményeinek felméréseiből is sok értékes 
információnk van a célkitűzések és az ezekhez rendelt pedagógiai eszközök 
validitása meghatározásához. A közelmúltban több kötet is megjelent, amely e 
területek eredményeit összegzi (Nagy J., 2010; Csapó, 2012; Csapó és Zsolnai, 
2011; Zsolnai és Kasik, 2010). Kisebb azoknak a publikációknak a köre, amelyek 
a fejlesztési feladatok végrehajtásának tervezéséhez adnak szintetizáló segítsé-
get (mint Nagy J., 1996), miközben a terület nemzetközi szakirodalma bővelke-
dik kutatással alátámasztott hatékonyságú megoldásokban, és ilyen jellegű hazai 
publikációk is megjelennek. 

Ha a tudást közösségi konstrukcióként értelmezzük, ezzel nem csak arra uta-
lunk, hogy a felnövekvő ember egy közösség tudását sajátítja el a szocializáció 
során, hanem arra is, hogy a tudás létrehozása is közös vállalkozás (v.ö. Kuhn, 
2000; de Corte, 2001). Ennek következtében érdemes a tanulást is társas folya-
matként tekintenünk. A kutatások eredményei szerint a tanulás egyes aspektusai 
a kulturális közeghez kötődnek (pl. Bruner, 2004). 

Azok a hatások, amelyek a gyermekek informális nevelésében szerepet ját-
szanak, az iskolázás éveiben is tovább hatnak. A motívumok és a képességek 
szempontjából már érintettük ezt a kérdést. A családi háttér, az óvoda, a szom-
szédság, a lakóhely társadalmi, gazdasági és kulturális jellemzői azonban nem 
csak azt befolyásolják, miféle beállítódások erősődnek meg a gyerekekben mire 
az iskolába lépnek, hanem azt a fogalmi világot is meghatározzák, amelyre mint 
előzetes tudásra az iskolában támaszkodni tudnak. Összehasonlító pszichológiai, 
illetve oktatásszociológiai vizsgálatok már régóta elemzik ezt a jelenséget (pl. 
Fülöp és Nguyen Luu, 2006), a matematika terén hazai kutatások is találhatók 
(Váriné, 2001; Tóthné, 2001), a hatásai pedig kézzel foghatóak (pl. Nagy J., 
1980; Kertesi és Kézdi, 2012). A rendszerszintű hazai és nemzetközi vizsgálatok 
eredményeiben is a kezdeteik óta következetesen megmutatkozik a szülői iskolá-
zottság és javarészt ennek következtében a településtípus, iskolatípus szerinti 
különbség. A Szegedi Iskolai Longitudinális Program eredményei is utalnak arra, 
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hogy a szerényebb előzetes tudással, kevésbé fejlett készségekkel, képességek-
kel az iskolába lépő diákok lemaradása növekszik (Vidákovich, 2009, Tóth, Csapó 
és Székely, 2010); a fejlődési ütem eltéréseit jelenleg az elérhető tudás különb-
ségeivé változtatja az iskolarendszerünk (Nagy J., 2012). Az iskolázás egyik 
funkciója a társadalmi egység biztosítása a közös műveltség megadása révén. Ez 
a feladat a diákok tudásbeli különbségeinek figyelembe vétele nélkül nem telje-
síthető. 

Egyre nagyobb figyelem fordul a közös tudásteremtés felé; a tanulást mint 
kooperatív és kollaboratív folyamatot értelmezi a nemzetközi és a hazai szakiro-
dalom is (összegzi pl. Molnár P., 2009). Nem véletlen, hogy a számítógéppel se-
gített tanulás úttörőjeként számon tartott Bereiter és Scardamalia szerzőpáros az 
egyéni tudás szerveződése és másokkal való írásbeli megosztása kölcsönhatásai-
nak tanulmányozásától indulva lépett a közös tudásteremtés és tudásmegosztás 
számára használható tanulási környezetek megalkotása felé. A közös tudáste-
remtéshez a kommunikációt és az alkotást támogató egyéni kognitív és társas 
motívumokra, képességekre és (szóbeli, írásbeli, digitális) technológiai megoldá-
sokra van szükség (v.ö. pl. Kárpáti, Szálas és Kuttner, 2013). Ezeknek a fejlődé-
sét az iskolának és az iskolai taneszközöknek is segítenie kell, olyan módon, 
hogy az elsajátított tudás az iskolán kívüli helyzetekben is hasznosíthatónak bi-
zonyulhasson. Ebben a tekintetben a legnagyobb távlatokat az új információs és 
kommunikációs technológiák nyújtják (IKT), amelyek a csoportos kommunikáci-
ónak, alkotásnak, társas interakciónak alkalmas, pedagógiai célokra alakítható 
terepet kínálnak. (L. bővebben Korom, 2014, 5. fejezet) 

A digitális műveltség (digital literacy) kérdése nem hanyagolható el az alsó ta-
gozaton sem. A diákok egy része olyan otthonból érkezik, ahol természetes az 
infokommunikációs eszközök használata rokonokkal, ismerősökkel való kapcso-
lattartásra, információkeresésre és -megosztásra, szórakozásra vagy önfejlesz-
tésre, illetve képességfejlesztésre (Mifsud, 2013). Lehetséges, hogy nem csak a 
szüleiket figyelték ilyen tevékenységek közben, hanem maguk is használhatták 
már a technológiát ilyen célokból. A diákok egy másik része nem ismeri ezeket a 
mintákat és lehetőségeket. Felnövekedvén azonban ők is olyan világban élnek 
majd, amelyben a magán- és közéletben, munkában nagy szerepet játszik a 
technológia. A digitális írásbeliség kizárása az iskolából nagyban fokozná az indu-
ló hátrányukat ezen a téren. 

A digitális műveltség alsó tagozatos fejlesztését pedagógiai okok is indokolják. 
A technológiára érdemes mint az emberi kommunikáció lehetőségeit kiterjesztő 
környezetre tekintenünk. Régóta felismert az információhoz való hozzáférés, a 
közös feladat- és problémamegoldás jelentősége, a közös tudásalkotás hagyo-
mányai és folyamatai pedig újabban kapnak nagy figyelmet. Ezeket hatékonyab-
bá, tanórai alkalmazásukat gördülékenyebbé teszi a technológia. A pedagógiai 
kommunikáció eredményességét és hatékonyságát is fokozhatja a jól megválasz-
tott és következetesen alkalmazott technológia (ezt részletesebben tárgyaljuk a 
következő pontban, illetve l. pl. Korom, 2014, Benedek, 2008), a multimédiás, a 
számítógéppel segített vagy éppen on-line tanulási környezet. 

A digitális kompetencia Nat-beli meghatározása sokban rokon azzal, amit szö-
vegértésnek és a kultúra világában való tájékozódásnak nevezünk: információ 
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keresése, használata, értékelése, létrehozása, megosztása. Annyiban más, hogy 
nem elég hozzá a nyelvi szimbólumrendszer ismerete, hanem nyilvánvalóbban 
támaszkodunk technikai készülékekre. Mindezek miatt a literacy (eredetileg „írni-
olvasni tudás”) fogalmába sokan nem csak az írás-olvasás elsajátítását értik be-
le, hanem a digitális műveltségét is (Mifsud, 2013). 

Az alsó tagozatban a diákok felhasználóként találkozhatnak IKT eszközökkel, 
ezek használati (irányítási) szabályaival meg kell ismerkedniük. Az anyanyelvi, 
matematikai és környezeti nevelés során sok olyan tartalom és helyzet adódik, 
amikor az IKT eszközök bevonása természetesnek tekinthető és megfelelő alkal-
mat teremt e pedagógiai szakasz Nat-beli informatikai fejlesztési feladatainak a 
megvalósításához. Számos olyan szoftver és applikáció ismeretes (iskolán kívül 
és belül), amelyet kimondottan az olvasni még nem tudó, illetve a finom mozgá-
sok terén még nem fejlett gyerekek játékos fejlesztésére dolgoztak ki. Magát az 
olvasástanulást segítő programok is ismertek (pl. Paczolay, Kocsor, Sejtes és 
Hégely, 2004; Kocsor, Bácsi és Mihalovics, 2006). Az olvasástechnika elsajátítása 
után a digitális szövegek jellemzőit és az ezek feldolgozásához szükséges tudást 
is el kell sajátítani. Két elemet emelünk ki. Feladat például annak a kognitív fel-
dolgozási terhelésnek a kezelése, amely a képernyőméret miatt az aktuálisan 
hozzáférhető és a teljes szöveg arányából származik. A digitális szövegben való 
eligazodás és az azt segítő eszközök is más jellegűek, mint a nyomtatott szöve-
geknél – de azokban is ugyanúgy meg kell tanulni a hasonló eszközök (pl. tarta-
lomjegyzék) használatát (Schnotz és Molnár, 2012). Kutatási eredmények régóta 
azt mutatják, hogy a számítógépes tanulási környezetek legalábbis ugyanolyan 
eredményesek, mint a hagyományosak. Ugyanakkor a diákok motivációjára gya-
korolt hatásuk miatt a pedagógiai hasznuk hosszú távon is feltételezhető (pl. 
Kárpáti, 2004). 

A kifejtettek néhány fontos tanulságra irányítják a figyelmet. A gondolkodási, 
társas, személyes, kommunikációs, tanulási képességek és motívumok fejleszté-
se változatos tantárgyi tartalmakon és tanulói tevékenységekkel lehet eredmé-
nyes. Az egységesség és differenciálás párhuzamos követelménye olyan tanesz-
közöket tesz szükségessé, amelyek változatos tanulásszervezést tesznek lehető-
vé a tanárok számára, akiknek felkészültnek kell lenniük a diákok szükségletei-
nek azonosítására és a fejlesztőeszközök eredményes használatára. Mindezek 
miatt nem kerülhető meg a taneszközök tanulhatóságának, taníthatóságának 
vizsgálata, eredményességük, hatékonyságuk és méltányosságuk empirikus ku-
tatási módszerekkel történő vizsgálata, és kutatási eredmények felhasználása 
továbbfejlesztés során. 

A következőkben két olyan kérdést emelünk ki részletesebb tárgyalásra, ame-
lyek jelentősége könnyen belátható és amelyek követése könnyebben megvaló-
sítható a hagyományos pedagógiai kultúrában is. 

1.1.2. Oktatásból tanulás; tanulás verbális és képi reprezentációkból 

A tanulás vizsgálatakor fontos figyelni arra, hogy akár spontán, akár szándékos 
módon is történhet (Nagy J., 2007), illetve tanítás nélkül és tanítás hatására is. 
Az iskola taneszközök tárgyalásakor azok a tanulási folyamatok érdemelnek kü-
lönös figyelmet, amelyek tanításhoz, szándékos fejlesztő hatáshoz kapcsodnak 
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(learning from instruction), mert az utóbbi tudatos tervezése jelenik meg a tan-
eszközökben. Annak irányítása, hogy a diák mennyire szándékos tanulással fog-
lalkozik a taneszközzel, sokkal kisebb valószínűségű; közvetett módon a motivá-
ció folyamata nehezebben befolyásolható. A tanulásszervezés különböző alterna-
tíváinak kutatása – és ezen belül a taneszközök szerepének vizsgálata – mód-
szertani kihívásokat jelent, mivel egy rendkívül bonyolult és csak részben kont-
rollálható összefüggésrendszerről van szó. Nem megoldhatatlan azonban az ilyen 
kutatás; a kidolgozott módszertanok között említhetjük a design experiment, a 
quasi experimental design (pl. de Corte, 2001), a lesson study és a learing study 
(pl. Marton, 2004) kutatási paradigmáit. 

A tanulást–tanítást kutató nemzetközi közösségen belül már nagy hagyomá-
nyokkal rendelkezik a verbális és képi szövegekből tanulás kutatása (learning 
from text and pictures). Míg a hazai szakirodalomban jellemzően a taneszközök 
jellemzőire irányul figyelem, a nemzetközi vizsgálatokban a tudás külső repre-
zentációinak a tanulókra gyakorolt hatásait elemzik inkább empirikus vizsgálatok 
adatai alapján. Mindennapi tapasztalat, hogy nem mindegy, hogyan közlünk egy 
információt; különböző hatásúak és hatásosságúak lehetnek annak különböző 
verbális vagy képi közlései (például egy táj leírása irodalmi szövegben, turisztikai 
információs szövegben, ábrázolása festményen, fotón, domborzati térképen, ma-
nipulálható nézőpontú műholdfelvételen, maketten, esetleg időbeli változását 
követő animáción). Bár sok kutatás igazolja az ismert mondást: „egy kép ezer 
szóval felér”, ha ez a kép ez koordináta-rendszerben ábrázolt összefüggés, fo-
lyamatábra, vagy akár egy népmesei hős ábrázolása, akkor nem feltétlenül tudja 
mindenki hozzárendelni azt az ezer szót, leolvasni róla mindazt, amit a készítője 
közölni kívánhatott. 

A tanításból tanulás területéhez sorolható egy korai magyar tananyagelemző 
modell. Nagy József (1985) a megtanítandó tudás tanulásra előkészítésének az 
elveit dolgozta ki. Későbbi taneszközelemzési kritériumrendszerekben szintén 
felismerhető ennek a hatása (pl. Kojanitz, 2006), de megítélésünk szerint érde-
mes a részletes eredeti elveket alkalmazni. A tapasztalat szerint ezekhez az el-
vekkel gyakran nincs összhangban a taneszközök fogalomrendszere, verbális és 
képi szövege, ami oka lehet a használhatóságuk (tanulhatóságuk, taníthatósá-
guk) problémáinak. A tananyagkiválasztás részben tantervi kérdés, ezért az eh-
hez kapcsolódó elemeket nem tárgyaljuk Nagy rendszeréből. A megtanítandó 
tudáselemek bemutatásához kidolgozott elveit az 1.1. táblázat összegzi. 

Nagy nem tér ki részletesen a taneszközök verbális szövegének vizsgálatára, 
csupán a szabályok (összefüggések verbális leképezése) és a fogalomdefiníció 
kapcsán utal az ebben követendő elvek azonosításának szükségességére. Vannak 
hazai példák a tankönyvszövegek szintaktikai szempontú elemzésére és javításá-
ra, amelyek a hatásosság szempontját helyezik előtérbe (pl. B. Fejes, 2002; 
Rozgonyiné, 1999) A szakirodalom nyelvészeti irányú a tankönyvszöveg-
vizsgálatait a 3. fejezetben összegezzük. A gondolkodási műveletek verbális szö-
vegeken való alkalmazása ritkán jelenik meg elemzési szempontként hazai publi-
kációkban (pl. logikai műveletekre Vidákovich, 2009; olvasott szöveg értésére 
Horváth, 1997), noha a rendszerszintű mérések tartalmi kereteiben nagy hang-
súlyt kap ez a kérdés. Arról, hogy a tanulók hogyan értelmeznek és hogyan érte-
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nek meg tankönyvi szövegeket, elvétve található hazai kutatási eredmény (in-
kább csak kis mintákat elemző szakértői szakdolgozatokban). Molitorisz (2013) 
12-18 éves diákok tankönyvolvasás során alkalmazott stratégiáit vizsgálta, nem 
tantárgyspecifikus módon. 

 
1.1. táblázat. Nagy J. (1985) tudástechnológiai alapelvei 

Alapelv Jellemzés 

Szembesítés Annak tisztázása, a megtanítandó tudáselem mire vonatkozik (pl. reális vagy 
fiktív dolog, konkrét dolog vagy absztrakt fogalom). 

Átjárhatóság Az általánosítás különböző szintjeinek megadása; az egyedi és az általános 
közötti kapcsolat megteremtésével a fogalmak közötti viszonyok tisztázása. 

Körbejárhatóság A megismerés szempontjai (forma, viselkedés, szerkezet, működés, szerep) 
szerint megkomponált bemutatás. 

Bejárhatóság 
Az adott tudáselem bemutatása a megkívánt absztrakciós szinten (manipu-
latív, képmási, verbális és szimbolikus); az absztrahálás és konkretizálás 
útjának felkínálása. 

Áttekinthetőség A memóriakapacitásnak megfelelő módon strukturált tananyag (pl. definíció-
ban a meghatározandó fogalom megadott sajátosságainak száma.) 

Hatásdúsítás Minél több forrásból, minél több leképezési móddal, minél több csatornán 
érje a tanulót az információ a tananyag bemutatásakor és a gyakorláskor is. 

 
Az olvasáskutatás szakirodalmában szokásos az olvasni tanulás és a tanulás 

célú olvasás megkülönböztetése. Az előbbi friss pszichológiai szakirodalmát 
Blomert és Csépe (2012) foglalja össze; meglepően kevés hazai pedagógiai olva-
sásvizsgálat tárgya a kezdő olvasók fejlődésének vizsgálata (pl. Molnár É. és B. 
Németh, 2006; Kasik és D. Molnár, 2012), miközben az olvasástanítás módsze-
reiről állandó diskurzus folyik. Az utóbbi sikerességéről rendszerszintű mérések 
(pl. a hazai Monitor, OKM, a nemzetközi PIRLS, PISA) eredményeiből következ-
tethetünk (összegzi D. Molnár, Molnár és Józsa, 2011). Ezekben ugyan nem 
használnak kimondottan pedagógiai céllal írott, szándékos tanulással feldolgo-
zandónak szánt szövegeket, szerepeltetnek azonban ezekre néhány szempontból 
hasonlító autentikus dokumentum-szövegeket, információkínáló szövegeket, 
mind a szóbeliséghez jobban kapcsolódó folyamatos, mind a paradigmatikus le-
képezés felé mozduló nem folyamatos formában, és adott esetben verbális és 
képi szövegeket együtt. (Az idézett tipológiákról l. Nagy J., 2004; Balázsi, é.n.; 
Balázsi, Ostorics, Schumann, Szalay és Szepesi, 2010;) A PISA 2009 és 2012 
vizsgálatokból digitális szövegek olvasásáról is vannak adataink. Így tudjuk, hogy 
a magyar diákok következetesen gyengébben teljesítenek az információkínáló 
szövegeken, mint az élménykínálókon, és szintén szignifikánsan gyengébb telje-
sítményt nyújtanak, ha digitális szöveghez kapcsolódó feladatokat kapnak, mint 
papír-ceruza helyzetben. 
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A pszicholingvisztikai olvasásvizsgálatok markáns indító alakjának tekinthető 
Kintsch (1986), aki a szöveg különböző reprezentációinak létrehozását demonst-
rálta és ezek kapcsolatát a tanulással. A szövegértés folyamatainak szerteágazó 
kutatásait a taneszközfejlesztésben is hasznosítható módon összegezte Csapó és 
Csépe (2012). A digitális szövegek olvasásának kérdését tárgyalja Korom (2014; 
l. még Schnotz és Molnár, 2012; továbbá pl. Kerr és Symons, 2006) 

Nagy J. (1985) részletesen tárgyalja a hazai szakirodalomban azóta is kis fi-
gyelmet kapó „képmás” kérdését. Képmáson két- illetve háromdimenziós analóg 
leképezéseket ért; a tárgyalása alkalmas statikus és mozgó képek pedagógiai 
célú konstruálása támogatására is. Megadja a feldolgozhatóságot, értelmezhető-
séget támogató elveket a környezet, a forma, a viselkedés és a működés ábrázo-
lásában. A taneszközökben megjelenő képi szöveg elemeinek négy funkcióját 
emeli ki, amelyek tudatos kezelését követeli meg: 

− képzetkialakítás 
− világképfejlesztés (a képzeteknek a világról való tudás koherens rendszeré-

be szervezése) 
− képességfejlesztés (a vizuális közlés és befogadás terén) 
− tanulássegítés (a tanulási folyamat támogatása és irányítása). 
− A nemzetközi szakirodalomban képi szövegből tanulás kutatása a képek ér-

telmezésének pszichológiai modelljeire alapoz. Schnotz és Bannert (2003) 
összegezte a kutatásokat egy, az ikonikus (ábrázoló, képi) és szimbolikus 
(leíró, szöveges) elemek feldolgozását összehasonlító modellben (magyarul 
ismerteti Schnotz és Molnár, 2012). A fő kutatási kérdést azonban inkább 
általánosan, a külső reprezentáció formáinak feldolgozása és tanulássegítő 
funkciói adják, hiszen az IKT elterjedésének következtében a lehetséges 
külső leképezések jelentősége megnőtt, könnyen előállítható típusai válto-
zatosabbak, a hatásdúsítás, több csatornás információközlés kivitelezhe-
tőbb. 

Ainsworth (2006) például a multimédiás tanulás kognitív elmélete és a kognitív 
terhelés elmélet mellett egy harmadik paradigmát kínál a reprezentációkból ta-
nulás magyarázatára és eredményességének növelésére. Az általa javasolt para-
digma a nem szűkíti a vizsgálatot a reprezentáció formájára, hanem ezzel egyen-
rangúként kezeli a design, a funkció és a feladat szempontját is. A design tartal-
maz olyan megfontolásokat, mint Nagy fentebb tárgyalt szembesítés alapelve (a 
leképezett és a leképezés közötti különbség és kapcsolat nyilvánvalóvá tétele), 
de olyanokat is, amelyek a hatásdúsítás során merülnek fel: hány, ilyen informá-
ció-eloszlású, milyen formájú, milyen sorozatba rendezett külső leképezésekből 
áll és a leképezések egymásba fordítása támogatott-e. A funkció tárgyalásakor a 
tanulássegítés különböző típusaiban gyakorolt hatást vizsgálja Ainsworth (a 
komputációs teher csökkentése, újrareprezentáció és grafikus kényszerek). A 
feladat szempontjában azt veszi sorra, milyen kognitív műveleteket követel meg 
a külső reprezentációkkal végzett tanulás. 

A terület gazdag szakirodalma számos kérdés tisztázását megkísérli a haté-
kony multimediális tanulási környezet létrehozása érdekében. Így megjelenik a 
fentieken túl például a szemmozgásvizsgálatok információinak elemzése (pl. Ma-
yer, 2010); a munkamemória terhelésének vizsgálata (pl. Verhoeven, Schnotz és 
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Paas, 2009; Schüler, Scheiter és van Genuchte, 2011); az oktatás szóbeli és 
írásbeli közlései hatékonyságának összevetése, a különböző modalitások feldol-
gozásának kölcsönhatásai (pl. Wecker, 2012), a statikus és dinamikus szemlélte-
tés tanulásra gyakorolt hatása (pl. Kühl, Scheiter, Gerjets és Gemballa, 2011) 
stb. 

1.1.3. A tanulók előzetes tudásának, hétköznapi tapasztalatainak 
figyelembe vétele 

A tudásreprezentációra vonatkozó kutatások szerint az ismeretrendszer kétféle 
tudástípusból, képzetekből és fogalmakból szerveződő tudásháló, amely a tanu-
lás során folyamatosan gyarapszik: új elemek épülnek be, illetve új kapcsolatok, 
összefüggések jönnek létre az elemek között (Eysenck és Keane, 1997). A kép-
zetek az érzékszervek által felvett információk révén alakulnak ki, de a fogalmi 
tudásnak is lehetnek tapasztalatokhoz, érzékszervi benyomásokhoz kötődő ele-
mei. A megfelelő képzetek kialakulásához elengedhetetlen a szemléltetés, ame-
lyet a tankönyv számos módon, például fényképekkel, különböző típusú ábrákkal 
és a hozzájuk tartozó leírással tud segíteni. A nyomtatott tankönyvek elsősorban 
a képi képzetek kialakítását teszik lehetővé, míg a digitális taneszközök a stati-
kus képek mellett lehetőséget biztosíthatnak folyamatok megjelenítésére is (pl. 
animációkat, rövid filmek), a látványt hangeffektusokkal kiegészítve. 

A fogalom Nagy József (1985. 153. o.) meghatározása szerint valamely dolgot 
leképező elemi gondolatok összessége. A külvilág dolgainak leképezése során a 
dolgot és a sajátságait is szimbólummal jelöljük. A dolgot jelölő szimbólum a 
név, a sajátságot jelölő szimbólum a jegy. A fogalmak tanulása a jegyek elsajátí-
tását és a fogalom beágyazását jelenti a fogalmi hierarchiába. A tudományos fo-
galmak, a tantárgyakban megjelenő szakkifejezések elsajátítását elősegíti, ha a 
tankönyvi szöveg pontosan megadja az adott fogalom meghatározó jegyeit, defi-
nícióval vagy ábrával segíti a fogalom beágyazását a fogalmi hierarchiába. A tu-
dományos fogalmak elsajátítása általában több éven át tartó folyamat, amelynek 
során az adott fogalom egyre bonyolultabb fogalomrendszer és összefüggésrend-
szer része lesz. A tudományos fogalomrendszer szisztematikus kiépítésére, a fo-
galmak közötti kapcsolatok kialakítására a tankönyveknek nagy gondot kell fordí-
taniuk. 

Az ismeretek tanulásának célja a megértés, az értelmes elsajátítás, amit a 
szakirodalom értelemgazdag tanulásnak (meaningful learning) nevez. Értelmes a 
tudományos ismeretek tanulása, ha az egyes fogalmak nem szigetelődnek el a 
tanulók tudatában, hanem szervesen hozzákapcsolódnak a már meglevő fogal-
makhoz (Ausubel, 1968; Roth, 1990; Habók, 2004). Számos kutatás jelezte, 
hogy a tanulók nem értik a tudományos fogalmakat, nem tudják azokat megfele-
lően alkalmazni a hétköznapi jelenségek magyarázatában (Duit és Treagust, 
1998). A tanulók által használt tudományos fogalmak közül számos tévképzet: 
olyan fogalom, amely nem felel meg az elfogadott tudományos nézeteknek 
(Novak, 1987; Korom, 2005). A tanulási stratégiákra vonatkozó kutatások az 
említett jelenségek egyik lehetséges okára mutattak rá: a tanulók a tananyag 
tanulása során többnyire a memorizáló stratégiákat részesítik előnyben az 
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elaborációs stratégiákkal szemben (Artelt, Baumert, Julius-McElvany és Peschar, 
2003; B. Németh és Habók, 2006). 

Ahhoz, hogy a megértés megvalósuljon, a tanulónak kapcsolatot kell teremte-
nie a meglévő tudása és az elsajátítandó tananyag között. Ha hiányzik a szüksé-
ges előismeret vagy nem megfelelő az előzetes tudás, nem jöhet létre a megfele-
lő kapcsolat. A tankönyvi szövegnek ezért egyrészt aktivizálnia kell az adott téma 
tanulásához szükséges előfeltétel-tudást, illetve lehetőséget kell biztosítania ar-
ra, hogy a tanulók mozgósíthassák a témával összefüggésbe hozható hétköznapi 
tapasztalataikat. 

A tanulás konstruktivista megközelítéséhez kötődnek azok a kutatások, ame-
lyek rámutattak arra, hogy a kisgyerekek is rendelkeznek sajátos tudással a világ 
jelenségeivel kapcsolatban. Ismereteik, naiv meggyőződéseik, melyeket tapasz-
talataik, megfigyeléseik és a szociális közegből kapott információk formálnak, 
jelentős hatással vannak az iskolai tanulásra, a tudományos ismeretek befogadá-
sára. A gyerekek előzetes tudása gyakran tartalmaz tévképzeteket, leegyszerűsí-
tett, túláltalánosított vagy a tudományostól eltérő, hétköznapi jelentésben hasz-
nált fogalmakat, amelyeket a tanítás során célszerű figyelembe venni (Nahalka, 
2002; Korom, 2005). Megfelelő módszerekkel (pl. az adott fogalom hétköznapi 
és tudományos jelentése közötti különbség tisztázása; a tapasztalatokból, egyedi 
jelenségekből levont következtetések korlátozott érvényességére való rámuta-
tás; a világ megismerési módjainak, módszereinek megismertetése) elérhető, 
hogy a tanulók számára tudatosabbá váljon az ismeretek tanulása, a hétköznapi 
és a tudományos ismeretek összekapcsolása, illetve egyes esetekben azok elkü-
lönítése. Az alsó tagozaton különösen fontos, hogy a tankönyvi szöveg folyama-
tosan utaljon és építsen a tanulók által jól ismert jelenségekre, helyzetekre. A 
tananyag megértését elősegítheti a tankönyv, ha kérdései, feladatai nem pusztán 
a tankönyvi szövegben szereplő információk felidézését kérik, hanem az össze-
függések felismerésére, az ok-okozati viszonyok átgondolására, a korábbi isme-
retekkel való összekapcsolásra vagy a hétköznapi ismeretekkel való ellentmon-
dások megfogalmazására, feloldására késztetnek. 

1.2. Taneszközhasználati szokások 

Viszonylag kevés információ áll rendelkezésre arról, hogy a tanítási gyakorlatban 
milyen módon alkalmazzák a taneszközöket a pedagógusok. Az információs-
kommunikációs technológiák felhasználásáról kevés és jellemzően régi adat áll 
rendelkezésre. A frissebb információ főleg ezt fejlesztő projektekből származó, 
kismintás tanári kikérdezésekből származik, tehát olyan vizsgálati személyektől, 
akik már fontosnak tartják a kommunikációs eszköztáruk ilyen kibővítését (pl. 
Lakatosné és Kárpáti, 2009). A tankönyvhasználat jellegéről leginkább pedagó-
gusok önbevalláson alapuló kérdőíves kikérdezésből vannak adatok; diákok ki-
kérdezéséről vagy tanórai megfigyelésekről elvétve találunk hazai beszámolót. 

Imre (2000) általános iskolai igazgatókat, tankönyvfelelősöket és szülőket 
vont be vizsgálatába. Adatai szerint az iskolák párhuzamos osztályaiban az in-
tézmények felében nem ugyanazokat a tankönyveket használják (az alsó tago-
zatban 55%, a felső tagozatban 41,3% az arány). Ennek oka az esetek harma-
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dában a csoportok homogenizálása, míg több mint felében a tanári tankönyvvá-
lasztás (az alsó tagozatban 66,5% felsőben 53%; 445-446. o.). 

A tankönyvválasztási szempontok között Imre (2000) vizsgálatában a szakmai 
kérdések dominálnak, míg az ár csak a hátrányos helyzetű diákpopulációt tanító 
intézményekben és ott sem erősen vagy következetesen jelentkezik (454. o.). A 
hibák közül a beszámoló a kötés minőségét, a helyesírási hibákat és a tananyag 
túlzó mennyiségét nevezi meg (450. o.). 

Kimondottan az alsó tagozat tankönyvhasználatáról Ligetiné és az IEA vizsgá-
latai (PIRLS, TIMSS) adnak információt. 

Ligetiné (2002) az anyanyelvi fejlesztés alsó tagozatos helyzetét tekintette át 
egy OKI projekt keretében. Felhívja a figyelmet arra, hogy az olvasókönyveken 
kívül számos további taneszközt kívánnak használni a pedagógusok, és nem is 
feltétlenül az adott olvasókönyv vagy tankönyvek (koncepciójukban egyező) sza-
tellitjeit. A szerző két problémát azonosít ezzel kapcsolatban. Az egyik a tan-
könyvi feladatok jellege, amellyel nem azonosulunk a jelen áttekintésben, mert 
megítélésünk szerint szükséges, hogy ezek a fejlesztés különböző területeit 
érintsék. A másik a tanári kézikönyvek hiánya, amelyek a tanári gyakorlatot ha-
tékonyabban és rugalmasabban támogathatnák a tankönyvek és segédanyagok 
alkalmazásában a diákok fejlődésének segítésére. Feltételezzük, hogy az első 
kérdés kezelhető a másodikban tett lépésekkel, illetve az új információs és kom-
munikációs technológia lehetőségeinek bevonásával. További problémaként emeli 
ki Ligetiné (2002), hogy a tankönyvekkel szemben a tanítást segítő kiadványok 
szakmai minőségbiztosítása nem megoldott. A szerző által szorgalmazott két lé-
pést továbbra is relevánsnak tekintünk: 

„Kézikönyvek megjelenésének szorgalmazása. 
Olyan kézikönyvekre lenne szükség - akár az egyes tankönyvektől függetlenül - ame-
lyek gyakorlati tanácsokat adnának a tanítóknak az olvasás- és írásgyengeség kiala-
kulásának megelőzésére, a részképesség-zavarok enyhítésére, beszédfejlesztésre, a 
szövegfeldolgozás módozataira, a helyesírás eredményes begyakorlására, a szóbeli és 
írásbeli szövegalkotás aprólékos kimunkálására, vagyis a nyelvhasználat fejlesztésé-
nek bonyolult egészére. 

A tankönyvminősítési eljárás javítása. 
A tankönyvcsalád fogalmának tisztázása, a munkafüzet, feladatlap szerepének újra-
gondolása.” 
 

A negyedik évfolyamot mérő PIRLS-olvasásmérések 2006-os és 2011-es infor-
mációi között a taneszközhasználatra vonatkozó magyarországi adatokat Mullis 
és mtsai.. (2007, 204-235. o.; 2012, 236-242. o.) adja meg az igazgatók és a 
tanárok kikérdezése alapján (1.2. táblázat). Érdemes néhány kiegészítő informá-
ciót is felidézni e publikációk kapcsán. A 2006-os mérésben rákérdeztek a gyer-
mekeknek szóló periodikák használatára: a válaszadók 2%-a alapvető, 26%-a 
kiegészítő forrásként használta ezeket. Más tantárgy szövegeit az olvasástanítás 
céljaira a válaszadók 2%-a használja meghatározó, 67%-a kiegészítő forrásként. 
2001-hez képest látványosan megnőtt a magyar olvasásórákon annak gyakori-
sága, hogy a diákok egymással beszélgetnek a szövegről, emelkedett a számító-
gépes hozzáférés aránya, illetve hangsúlyosabb lett a számítógépes olvasásfej-
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lesztés és a digitális szövegek olvasásának szerepe. Ugyanakkor csökkent az ol-
vasást magában foglaló házi feladatok aránya (Mullis és mtsai., 2007).  

A 2011-es jelentésből kiderül, hogy olvasásórán a diákok 38%-a fér hozzá 
számítógéphez, az ő átlagos teljesítményük 530 pont, ami alatta marad (14 
ponttal) az ilyen helyzetben számítógépet nem használó diákokénak (Mullis és 
mtsai., 2012). Úgy tűnik tehát, hogy a szoftverek olvasástanítási alkalmazása 
inkább remediális célokat szolgálhat jelenleg. (Ezt a feltételezést idősebb korosz-
tályon a PISA 2009 és 2012-es mérésének eredményei megerősítik a számító-
géphez való otthoni/iskola hozzáférés és a digitális szövegek olvasása terén, Ba-
lázsi és Ostorics, 2011.) 

Balázsi és mtsai. (2012, 155-156. o.) a PIRLS 2011 kapcsán rámutatnak, hogy 
az iskolai olvasástanításban nálunk a legfontosabb szerepet a tankönyvek és 
munkafüzetek töltik be. A gyermekkönyvek, az olvasáshoz kapcsolódó könyvso-
rozatok (reading series), számítógép-szoftverek felhasználása segédletként jel-
lemző. Az első forráscsoport nagyobb, a második kevesebb hangsúlyt kap a ma-
gyar iskolákban a nemzetközi átlagnál. 

 
1.2. táblázat. Az anyanyelvi nevelésben alkalmazott taneszközök a 4. évfolyamon 

(a válaszadó pedagógusok %-a). Forrás: Mullis és mtsai. (2007; 2012) 

 Olv. sorozat* Tankönyv* Munkafüzet, 
feladatlap* Gyerekkönyv Számítógép 

 Alap Kieg. Alap Kieg. Alap Kieg. Alap Kieg. Alap Kieg. 

2006 85 6 91 8 n.a. n.a. 1 88 0 18 

2011 5 85 97 3 76 24 5 93 3 39 

Megjegyzés: * 2006-os adat: legalább hetente egyszer. „Alap”: meghatározó eszköz a tanítás során; „kieg.”: 
kiegészítő eszköz a tanítás során. 
 

A matematikai és természettudományos tudást vizsgáló TIMSS-mérések is szol-
gáltatnak információt a taneszközhasználatról. Ezt az 1.3. táblázat foglalja össze. 
A negyedik évfolyamot mérő 2011-es TIMSS-vizsgálatok taneszközökre vonatko-
zó adatait Balkányi (2012, 155-156. o.) összegzéséből, a 2007-os adatokat 
Mullis és mtsai. (2008a, 2008b) alapján idézzük; az információ az intézményi és 
tanári kérdőívekből származik. A 8. évfolyam adatait Mullis és mtsai. 2012a; 
Martin és mtsai., 2012) is érdemesnek tartjuk közölni, mivel ezek jelzik, hogy 
milyen változásokkal kell a diákoknak szembenézniük a felső tagozaton. 

Az 1.3. táblázat alapján láthatjuk, hogy az idősebb korosztályban jobban hoz-
záférnek a számítógéphez a diákok a tanórán, de nem a matematika tanulásának 
eszközeként használják azt (Mullis és mtsai., 2008a, 301. o.; Martin és mtsai., 
2008, 325.o.). A természettudományok területén a 4. évfolyamon még kétszer 
gyakoribb az IKT információkeresésre való alkalmazása, mint tanulást segítő kí-
sérletek, szimulációk vagy gyakorlás céljából történő felhasználása (Martin és 
mtsai., 2012, 414. o.). 
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1.3. táblázat. Taneszközhasználat a matematika és természettudományos tan-
tárgyak tanóráin a TIMSS vizsgálat adatai alapján a 4. és 8. évfolyamon (a 
válaszadó tanárok %-a). Forrás: Balázsi és mtsai. (2012); Mullins és mtsai. 
(2008a, 2012a), Martin és mtsai., (2008; 2012). 

4. évfolyam 

 Tankönyv Munkafüzet,  
feladatlap 

Szemléltető  
eszköz Számítógép 

 Alap Kieg. Alap Kieg. Alap Kieg. Alap Kieg. 

2007 mat. 77 22       

2007 termtud. 80 20       

2011 mat. 88 11 69 31 43 57 4 31 

2011 termtud. 89 11 70 28 30 69 5 37 

8. évfolyam 

 
Tankönyv Munkafüzet, fel-

adatlap 
Szemléltető esz-

köz Számítógép 

 Alap Kieg. Alap Kieg. Alap Kieg. Alap Kieg. 

2007 mat. 55 43       

2007 termtud. 70 30       

2011 mat. 72 28 22 61 26 73 2 44 

2011 termtud. 87 13 47 43 44 55 7 55 

Megjegyzés: „Alap”: meghatározó eszköz a tanítás során; „kieg.”: kiegészítő eszköz a tanítás során. 
 

Köves (2012) önkitöltős kérdőívvel vizsgálta alsó tagozatos matematikatanárok 
tankönyvválasztási szokásait. A háttérváltozóként felvett adatok az alkalmazott 
tanulásszervezési formákról a frontális osztálymunka viszonylagos fölényét mu-
tatják ugyan (frontális osztálymunka, 33%), de a többi munkaforma is 20% kö-
rüli gyakoriságokat kapott (önálló munka frontális ellenőrzéssel, önálló-, pár-, 
csoportmunka). Azok aránya, akik nem tankönyvcsalád eleméből tanítanak vagy 
nem rendeltek matematika-tankönyvet, 3% körüli. Magas a nem a kiválasztott 
tankönyvhöz tartozó további taneszközök felhasználásának aránya; csak a vá-
laszadók 9%-a jelezte, hogy ilyenre nem támaszkodik. Ez erősíti a korábbi meg-
figyelést, hogy a rendelkezésre álló kínálatban az adott egyéni kívánalmaknak 
teljesen megfelelő komplett eszközrendszert ezen a téren sem találnak a peda-
gógusok, hanem a szükségleteik szerint keresik és összeállítják az osztályaik 
számára megfelelő battériát. A válaszadók harmada jelezte csak, hogy ha tan-
könyvet váltott, azt intézményi döntés, nem saját indokok alapján tette. 
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1.3. A taneszközfejlesztésben érvényesítendő területspecifikus 
módszertani alapelvek 

1.3.1. Anyanyelv 

A következőkben néhány hangsúlyos pontot emelünk ki, amelyek az anyanyelv-
tanítás ismert módszertani elveit inkább kiegészítik, mint vitáznak velük (pl. 
Adamikné, 1995, 2002, 2008; Kernya, 2008). Az olvasásra összpontosítunk, mi-
vel azzal kapcsolatban található viszonylag a legtöbb empirikus adat. Molnár E.K. 
és Nagy (2012) rámutattak, hogy a beszédértés, beszéd, írásbeli szövegalkotás 
terén kevés vizsgálat folyt, amelyek a módszertani elvek eredményességét hazai 
kontextusban vizsgálták, módszerek egymáshoz viszonyított vagy tanulói tudás-
változásban megjelenő eredményességéről adtak megalapozott információt. Igaz 
ez a nyelvi tudatosságra, a nyelvtan tanulására is, akárcsak az irodalmi művelt-
ségre. Érdemes megjegyezni, hogy bár a PIRLS olvasásvizsgálatokon a negyedi-
kes diákjaink rendre magasan a nemzetközi átlag fölött teljesítenek (D. Molnár, 
Molnár és Józsa, 2012), a felső tagozatos szaktárgyakat tanító tanárok megítélé-
se szerint az ötödikes diákok szövegértése jóval gyengébb, mint amire szüksé-
gük lenne. Az általános iskolai obszerváció vizsgálataiban például az anyanyelvet 
és a természettudományos tárgyakat tanítók ötfokú skálákon 3 körüli értékekkel 
jellemezték a diákok szövegértésének színvonalát, míg 4,5 körüli szintet tartot-
tak volna szükségesnek a tanuláshoz a felső tagozatban (Kerber é.n. a; 
Fernengel, é.n. a; Havas, é.n. a; Ütőné, é.n. a; Radnóti, é.n. a;). Mivel a 15 éve-
sek szövegértését mérő PISA vizsgálatokon már a magyar diákok teljesítménye 
rendre problematikusnak bizonyul (pl. kicsi a magas szinten olvasók és nagy a 
gyengén olvasók aránya, OECD 2013a), felvetődik annak a lehetősége, hogy az 
alsós anyanyelvi nevelés hazánkban jellemző gyakorlata egy bizonyos szintig el-
juttatja a gyerekeket, de nem olyan módon, ami a továbblépésüket is elősegíte-
né. Ez az írásbeli szövegalkotás fejlődésére is érvényes (v.ö. Molnár E.K. és 
Nagy, 2012). Így vizsgálatokra van szükség, amelyek alapján az értékek megőr-
zése mellett a szükséges változások megjelenhetnek a pedagógiai gyakorlatban, 
a taneszközökben és a pedagógusképzésben. 

Az alsó tagozat feladata az olvasásnak mint tanulási eszköznek a megtanítása, 
olyan szinten, amelyet a diákok gondolkodási képességeinek a fejlettsége lehe-
tővé tesz. Kádárné (1985) régi megfigyelése, hogy a felső tagozatos tankönyvek 
szövegei már birtokolt tanulási eszköznek tekintik a szövegértést, miközben az 
alsós tankönyvek erre nem feltétlenül készítik fel a diákokat és a nagy többségük 
4. évfolyam végén tapasztalt fejlettségi szintje sem elegendő a szövegekből ta-
nuláshoz. Ezért az alsó tagozaton az olvasókönyvek mellett a többi tantárgy tan-
eszközeinek is támogatnia kell ennek az eszköztudásnak a fejlődését. (Átgondolt, 
a tantervi célok elérésére irányuló mondanivaló; jól felépített, tagolt és fokozato-
san növekvő hosszúságú és bonyolultságú szövegek; megtervezett funkciójú 
képanyag; alkalom a szókincs bővítésére; a lecke feldolgozását segítő tevékeny-
ségek stb. révén.) Így az olvasókönyvek élménykínáló szövegeit kiegészíthetik 
más tantárgyak taneszközeinek információkínáló szövegei, hiszen következete-
sen ez utóbbi a nehezebb a magyar diákoknak (Balázsi és mtsai., 2012). A tan-
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könyveknek sokkal több változatos élmény- és információkínáló szövegtípusokat 
kellene tartalmazniuk, és általában is változatosabb szövegeket. Ezek feldolgozá-
sa igényli a gazdagabb módszertani hátteret a pedagógusoktól, a tankönyvekben 
pedig a változatosabb feladatok, feladattípusok szerepeltetését. Mindez segíthet-
né, hogy csökkenjen a különbség a két szövegtípuson elért eredményeinkben, 
illetve jobban felkészülhessenek a diákok a nagyobb személyes energiabefekte-
tést kívánó, komplexebb szövegek feldolgozására. A NAT 2012 utal arra, hogy az 
alsó tagozaton a kompetenciafejlesztés szervezi a tantárgyi tartalmakat; ez a 
tantervi integráció lehetőségét veti fel, az anyanyelvi nevelés változatos tartal-
makon való megvalósításának lehetőségét. 

A tankönyvrendelet (EMMI, 2013) 3. mellékletének A rész IV. pontjának az el-
ső évfolyamos olvasókönyveire (ábécéskönyvekre) vonatkozó szempontjai mód-
szertani jellegűek, ezekkel egyetértünk. Ugyanakkor a fejezetben korábban tár-
gyaltak alapján ezekre a taneszközökre is érvényesnek tartjuk azokat a pedagó-
giai-pszichológiai és kulturális szempontokat, amelyek részben a rendelet A rész 
II. pontjában megjelennek, noha a rendelet jelenlegi megszövegezése ez utóbbi, 
tágabb, pedagógiai kritériumok helyett jelöli meg a módszertaniak alkalmazását. 

A rendelet, jellegéből következően, az iskolába lépő gyerekek átlagos fejlett-
ségi szintjének megfelelő ábécéskönyvet kíván csak tankönyvvé nyilvánítani. 
Ugyanakkor mérések (pl. Nagy, 2010) mutatják, hogy az iskolába lépő diákok 
között nagy egyéni különbségek vannak az olvasástanulás előfeltételeinek birtok-
lásában éppúgy, mint az olvasásképesség fejlődésének ütemében, s hogy a le-
maradókat hatékonyan lehet segíteni. Blomert és Csépe (2012) rámutatnak, 
hogy a betű-hang megfeleltetés kialakulása valójában sokkal hosszabb időt vesz 
igénybe, mint azt korábban feltételezték, miközben már hosszabb ideje követke-
zetes eredmény (pl. Nagy, 2004, Csépe, 2006), hogy ez az olvasásképesség fej-
lődésének a kulcsa, kritikus eleme. Az előkészítő szakasznak a nagy különbségek 
kiegyenlítése miatt is érdemes hosszabbnak lenni, az erre vonatkozó tankönyvi 
feladatoknak sokrétűbbnek kellene lenni a mostaninál Mindezért a tanulócsopor-
ton belüli differenciálást segítő kiegészítő, jól kidolgozott, igazolt hatékonyságú 
további taneszközökre is szükség van, amelyek közül az adott egyéni szükségle-
teknek megfelelők kiválasztásával a fonológiai tudatosság, a betűtanulás, a szó-
olvasás, a szókincs fejlettségét és fejlődését felmérheti és támogathatja a peda-
gógus. Ezek kifejlesztéséhez csak a fonológiai tudatosság esetében rendelkezünk 
megfelelő információval, a többi területen kevés módszertanilag megalapozott, 
jellemzően kismintás kutatásból származó adatok hozzáférhetőek (ezeket ösz-
szegzi D. Molnár, Molnár és Józsa, 2012; Molnár és Nagy, 2012). 

Blomert és Csépe (2012, 61. o.) olvasáspszichológiai kutatások alapján ösz-
szegzik az olvasásfejlődés szakaszait. Azokat a készségeket, képességeket eme-
lik ki az egyes szakaszokban, aminek a kialakulása azok végére reálisan elvárha-
tó. Az olvasás előtti szakasz, az iskolába lépés előtt megszerezhető tudásként 
írják le az olvasásra vonatkozó ismereteket (ezek körét pedagógiai szempontból 
összegzi Cs. Czachesz, 2001a, 2001b). Ezek megszerzése az iskola előtt nem 
minden kisgyermek számára magától értetődő, ezért szükséges lehet az írásbeli-
ség jelenségvilágának a bevezetése is – ezért szükséges, hogy a tanterv, a tan-
eszköz és a pedagógus időt biztosítson és tanulási tevékenységeket kínáljon er-
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re. A szótagszintű fonématudatosságot szintén meglévő előfeltétel-tudásként ke-
zeli az iskola, de azoknak a diákoknak a számára, akik e nélkül kezdik az első 
osztályt, lehetőséget kell adni a kialakulására jól felépített feladatrendszerrel. 

A kezdő olvasás szakasza az első két évfolyam, a 6-8 éves kor. Ekkor alakul ki 
a fonémaszintű fonológiai tudatosság és indul el a betű-hang integráció. Blomert 
és Csépe (2012) megszerzett készségként a dekódolást emelik ki és bővülő is-
mereteket az olvasásról. Ennek a szakasznak (emergent literacy) bőséges nem-
zetközi pedagógiai szakirodalma, de szűk hazai empirikus publikációs köre van. 

A 2-4. évfolyam (8-10 éves kor) Blomert és Csépe (2012) összegzésében a 
konszolidáció szakasza, amelyet a lexikai szókincs növekedése, a szójelentéshez 
való gyorsabb hozzáférés, a betű-hang integráció folyamatának folytatódása és a 
helyesírás megjelenése jellemez. Tanulmányukban felhívják a figyelmet a szóol-
vasással kapcsolatos két kérdésre, amelyeknek a taneszközfejlesztés szempont-
jából különös relevanciája van. Az egyik a szógyakoriság hatása. Idézik a kutatá-
si eredményeket, amelyek erre a szakaszra teszik a dekódolás jellegének a meg-
változását, „a betűző olvasási stratégiáról az automatikus szóaktivációs stratégi-
ára” váltást (42. o.). Ezt elősegítené, ha, amint Nagy (2004, 2010) javasolja, az 
olvasástanulás során a leggyakoribb 5000 magyar szóval mind többször találkoz-
nának a gyerekek a szövegekben. (Figyelmeztető ellenpélda egy népszerű angol, 
ezt az elvet követő, gyermekeknek szóló képes szótár magyar változata, amely-
nek fordítója a mulatságos hatások fokozása érdekében rengeteg ritkább szót 
használt, így a könyv az eredeti didaktikai célra alkalmatlanná vált.) Blomert és 
Csépe (2012) másik kapcsolódó kérdése a magyar mint agglutináló nyelv termé-
szetéből következik. Kevés kutatási adat áll rendelkezésre, amely a morfémák 
azonosítását jellemzi. Hazai pedagógiai vizsgálatban Nagy (2006) egy résztesztje 
tartalmazta az alapszókincs toldalékolt szavainak olvasását. Mindennek alapján 
egyetértünk Nagy (2004) javaslatával: érdemes olyan taneszközöket létrehozni, 
amelyek olvasmányanyaga a leggyakoribb szavakból építkezik, továbbá amelyek 
megfelelő alkalmat és kontextust kínálnak a szókincs bővítésére, szójelentést 
kikövetkezető stratégiák megtanulására. 

Míg az olvasás pontosságának és gyorsaságának a követését Blomert és Csépe 
(2012) az alsó tagozaton végig fontosnak tartja, csak e szakasz végén, a 4. évfo-
lyamon ajánlják a mondatok és szövegek alaptípusai értésének mérését, hiszen 
ekkorra alakulnak ki nagy valószínűséggel azok a feltételek, amelyek e feladatok 
megoldását lehetővé teszik. Ez azonban, részben az egyéni különbségek miatt, 
nem azt jelenti, hogy a fejlesztésnek is elég ekkor indulnia, hanem éppen azt, 
hogy érdemes korábban. Egyrészt a 2-4. évfolyamokon végzett olvasás- és szö-
vegértés-mérések azt mutatják, hogy a diákok egy része különböző gondolkodási 
műveleteket már ekkor is meg tud oldani írásban közölt tartalmakon (Vidákovich 
és Cs. Czachesz, 1999; Horváth, 1999; Vári és mtsai.., 2000 Molnár és B. Né-
meth, 2006), másrészt az olvasásnak mint tudásszerző eszköznek a felfedezésé-
hez és elsajátításához az ilyen feladatokkal való foglalkozás is hozzájárulhat. 

A hazai anyanyelvi oktatásban hagyományosan nagy hangsúlyt kap az írásbe-
liség, azon belül az olvasás fejlesztése; a különböző nyelvi képességek fejlődését 
segítő feladatok gyakran kapcsolódnak az olvasott szövegekhez. Ezt két szem-
pontból érdemes átgondolni. Az egyik szempont az olvasmányok kiválasztása: 
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ezek között hagyományosan a (gyermek)irodalmi kánon szövegei kapnak kitün-
tetett szerepet. Gyakran jelenik meg az az érv, hogy ezeket a szövegeket az er-
kölcsi tartalmaik és igényes nyelvezetük miatt mindenképpen szükséges megtar-
tani a tananyag elemeként. Ugyanakkor ezek irodalmi szövegként, nem ritkán 
letűnt korok világában játszódó történetként nem feltétlenül könnyen érthetőek 
és értelmezhetőek minden gyerek számára. Ezért, ha azzal a céllal szerepeltetjük 
őket az alsó tagozatos olvasmányok között, hogy az erkölcsi üzeneteik célt érje-
nek, gondolkodást, beszélgetést, reflexiót indítsanak, akkor körültekintően kell 
alkalmat és időt biztosítani a szókincsük feldolgozásától a megértésükhöz szük-
séges háttértudás biztosításáig és a reflexiót előhívó tevékenységekig. A diákok 
azonban, ahogyan a felnőttek, nem csak élményeket, a világról és magukról való 
reflexió alkalmait keresve olvasnak szövegeket. Ezért a kevésbé míves, hétköz-
napi szövegeknek is helyük van az iskolában, az ilyen szövegek feldolgozására is 
fel kell készíteni a diákokat (Schnotz és Molnár, 2012). Adott esetben előfordul-
hat, hogy épp ezekkel szembeállítva fedezhetik fel az irodalmi szövegek értékeit. 

A másik szempont az anyanyelvi képességek viszonya. Nincs hazai adatunk 
arról, hogy ezt a magyar iskola nevelési-oktatási hatásai valójában hogyan befo-
lyásolják az alsó tagozaton, és viszonylag kevés adat van erről nemzetközi téren 
is. Berninger és Abbott (2010) azonban longitudinális, faktoranalitikus vizsgála-
tukban azt találták, hogy az olvasás meghatározó jellege csak az 1. évfolyamon 
mutatható ki az írásra; az olvasáskészség megszerzése után, a 3. évfolyamtól 
már kölcsönös az egymásra hatásuk, és a beszédértés és a beszédprodukció is 
jelentős magyarázó hatással bír az írásra. Kiemelkedett a beszédértés magyará-
zó ereje az olvasásra (erről magyar kontextusban, csak e két képességet tekint-
ve l. pl. Gósy és Horváth, 2007). Mind a négy nyelvi képesség (beszédértés, be-
széd, olvasás, írás) fejlődött a Berninger és Abbott (2010) vizsgálta időszakban 
(1-7. évfolyam között), ugyanakkor bizonyos mértékig függetlennek bizonyultak 
egymástól, és a fejlődésben jelentős egyénen belüli különbségek jelentkeztek 
közöttük. A szerzők kiemelik, hogy nyelvi képességek terén nehézségekkel küzdő 
diákoknak explicit segítségre lehet szükségük egyrészt a tanári pedagógiai kom-
munikáció feldolgozásához, másrészt a szóbeliség az iskolai nyelvhasználat 
(academic register) megkülönböztetéséhez. Ezek a kívánalmak más nemzetközi 
és hazai publikációkban is megfogalmazódnak (pl. Nagy, 2006; Molnár, 2006); 
teljesítésükben a taneszközök is segíthetnek akár a tanár számára megfogalma-
zott tanácsokkal, akár a diákok számára kidolgozott feladatokkal, tevékenysé-
gekkel. 

Berninger és Abbott (2010) eredményei megerősítik a nyelvi képességek in-
tegrált fejlesztésének hagyományos elvét a hazai alsó tagozatos gyakorlatban, 
de rávilágítanak, hogy az iskolának van szerepe minden nyelvi képesség fejlesz-
tésében. Nem elegendő egyet kiemelni azzal a feltételezéssel, hogy az a többit is 
maga után vonja. Így, ha az olvasást állítjuk is a középpontba, a többi terület 
fejlődése érdekében is a céloknak és követelményeknek megfelelő feladatokat 
érdemes kapcsolni az olvasmányokhoz. Ugyanakkor vannak arra utaló hazai ada-
tok is, hogy a gazdag kommunikációs környezet (szóbeliség, Gulácsiné; zenei 
fejlesztés, Pap, 2001; Janurik, 2008) az írásbeliség fejlődésére is kedvező transz-
ferhatást gyakorolhat. 
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A tudás és a tanulás kontextusba ágyazottsága magyarázhatja, hogy a vizsgá-
latokban a tanulói aktivitásra épülő különböző helyzetek, tanulásszervezési for-
mák hatékonynak bizonyulnak mérési helyzetekben is, nem csak a fejlesztés so-
rán (l. a helyesírás terén pl. Vidákovich, 1990, Berninger és mtsai., 2002). Ezek 
a diákok motivációjára is kedvezően hatnak. 

A tanulói aktivitásra épülő kooperatív, csoportos, páros stb. módszerek a fron-
tálissal szemben kedvezőbb alkalmat teremtenek a tanulók képességeinek fejlő-
désére, mert társas helyzetet, valódi kommunikációs helyzetet, megfogható célt 
és viselkedésmodelleket kínálnak. Régóta közismert, hogy az önálló cselekvés 
lehetősége, a döntés joga, az hogy a személy ágense (nem pedig elszenvedője) 
annak, ami vele történik, rendkívül erős motiváló tényező. Ezt is kínálják a tanu-
lói aktivitásra építő munkaformák. Az olvasás terén a lehetőségeket összegzi pl. 
Józsa és Steklács, 2009. 

Az olvasási motiváció fogalmáról és fejlesztéséről Szenczi (2010) közölt ösz-
szegzést, amelyben felhívja a figyelmet a tartalmi érdekességen kívüli egyéni és 
közösségi tényezőkre, amelyek formálásában a taneszközök feladatrendszerei is 
szerepet kaphatnak, az információs és kommunikációs technológiák pedig tere-
pet is kínálhatnak. Saját empirikus vizsgálataiban Szenczi (2012) a saját olvasói 
szerep megélésére vonatkozó adatokat is gyűjtött. Ezek jól mutatják, hogy az 
olvasástechnika elsajátítása után a gyerekek olvasásfogalma, az ehhez kötődő 
minőségi jellemzők is megváltoznak. 

Csíkos (2008) eredményei szerint az olvasási stratégiák alakulása függ az ol-
vasástanítás jellegétől. Az olvasási stratégiák fejlesztésével igazoltan fejleszthető 
az olvasás eredményessége; a kidolgozott módszerek sokaságából ad ízelítőt pl. 
Pressley és Collins Block (2002); Steklács (2013). Mivel ezek a módszerek hazai 
vizsgálatokban még ritkán szerepelnek, kutatásokra van szükség a hazai kulturá-
lis és pedagógiai kontextusban való vizsgálatára. 

1.3.2. Matematika 

Alapvető és általánosan elfogadott annak fontossága a matematika tananyag 
meghatározásában, hogy a feldolgozott ismeretanyag tudományos szempontból 
helytálló legyen, ugyanakkor illeszkedjen a gyermek életkori sajátosságaihoz. A 
gyermek érési folyamatának vannak bizonyos törvényszerűségei, amelyeket nem 
lehet megkerülni. A tananyag struktúrájának meghatározásakor tehát azt kell 
célul kitűzni, hogy a kezdetektől, már a legkisebbeknek is olyan alapvető mate-
matikai ismereteket tanítsunk, amelyek megfelelnek e két szempontnak. Biztosí-
tani kell, hogy az alapvető ismeretek és a később sorra kerülő magasabb mate-
matikai fogalmak között a tanulási folyamatban minél sikeresebb legyen az át-
menet. Ez egyaránt vonatkozik a taneszköz tananyagbemutatására és a 
tananyagfeldolgozás tanórai, a pedagógus által választott módszereire. 

Szendrei és Szendrei (2011) áttekintik és összegzik a matematikatanítás alap-
elveit, illetve ezek változásait. Tárgyalásukban a matematika tudományába való 
bevezetés kap nagy hangsúlyt, a megértés segítése, a fejlődés folyamata legin-
kább ilyen szempontból értelmezett. Ugyanakkor a fejlesztés szempontjából 
alapértelmezésnek tekintik a különböző matematikai területek közötti összefüg-
gések kihasználásával a tudáselemek rendszer szerveződésének a segítését. A 
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matematikára és az első hat évfolyamon tanított tartalmaira vonatkoztatva ér-
telmezik azt, amit a közoktatás általános dilemmájának tekintenek: „meg kell 
találni az egyensúlyt a praktikus ismeretek (képletek, ’receptek’) elsajátítása és 
az értő, problémamegoldó, összefüggés-orientált gondolkodás között” (121. o.).  
Kiemelik az arányossági gondolkodás fejlesztésének, a fogalmak egymásra épü-
lésének, a valószínűségi és kombinatív gondolkodás fejlesztésének problémakö-
reit, illetve rámutatnak a nyelvi-logikai műveletrendszer fejlettsége és a mate-
matikatanulás közötti szoros kapcsolatra. 

Nunes és Csapó (2011), illetve Csíkos és Verschaffel (2012) további területe-
ket emel ki, amelyeken a diákok közötti fejlődésbeli és kulturális különbségek 
befolyásolják az alkalmazandó fejlesztési eszközöket és módszereket. Nunes és 
Csapó (2012) a számfogalom kialakulásának folyamatához rendelnek a számok-
kal végzett műveletekhez kapcsolódó problémákat. Bemutatják a relációs gon-
dolkodás fejlődésének kognitív nehézségeit. A vonatkozó pszichológiai kutatások 
alapján meghatározzák azoknak az elveknek a körét, amelyeket az egész szá-
mokkal és a racionális számokkal kapcsolatban a gyerekeknek ismerniük kell, 
hogy az iskolában a sikeresség reményével kezdhessék meg a matematika tanu-
lását. Mivel nem garantálható, hogy az iskolakezdésre minden gyermek eljut erre 
a pontra, az első két év során ezek diagnosztikus mérését és – a mérési ered-
mények függvényében – a fejlesztését elengedhetetlennek tekintik. A racionális 
számokkal kapcsolatos 8-9 éves kortól megragadhatóvá váló elveket, illetve az 
additív és a multiplikatív gondolkodás fejlődési szintjeit szintén megadják. Tár-
gyalásukban kiemelkedik a reprezentációs szintek és a transzformációk kezelé-
sének jelentősége. 

Csíkos és Verschaffel (2011) a tanított és az elsajátított tudás alkalmazható-
ságának egysége mellett érvelnek. Kiemelik az osztálytermi kultúra hatását a 
világ problémáinak értelmezésében. A kutatási eredmények alapján úgy találják, 
hogy a széles értelemben vett matematikai modellezésre eső hangsúlya miatt a 
realisztikus matematikaoktatás hatékony irány lehet, tanulási nehézségekkel 
küzdő és gyengén teljesítő diákok fejlesztésében is. Rámutatnak a matematika 
és a többi műveltségi terület kapcsolódási pontjainak relatív hiányára a hazai 
tantervi szabályozás és gyakran a tanári gyakorlat szintjén is. 

Felhívják a figyelmet azokra a kutatásokra, amelyek a szöveges feladatokkal 
kapcsolatos szocio-matematikai normákat, kontextuális és tartalmi hatásokat 
elemzik. Kimutatható azoknak a meggyőződéseknek a hatása, amelyeket a tan-
termi kultúra hoz létre a diákokban egy feladat megoldhatóságára vagy megol-
dási stratégiáira nézve. Felvetődik realisztikus feladatok kapcsán a szöveges fel-
adatok műfajának és kontextusának megértése, a „gyakorlati érzék” és az iskolai 
feladatmegoldás ütközésének kérdése. A szerzők úgy látják, a kapcsolódó prob-
lémák tisztázása szükséges, de hasznos lehet a matematikai műveltség fejleszté-
sében és mérésében különböző feladatok alkalmazása. Ezek egyrészt tisztán ma-
tematikai szimbólumokat tartalmazó feladatok, másrészt szöveges feladatok. Az 
utóbbiak halmazában megkülönböztetnek prototípus-feladatokat; pszeudo-
realisztikus szöveges feladatokat; realisztikus szöveges feladatokat; és autenti-
kus szöveges feladatokat, az alapján, hogy a szöveges feladatok megoldásának 
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folyamata mennyire igényli a körülöttünk lévő valóság matematikai modellezé-
sét. 

A matematikai tudás és műveltség vizsgálata számos kézzelfogható informáci-
ót gyűjtött és tett közzé a diákok fejlettségbeli különbségeiről. A DIFER rendszer 
kidolgozásához kapcsolódóan, illetve a Szegedi Iskolai Longitudinális Program 
méréseiből részletes adatok hozzáférhetőek a számlálás, az elemi számolási mű-
veletek, mértékváltás, a relációszókincs, különböző gondolkodási képességek, 
illetve affektív tényezők fejlődésének alakulásáról (pl. Józsa, 2004; Tóth, Csapó 
és Székely, 2010). 

Az oktatás területén (is) igen sikeres ázsiai államban, Szingapúrban hat alap-
elvet határoztak meg, amelyhez az erősen centralizált oktatási rendszerben fej-
lesztett tankönyvek készítői igazodhatnak. Ezeket Fan (2010) mutatja be: a tan-
tervi célok és tanagyag, a diszciplína, a pedagógia, a technológia, a környezet, 
és a felhasználóközpontú tartalom elve. 

A tankönyvnek meg kell felelnie a tanterv előírásainak, ezért Fan (2010) java-
solja a tankönyvfejlesztők együttműködését tantervfejlesztőkkel, gyakorló peda-
gógusokkal, akik a tanári és tanulói igényeket alaposan ismerik. A matematika 
tankönyv mint taneszköz különböző pedagógiai jellegű üzeneteket hordoz a taná-
rok és a diákok felé. Ilyenek például a tanulási stratégiákra vonatkozó ismeretek. 
Vagyis a tankönyv nem csak azt tartalmazza, mit kell megtanítani (megtanulni), 
hanem arra vonatkozóan is utasításokat ad, milyen módon, hogyan lehet tanulni 
a matematikát. A pedagógiai jellegű üzenetek implicit mindig jelen vannak a tan-
könyvi tartalmakban, ám hasznos lehet a tanulási stratégiákról explicit utasításo-
kat is megjeleníteni. Szendrei (2005) is megerősíti, hogy az alsós osztályoknál 
gyakorlati tanácsokra is szükség van a tanulási stratégiákat illetően. A memori-
zálás, az új ismeretek kapcsolása a meglévőkhöz, vagy olyan egyszerűnek tűnő 
feladatok, mint a tábláról való másolás is jelenthet nehézséget egy-egy tanuló-
nak. 

A tanulók képességstruktúrája a kultúra, a környezet, az oktatás és egyéb 
közvetett illetve közvetlen hatások miatt – a korábbi időkhöz viszonyítva – meg-
változott. Gyarmathy (2007) rámutat, az oktatásnak szemléletében és módsze-
reiben is követnie kellene ezeket a változásokat Szerinte az, hogy a tananyag a  
szeriális, logikai, elemző egymásutániságot követi, nem mindig felel meg a tanu-
lóknak. Fontosnak tartja, hogy az egyes tananyagrészek előtt a gyerekek meg-
ismerhessék a megtanulandó anyag szerkezetét, a rendszert, amelyet önállóan 
képtelenek lehetnek felépíteni a szeriális tananyagfeldolgozás során. 

Szendrei (2005) a fogalomfejlődéssel kapcsolatban kiemeli, hogy a tanulók 
többsége a tanár segítségével képes megérteni a fogalmat.  Az eltérő képességű 
és érdeklődésű tanulók számára különböző módszereket és más-más tartalmakat 
kell közvetíteni. A matematika megkedveltetése különbözőképpen érhető el a 
tanulóknál. Véleménye szerint bár a differenciált tanulásszervezés sikere elsősor-
ban a tanár felkészültségén, motivációján és beállítódásán múlik, a különböző 
képességű tanulók igényei szerint szerkesztett tankönyv nagy segítséget jelent. 
A tanulói aktivitás szerepével kapcsolatban, a rutinfeladatok játékszituációba he-
lyezését tárgyalva felhívja a figyelmet arra, hogy a monotonitás cselekvéssel va-
ló megtörése fontos, de nem mindegy, milyen játékot viszünk be a tanórákra. Jó 
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játékok kellenek, amelyek valódi változatosságot jelentenek a gyerekeknek, és 
amelyekben azok is örömüket lelik, akiknek nehézségeik vannak a matematika 
területén. 

A matematikatanítás módszertana is foglalkozik a tankönyvek megjelenésével, 
könyvészeti jellemzésével. Az illusztrációk szükségesek, ám nem lehetnek öncé-
lúak. (Az 1.1. pontban tárgyaltuk, hogy ezt célravezetőbb lehet a tanulás általá-
nos kérdései között vizsgálni.) a Megtéveszthetik a gyerekeket, ha nem kapcso-
lódnak a feladathoz, vagy a tartalomhoz. Szendrei (2005) példaként hoz egy ösz-
szeadás-feladatot, ahol afféle „ál-illusztráció” jelenik meg: a számolási feladatot 
egy-egy virágsziromba írva prezentálja a tankönyv. Ez nem jelent változtatást a 
tananyag tartalmát illetve a célokat illetően, sőt akár zavaró is lehet olyan tanu-
lóknál, akiknek a vizuális diszkrimináció területén gondjaik vannak. 

Szingapúrban úgy oldották meg a tankönyvek tartalmainak kapcsolódását a 
kontextushoz, amelyben felhasználásra kerülnek, hogy fényképek, helyi esemé-
nyekkel, épületekkel, földrajzi adottságokkal kapcsolatos adatok, grafikonok, áb-
rák találhatóak a tankönyvekben. Ezzel igyekeznek a tanulók számára a mate-
matikát a környezetük elemeivel összekapcsolni, miközben a modern technológia 
eszközei (IKT) megjelennek a feladatokban, mint segédeszközök a lehetséges 
megoldásoknál, hiszen a gyerekek hozzátartoznak mindennapjaihoz (Fan, 2010). 
Szendrei (2005) véleménye is az, hogy célszerű, ha a gyerek tudja mire való, 
mire használható az, amit meg kell tanulnia. A problémákat nem lehet „ál-valódi” 
problémaként tálalni, mert az megbosszulja magát abban, hogy az érdeklődést, 
a kíváncsiságot nem kelti fel, s elmarad az öröm, amit egy-egy feladat sikeres 
megoldása okoz. 

1.3.3. Környezetismeret 

A környezetismeret az 1−4. évfolyamon tanított, integrált típusú tantárgy, mely-
nek tananyaga megalapozza a későbbi iskolaszakaszban különváló természettu-
dományos tantárgyak (biológia, fizika, földrajz, kémia) tanítását. Alapvető célja, 
hogy felkeltse a gyerekek érdeklődését a környezetük, az ott élő élőlények és a 
természeti jelenségek iránt. Lehetővé tegye a rácsodálkozás élményének átélé-
sét, az alapvető természettudományos ismeretrendszer elsajátítását, a természet 
tanulmányozási módszereinek megismerését és a kutatási vágy kialakulását. 

A természet iránti érdeklődés a természettel való foglalkozás, a természet ta-
nulmányozása közben keletkezik és fejlődik ki. A gyermekekben a természet 
iránti érdeklődés már igen korán felébred. Az iskola feladata, hogy elmélyítse, 
továbbfejlessze ezt. A természet sikeres tanulmányozásához azonban nem elég a 
puszta érdeklődés, ismerni kell a természet tanulmányozásának helyes módsze-
reit is (Nagy L.-né, 2008). A tankönyveknek szorgalmazniuk kell a természeti 
objektumokkal való foglalkozást: a természetben található dolgok gyűjtését, a 
begyűjtött dolgok különböző szempontok szerinti csoportosítását, rendszerezését 
(Nagy L.-né, 2006a), megfigyelések, vizsgálatok, kísérletek, becslések, mérések, 
modellezések (Nagy L.-né, 2008) végzését. 

Az élményeken keresztül tudjuk közelebb hozni a gyermekekhez a természetet 
és magukat a természettudományokat, mint iskolai tantárgyakat. Ehhez a taná-
roknak tisztában kell lenniük a természetismereti élménykészlettel, amelyet a 
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gyermekek magukkal hoznak az iskolába, és ezt az élménykészletet az oktatás 
folyamán tudatosan gyarapítani kell. Az 1−4. évfolyamon a tanulók életkori sajá-
tosságait és kognitív fejlettségi szintjét figyelembe véve az alábbi természet-
megismerési tevékenységek javasolhatók (Nagy L.-né, 2008): 

− észlelés, elemi szintű megfigyelés osztályteremben, séták, kirándulások so-
rán; 

− tapasztalatszerzés előzetes megfigyelési szempontok alapján; 
− egyszerű kísérlet, vizsgálat, modellezés, mérés tanítói irányítással; 
− kérdések megfogalmazása önállóan a környezetre vonatkozóan; 
− a vizsgálódásokhoz, mérésekhez, kísérletekhez szükséges eszközök megis-

merése és balesetmentes használatának gyakorlása; 
− a közvetlen közelükben lévő tárgyak, élőlények érzékelhető tulajdonságai-

nak megfigyelése; 
− különböző állatok viselkedésének, életmódjának megfigyelése; 
− az életjelenségek változásainak megfigyelése, mérése; 
− az életfeltételek bizonyítása egyszerű kísérletekkel; 
− levegő-, víz- és talajvizsgálatok; 
− megfigyeléseik, tapasztalataik megfogalmazása saját szavaikkal, egyszerű-

en; rögzítése rajzban és írásban, tanítói segítséggel; 
− vizsgálódásaik eredményeinek rendezése, elemzése, értelmezése tanítói se-

gítséggel; 
− oksági összefüggések keresése a kísérletek tapasztalatai és a mindennapi 

tapasztalatok között; 
− egyszerű összefüggések felismerése, következtetések levonása; 
− annak megértése, hogy a természetről szerzett ismereteket megfigyelés, 

vizsgálódás, kísérletezés, mérés útján szerezzük meg; 
− a közvetlen és közvetett tapasztalatszerzés megkülönböztetése. 

 
A környezetismeret tantárgy tartalmánál fogva jelentős szerepet kell, hogy vál-
laljon a tanulók egészség- és környezettudatos magatartásának kialakításában, 
fejlesztésében. A tanulóknak meg kell érteniük, hogy az egészség nem azonos a 
betegség hiányával, jóval több annál. Meg kell ismerniük az egészséges életmód 
jellemzőit, az egészséges táplálkozás ismérveit, a rendszeres testmozgás fontos 
szerepét az egészség megőrzésében. Meg kell tanulniuk az alapvető higiéniás 
szabályokat, biztonsági és balesetvédelmi előírásokat, a betegségek megelőzésé-
nek, kezelésének módjait éppúgy, mint az alapvető szexuális ismereteket. Meg 
kell érteniük az ember és a környezet kapcsolatát, fel kell tudniuk mérni az em-
ber környezetalakító tevékenységeinek következményeit (Korom és mtsai., 
2012). A természet és a környezet védelme csak azután várható el a tanulóktól, 
miután megismerték, megszerették azt. 

A tananyag ebben az életkori szakaszban inkább leíró jellegű (törekszik az élő-
lények megnevezésére, jellemzésére, az érzékszervi tapasztalatok megfogalma-
zására, a természeti és épített környezet elemeinek mind pontosabb megjelölé-
sére), de választ keres a gyermekek által megfigyelt jelenségek kapcsán felme-
rülő kérdésekre is. A problémákból kiindulva célja a természettudományos gon-
dolkodásmód megalapozása. 
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A természettudományos fogalmak többsége általános fogalom, az egyedivel 
szemben, és sok absztrakt fogalommal is találkozunk, melyek elsajátítása sokkal 
nehezebb, mint a konkrét fogalmaké. Kivételt képeznek a földrajzi ismeretek, 
amelyek sok egyedi is konkrét fogalommal rendelkeznek. Nem szükséges a fo-
galmak definiálása, viszont annál fontosabb, hogy a fogalmak kialakítása a tanu-
lók kognitív fejlettségi szintjének megfelelően, a fogalmi jegyek fokozatos beve-
zetésével történjen. Az általános fogalmak bevezetése esetében fontos szerepet 
töltenek be a jól megválasztott (tanulók által ismert, a bemutatni kívánt dolgot, 
jelenséget a szükséges szempontokból megfelelő módon reprezentáló), kellő 
számban bemutatott példák. A példák közül célszerű kiválasztani egy mintát 
(taxont), amely jól reprezentálja a bemutatni kívánt kategóriába tartozó eleme-
ket. Ezt jól megtanulva a tanulók könnyen elsajátítják a kategóriába (halmazba) 
tartozó elemek közös jellemzőit. Fontos, hogy hozzunk ellenpéldát is, és hogy a 
tanulóktól is kérjünk példát. A fogalmi jegyek közül a szemléletes jegyek bemu-
tatása különösen fontos, és a pontos képzetek megléte (kialakítása) is elenged-
hetetlen. A tárgyalt fogalmat mindig be kell helyezni egy általánosabb fogalom 
alá, hogy ezzel egy fogalmi háló (rendszer) tagjává váljon. A fogalmak közötti 
összefüggések felismertetése, megértése is alapvető a rendezett ismeretrendszer 
kialakítása szempontjából. A természettudományos fogalmak esetében különö-
sen hangsúlyosak az ok-okozat, rész-egész, struktúra-funkció, időrend, nagyság-
rend (méret), fejlettség, származás, hely típusú összefüggések. A grafikus ren-
dezők (táblázatok, fagráfok, fogalmi és ismerettérképek, „hajtogatások”) alkal-
mazása is segíti az ismeretek elsajátítását (Nagy L.-né, 2005). Az absztrakt fo-
galmak megértését, elsajátítását segíti az analógiák megfelelő használata (Nagy 
l.-né, 2001) és a szemléltetés, amelyben az IKT eszközök is fontos szerepet ját-
szanak. 

A természettudományos fogalmak közül sok a köznapi (mindennapi) fogal-
makból származtatható (a jelentés bővülésével, szűkülésével vagy megváltozá-
sával), így a tanulók is használják azokat. A tudományos fogalmak tanításakor 
fel kell tárni a tanulók előzetes ismereteit, azonosítani kell tévképzeteiket és 
szembesíteni kell azokat a tudományos fogalmak jelentésével (Korom, 2005; 
Nagy L.-né és Korom, 2009). 

A fogalmak tanítása során figyelembe kell venni, hogy a kisiskolás gyerekek 
gondolkodása még konkrét, a fogalomelsajátítás tapasztalatokon alapuló straté-
giája a meghatározó ebben az életkorban. Az új fogalmak bevezetésekor a tanu-
lók meglévő tapasztalataira, illetve a dolgok, jelenségek megfigyelhető, megta-
pasztalható tulajdonságaira kell alapozni. 

A konstruktív pedagógia szerint a gyerekek az általános kategóriákat előbb 
tudják megmondani, és csak később differenciálnak. Ennek megfelelően úgy kell 
felépíteni a tananyagot, hogy a tanulók a meglévő tudásukat differenciálják, 
másrészt önálló munka során jussanak el minél több információhoz: kutassanak, 
felfedezzenek, vegyenek részt projektekben, terepsétákon. Az alsóbb évfolyam-
okon a jelenségek bemutatásával célszerű indítani a tananyagot; végezzenek 
megfigyeléseket, kísérletezzenek, gyűjtsenek tapasztalatokat és írják le azokat. 
A tapasztalatok szerint a szemléltetésnek, modellezésnek különösen nagy szere-
pe van a természettudományok tanításában, megértésében. 
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A fogalomfejlődés-kutatások eredményei is jól hasznosíthatók a környezetis-
meret tanításában, a környezetismeret-tankönyvek elkészítésében. Az iskolásko-
rúak természettudományos fogalmainak alakulását hazánkban először Kelemen 
László tanulmányozta részletesen (lásd Kelemen, 1960, 1963). Megvizsgálta a 
kisiskolások tantárgyi fogalmainak alakulását, és a konkrét fogalmak meglehető-
sen alacsony fejlettségi szintjét állapította meg. További kutatásaiból vonta le azt 
a következtetést, hogy a konkrét fogalmak nem megnyugtató alakulása nem a 
tanulók életkori korlátaiból, hanem elsősorban az iskolai oktatás igénytelenségé-
ből ered. Ezt két ténnyel támasztotta alá. A vizsgálatok során egyrészt kiderült, 
hogy a tanulók rendelkeznek a konkrét fogalmi jegyek ismeretével. Így például a 
gyümölcs meghatározásánál a harmadik évfolyamosoknak csak 2%-a adott jó 
differencia specificát (elkülönítő jegyet): magvakat tartalmaz, ugyanakkor ezt a 
gyümölcs részeinél a tanulók 74%-a biztosan tudta. Kelemen László ily módon 
megállapította, hogy nem az ismeret, hanem a műveleti feldolgozás hiányzik. A 
másik tény a tanulók jelentős fejleszthetőségét bizonyította. Ezt a munkát Kele-
men és munkatársai 1949-től folytatták. Az oktatókísérletek kezdetben a megha-
tározások alkotásának fejleszthetőségét bizonyították, a későbbiekben a tervsze-
rű gondolkodásfejlesztés eredményeinek vizsgálata kiterjedt nem tanult fogal-
mak alakulására is. Ezzel Kelemen László a fejlesztés transzferhatását is bizonyí-
totta. E kutatások során sikerült megállapítani, hogy a 6-10 éves gyermekek már 
képesek a fogalmak alá-, fölé és mellérendeltségi viszonyait, vagyis a fogalmak 
hierarchikus rendjét megérteni, és a fogalmakat rendszerbe helyezni. Sikerült 
igazolni, hogy ebben a korban egy konkrét, elemi-fogalmi rendszer megfelelő 
oktatási módszerekkel kialakítható. A biológiai alapfogalmak (pl. élőlény, növény, 
állat, ember, gomba) hosszabb időszakot átfogó (6-16 éves korig tartó) fejlődé-
sét Nagy Lászlóné (1999a, 1999b, 1999c), illetve a természettudományos (főleg 
fizikai és kémiai) fogalmak fejlődését Korom Erzsébet (2005) vizsgálta először 
keresztmetszeti kutatás keretében. A természettudományos fogalmak longitudi-
nális vizsgálatának eredményei még pontosabb képet adnak a fogalmak életkor-
ral és az iskolai oktatásban eltöltött idővel megvalósuló fejlődéséről (Korom és 
Nagy L.-né, 2007). A környezetismeret tantárgyban végzett direkt gondolkodás-
fejlesztéssel nemcsak a tanulók analógiás gondolkodása, hanem természettudo-
mányos fogalmaik elsajátításának eredményessége is fejleszthetőnek bizonyult 
(Nagy L.-né, 2013). Külföldi kutatók eredményei is azt bizonyítják, hogy a foga-
lomfejlődés a kisiskolásoknál jelentősen javítható és gyorsítható azáltal, ha a 
gyermekek megismerkednek a szemléletileg megközelíthető dolgok lényegesebb 
jegyeivel. 

Az utóbbi évek szakdidaktikai kutatásainak eredményei alapján megállapítha-
tó, hogy a természettudományok tanításának tanuló-centrikusnak, élményorien-
táltnak és ugyanakkor szakorientáltnak kell lennie. Ezt a tanulási módot szorgal-
mazza a konstruktivizmus is. A természettudományok tanítása során a közvetlen 
valóság tárgyaival, folyamataival való találkozást kell keresni. Lehetővé kell ten-
ni, hogy a tanulók megismerjék a természettudományok kutatásának módszereit 
és alkalmazzák azokat. A tanítás fő céljaként fogalmazható meg még a megér-
tés, amely a személy értelmi és érzelmi szférájának közös területét jelöli. A taná-
rok és a szakemberek is egyetértenek abban, hogy jó, ha egy tanár sokfajta 
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módszerrel tanít, és váltogatja, kombinálja azokat. Ez összhangban van a tanulás 
kognitív és tanulási stílusok elméletével. 

Alkalmazkodni kell a gyerekek igényeihez, szükségleteihez. A tudományok, a 
gazdaság, a társadalom fejlődésével a gyerekek is megváltoztak, a világot egyre 
gyorsabb képek formájában fogadják be. A gyors benyomások jobban hatnak az 
érzelmi működésre, a korábbi racionalitás háttérbe szorult. A diákok ismereteik 
egyre jelentősebb részét szerzik a tv-ből, internetről, „az életből”, és ez által 
egyre tudatosabban is látják, mire van szükségük a mindennapi életben. Ha az 
iskolában számukra nem fontos dolgokkal traktálják őket, elvesztik érdeklődésü-
ket. A médiából, a világhálóról olyan hírek is érik a gyerekeket, amelyek nem 
feltétlenül pozitívak és tudományosan megalapozottak (áltudományok). Ezeknek 
igen nagy a veszélye. 

A valóságra, annak közvetlen és közvetett megtapasztalására, megfigyelésére 
és vizsgálatára irányuló természettudományos tanulás-tanítás csak megfelelően 
kialakított, szervezett tanulási környezetben lehet eredményes. A tanulási kör-
nyezetnek összhangban kell lennie a tanulási célokkal, tartalmakkal, és tekintet-
tel kell lennie a napjainkban egyre nagyobb társadalmi szükségletként megjelenő 
differenciálás követelményének biztosítására. 

A tananyag elsajátítása, a tanulás nagyon sokféle helyszínen és nagyon sokfé-
le eszköz használatával lehetséges. A tudományok jelenlegi állásának megfelelő 
természettudományos fogalmi rendszer, világkép kialakításában alapvető szere-
pe van az iskolai tantárgyak és a tanórán kívüli foglalkozások (pl. szakkör, diák-
kör, egészségnap stb.) keretében megvalósuló (formális) tanulásnak, de napja-
inkban egyre inkább a figyelem fókuszába került az iskolán kívüli helyszíneken 
(pl. könyvtár, múzeum, növény- és állatkert, nemzeti park, tábor, terepgyakor-
lat, erdei iskola, diákotthon, otthon stb.) lehetséges (nem-formális, informális) 
tanulás is. Sőt, a különböző helyszíneken történő tanulási formák összekapcsolá-
sára való törekvés is tapasztalható (Csapó, 2006). 

A természettudományok oktatásának napjainkban is fontos feltétele a jól fel-
szerelt természettudományos laboratórium és/vagy a kísérletezésre is alkalmas 
szaktanterem. Nélkülözhetetlen a terepi oktatás tárgyi feltételeinek, eszközeinek 
megléte is. A modern IKT eszközök további igényeket támasztanak az iskolákkal 
szemben. A korszerű IKT eszközök új színt vihetnek a tanításba, változatos al-
kalmazásukkal forradalmasítható a természettudományok tanítása. Ma már a 
tanárok rendelkezésére áll például a Sulinet Digitális adatbázis és a Calibrate 
nemzetközi tananyag-portál és a tankönyvkiadók digitális anyagai, amiket kellő 
hozzáértés esetében jól tudnak hasznosítani a természettudományos tantárgyak 
tanításában. Napjainkban a tanulás és az együttműködés új eszköze a világháló. 
Egyre inkább kezd elterjedni az online oktatás. Óriási lehetőségek rejlenek s az 
online közösségekben (társas kapcsolatok építése, információhoz való hozzáfé-
rés), a kollaboratív munkában, a kibertér egyre inkább autentikus tanulási kör-
nyezetté válásában (lásd Fejes, 2007; Szerencsés, 2007). 

Az alsó tagozatos tanulóknak környezetismeret tantárgyból legjobban az isme-
ret-feldolgozó, ún. munkatankönyv műfaj felel meg. A tankönyvek feladatainak 
megoldásával, megbeszélésével az órán feldolgozható az ismeretanyag, és kellő 
számú, jól megválasztott feladat megfelelően szolgálja a képességfejlesztést is. 
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A feladatok alkalmasak lehetnek otthoni munkára és órai gyakorlásra egyaránt. 
Nagyon fontos azonban, hogy a feladatok változatosak legyenek, vegyék figye-
lembe a gyerekek érdeklődését, előzetes ismereteit, és egyértelmű legyen a fel-
adatokhoz tartozó utasítás, hogy a tanulók önállóan is boldoguljanak velük. Az is 
fontos, hogy a feladatok beilleszthetők legyenek az óra logikai menetébe, az is-
meretfeldolgozás folyamatába. Nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy ebben 
a korban fontos, hogy az ismeretszerzés tapasztaláson, megfigyelésen alapuljon. 
A feladatokon kívül jó, ha a tankönyvben összefoglalásra kerülnek a legfontosabb 
megtanulandó ismeretek, és ezeket valamilyen módon kiemeli a tankönyv. A 
tankönyv elején elhelyezett, megfelelően tagolt tartalomjegyzék is segíti a tan-
anyag áttekintését, rendszerezését. A könyv használatára vonatkozó leírás, az 
alkalmazott jelek jelentésének megadása segíti a könyvvel való önálló munkát. 

1.4. Összegzés 

A fejezetben tárgyaltak a következő általános hangsúlyokat jelölik ki az alsó ta-
gozatos taneszközök fejlesztése számára: 

1. A tananyagot bemutató verbális és képi szövegek hatékony és hatásos 
közlésekké formálása 

2. Szövegértési és tanulási stratégiák alakítása, eszköztudás tanítása 
3. A diákok motivációjának befolyásolása, motívumfejlesztés, az élethosszig 

tartó tanulás előkészítése megfogható célokkal jellemezető tanulási tevé-
kenységek révén 

4. A képességfejlődés segítése a gyermekkori fejlődés sajátosságainak fi-
gyelembe vételével 

5. A fogalmi fejlődés segítése a fogalmi váltás folyamatainak támogatásával 
6. A gyermeki megismerés szabályszerűségeinek, a tapasztalásnak, az 

enaktív és ikonikus reprezentációnak a figyelembe vétele 
7. A fejlődés ütemében mutatkozó nagy egyéni különbségek kezelése, a dif-

ferenciált fejlesztéshez megfelelő feladatok és tevékenységek kínálata a 
pedagógusok hatékony támogatása 

8. A tanulói aktivitás, változatos munkaformák előkészítése 
9. A gondolkodási, személyes, társas képességek összehangolt fejlesztése a 

tantárgyi tartalmak feldolgozása során 
10. A kommunikációs képességek eszköztudássá fejlesztése 
11. A transzfer és az alkalmazás tanítása 
12. Kutatásalapú fejlesztés, bizonyított hatékonyságú módszerek és eszközök 

támogatása 
 
Ezek közül az elvek közül a hazai pedagógia gyakorlat számára nincs ismeretlen, 
a megvalósításban azonban különösen az 1., 2., 7., 10., 11. és 12. a megfelelő 
kutatási és képzési háttér miatt háttérbe szorult. 

A tantárgyspecifikus módszertani elvek közül az anyanyelvi nevelésben az ol-
vasás előkészítését és a változatos szövegek olvasását emeltük ki. Ennek nem 
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csak az anyanyelvi órák adhatnak teret, hiszen információkínáló szövegeket ele-
ve más tantárgyakban is olvastatunk. Kiemeltük a gazdag kommunikációs kör-
nyezetet, a nyelvi képességek működtetését és a nyelvi megnyilatkozások soka-
ságát, amelyeket az IKT alkalmazása kezelhetővé tehet. 

A matematika terén a konkrét és absztrakt összekapcsolása, a begyakorlás és 
az alkalmazás egyensúlyba hozása, a kognitív képességek fejlesztése és a ma-
tematikára vonatkozó meggyőződéseknek az alakítása, illetve a matematikai 
modellezés kapott hangsúlyt. 

A környezetismeret terén a megismerési módszerek, algoritmusok tanítása 
emelkedett ki, a természeti és társas világ felfedezésének segítése. Az egyedi és 
az általános összekapcsolása, illetve a korosztály számára kezelhető szintű foga-
lomkialakítás is előtérbe került a fejlettségnek megfelelő szinten. A tananyag sa-
játságai miatt ezen a téren emeltük ki a tanulást segítő grafikus rendezők, illetve 
a változatosság, a tanórán kívüli tevékenységek szerepét. 
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2. NEMZETKÖZI PÉLDÁK, EREDMÉNYEK, TANULSÁGOK: 
NEMZETKÖZI TANKÖNYVKUTATÁSOK ÉS HAZAI  

RECEPCIÓJUK 
 

Dancs Katinka és Berze Gizella 
 

Az egyes országok, népcsoportok kulturális sajátosságai különböznek. Így a ha-
gyományok, az elvárások és az oktatással kapcsolatos elvek is. (Pepin, Gueudet, 
és Trouche, 2013) Az országok, nemzetek mind kialakítottak történelmük során 
valamilyen társadalmi szintű elvárást az oktatás feladataival kapcsolatban. Az 
általános célkitűzések megjelennek az oktatási rendszer konkrétabb céljaiban, 
majd a megvalósítást szolgáló eszközökben, amelyek között ott található a tan-
könyv is. (Csapó, 2002) 

A tankönyv „a társadalom által történetileg létrehozott termék”. (Dárdai, 
2002) A tankönyvek egyik küldetése, hogy a politikai nézeteket, társadalmi elvá-
rásokat, alapelveket transzformálják a pedagógia nyelvére. „A tankönyvek meg-
formálásában, tartalmi és didaktikai prezentációjukban tudományelméletek, filo-
zófiák, nevelésfilozófiák, didaktikai viták, a tanulásról vallott felfogások, politikai, 
oktatáspolitikai érdekek és értékek tükröződnek”. (Dárdai, 2002. 69.) A tanköny-
vek olyan információkat közvetítenek a tanulók felé, amelyek hosszú ideig befo-
lyásolhatják a tanuló tudását, gondolkodását, nézeteit. (Kojanitz, 2008a) 

Karlovitz (2000) egybegyűjti a különböző korszakok és források tankönyv-
definícióit, s kiemeli a meghatározások közös mozzanatait, illetve különbségeit, 
amelyek alapján megalkotja saját definícióját.1

Dárdai fontosnak tartja a differenciált didaktikai formákat és struktúrákat a 
tankönyvben az ismeretek és készségek elsajátításánál. Definíciójában „két kuta-
tási pozíció rejlik melynek alapján a tankönyvet vizsgálni lehetséges: mint isme-
rethordozót és mint pedagógiai-didaktikai tartalmak megjelenítőjét, azaz 
pedagogikumot” (Dárdai, 2005. 122-123). 

 A definícióban szerepel az a krité-
rium, hogy a tankönyvnek kommunikációjában meg kell felelnie a tanulók fejlett-
ségi szintjének. A megfogalmazás tovább pontosítható, ha figyelembe vesszük 
azt a nyilvánvaló tényt, hogy az egy-egy évfolyamon tanuló gyerekek fejlettségi 
szintje is különbözhet. A tankönyvnek meg kellene felelnie a differenciált tanu-
lásszervezés elvárásainak is.  

                                       
1 „A tankönyv az oktatás (a tanulás és tanítás, az önképzés) kiemelkedően fontos, évszázadok óta használt, 

napjainkban is legelterjedtebb, leghozzáférhetőbb eszköze, amely oktatási intézmények és tantárgyak tanter-
veiben meghatározott ismeretanyagot közvetít didaktikai feldolgozásban, világos, célszerű (a tanulók fejlett-
ségi szintjének megfelelő) kommunikációval; az ismeretnyújtás mellett készségeket, képességet is fejleszt, 
nevelési feladatokat is megvalósít. Formai-kivitelezési tekintetben többnyire nyomtatott könyv, illetve több 
tagból álló tankönyvcsalád, ám mind gyakoribbak az audiovizuális elemekkel kiegészített könyvek, illetve az 
elektronikus információhordozók (számítógépes floppylemezek, CD-ROM-ok, interneten megjelenő tananyag-
ok). Jogi értelemben a tankönyv védelem alá eső alkotás, más megközelítésben az a könyv (elektronikus 
médium) védett, amelyet az adott országban (régióban) illetékes „elfogadó” (minisztérium, bizottság, iskola-
fenntartó, iskolai tantestület stb.) tankönyvként jóváhagy, iskolai használatra bevezet.” (Karlovitz, 2000. 1.) 
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A tankönyvkutatás története hosszú nemzetközi múltra tekint vissza. Először a 
19. század végén kezdtek el foglalkozni a tankönyvi tartalmak kritikájával és a 
tananyag megújításának lehetőségeivel. A korabeli tankönyvkritika az országok 
közötti kapcsolatok javítása érdekében szerette volna a tankönyvekből kiküsz-
öbölni azokat a tartalmakat, melyek téves megállapításokon alapultak, és az or-
szágok közötti ellenséges érzések kiváltására voltak alkalmasak. Az első kezde-
ményezések ebből fakadóan a tankönyv, mint szocializációs eszköz tartalmának 
kutatásával foglalkoztak, és a szerzők elfogult álláspontjából származó torzítások 
kiküszöbölésére vállalkoztak. Ezeknek a kutatásoknak megvoltak a maga korlátai 
is, arra nem adtak választ, hogy a tankönyv alkalmazása során milyen tényleges 
hatást gyakorolt a tanulókra, arra csak következtetni próbáltak.  

A tankönyvi tartalmak szocializációs-tartalmi szempontú vizsgálata dominált a 
későbbi időszakokban is. Ezzel párhuzamosan kiépült a nemzetközi tankönyvku-
tatás szakmai háttere is, nemzetközi szervezetek, kormányok karolták fel az 
ügyet. Fontos fejleménynek számított, hogy a skandináv országokban megjelent 
a kiadás előtt álló könyvek előzetes ellenőrzése, illetve a tankönyvek szabályos 
időközönként történő ellenőrzése is. A második világháborút követő időszakban 
az UNESCO karolta fel a tankönyvkutatás ügyét, és irányelveket tartalmazó kiad-
ványok készítésével, konferenciák és szemináriumok szervezésével járult hozzá a 
nemzetközi együttműködéshez. Az UNESCO közbenjárásával jött létre az első 
tankönyvkutató intézet is, a Georg Eckert Institut, amelynek tagjai a korábbi ha-
gyományokat folytatva a megbékélés, a pozitív nemzetközi kapcsolatok és a to-
lerancia elősegítése szempontjából elemezték a tankönyveket, tapasztalataikat 
pedig nemzetközi fórumokon is megosztották. 

A tankönyvkutatás jelentős változásokon ment át a 20. század utolsó két évti-
zedeiben. Ezeket a változásokat elkerülhetetlenné tették a ’80-as évekre kibon-
takozó fejlemények. Új, audiovizuális eszközök jelentek meg, a tankönyv korábbi 
egyeduralma véget ért, mellette számos más taneszköz is megjelent. További 
fontos fejleménynek számított, hogy a pszichológiai és neveléstudományi kutatá-
sok eredményeként a korábbi tananyag-központúság irányából a tanulási folya-
matok felé fordult az érdeklődés. Ez kihatott a tankönyvfejlesztés folyamatára is, 
a tankönyvírók figyelme a tananyag tartalmáról a didaktikai elemek felé fordult. 
A megváltozott tankönyvigények következtében a tankönyvrevízió irányából a 
tankönyvfejlesztésre került a hangsúly. 

A ’80-as és ’90-es években a tudományosság, a gyakorlatorientáltság és az in-
terdiszciplináris megközelítés igényének szem előtt tartásával megkezdődött a 
tankönyvkutatás saját kutatási területté válása. Ezzel párhuzamosan nemzetközi 
kutatóintézetek és kutatócsoportok jöttek létre, és megszülettek a tankönyvérté-
keléshez használt első raszterek is (Dárdai, 2002). 

Az észt Jaan Mikk (2002) hangsúlyozza, hogy a tankönyvek vizsgálatánál, a 
szövegstruktúra elemzésénél fontosak a kvantitatív módszerek, s kihangsúlyozza 
a reliabilitás és a validitás szükségességét is. Mikk (2002) felhívja a figyelmet a 
szoros kapcsolatra a metodológia és az ismeretelmélet között. Vagyis, két lehe-
tőségünk van az elemző vizsgálat tervezésénél: létrehozunk egy analitikus esz-
közt, arra alapozva, amit feltételezünk arról, amit vizsgálunk (a tankönyvanalízis 
előtt összeállítunk egy szempontrendszert), vagy a tapasztalatokra alapozva 
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tesszük ugyanezt (egy mintán elvégzünk egy előzetes analízist, s így készítünk 
szempontokat). 

A tankönyvkutatás története során fokozatos jelentősbővülésen ment át. A 
kezdeti vizsgálatok mellett, amelyek a tankönyvet, mint információközlő eszközt 
vizsgálták, más megközelítések is fokozatosan teret nyertek. Megjelent a tan-
könyvek történeti, nyelvészeti, szociológiai, pszichológiai, gazdaságtani és eszté-
tikai szempontú elemzése. Mindezek mellett egyre nagyobb hangsúlyt kapott a 
taneszközök didaktikai, tantárgy-pedagógiai szempontú vizsgálata is (2.1. táblá-
zat). Karlovitz (2007) a tankönyvtörténeti, tematikus, szociológiai, szakmódszer-
tani és komplexitásra törekvő vizsgálatok mellett megkülönbözteti a hatásvizsgá-
latokat is. További kutatási lehetőségként említi meg a jogszabályoknak való 
megfelelés vizsgálatát, a tantervben szereplő követelmények és tankönyvek ösz-
szevetését, valamint az összehasonlító tankönyvvizsgálatokat.  Kojanitz (2008a) 
a tankönyvelemzéseket négy dimenzió mentén értelmezi. Így megkülönbözteti a 
tartalmi elemek vizsgálatát, a tankönyv és a tankönyvszerző szemléletének vizs-
gálatát, a tankönyvvel kapcsolatos szabályozási és gazdasági folyamatok vizsgá-
latát valamint a tankönyv tanítási és tanulási folyamatban betöltött szerepének 
és hatásának vizsgálatát.  
 
2.1. táblázat. A tankönyvkutatás dimenziói. Forrás: Dárdai (2002), 20. o. 
 

A tankönyvkutatás dimenziói A kutatás tudományos pozíciói 

1.  A tankönyv, mint kordokumentum történeti 

2.  A tankönyv, mint ismerethordozó szaktudományi/tantárgypedagógiai 

3.  A tankönyv, mint politikum politikai/ideológiai 

4.  A tankönyv, mint pedagógiai eszköz pedagógiai/didaktikai 

5.  A tankönyv, mint médium.  kommunikációelméleti, nyelvészeti, recepcióelméleti 

6.  A tankönyv, mint szocializációs faktor szociológiai, pszichológiai 

7.  A tankönyv, mint termék ökonómiai, oktatás-gazdaságtani, esztétikai 

 
A témával foglalkozó szerzők által megkülönböztetett kutatási lehetőségek 

sokfélesége jól mutatja, hogy a tankönyvkutatás számos tudományterülethez 
kapcsolódik, így az elemzésekhez használt eszközök sokfélék, az eredmények 
szerteágazóak. A tankönyvkutatás önálló tudománnyá válásának részeként szin-
tetizáló törekvések jelentek meg. Ezek a különböző megközelítéseket egyesítve, 
egységes tankönyvelemzési módszerek kidolgozására vállalkoztak. 

Így született meg a tankönyvelemző modellek, melyek a korábbi évtizedek 
eredményeinek és megközelítéseinek felhasználásával a korábbiaknál jóval bő-
vebben értelmezték a tankönyvkutatást. A tankönyv szocializációs-tartalmi elem-
zésére építkezve dolgozták ki a legkorábbi, „politikatudományi” modellt. Ez a 
modell a könyvek tartalmi, pedagógiai és politikai dimenzió mentén történő 
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elemzésére vállalkozott. A „funkcionális” modell ezzel szemben a tankönyv által 
ellátott funkciók mentén kínált lehetőséget az elemzésre, és a korábbi modellel 
szemben hangsúlyt helyezett az eredmények gyakorlatban való hasznosíthatósá-
gára, az innovációra. A „komplex” modell három elemzési lehetőséget is megkü-
lönböztet. A „folyamatorientált” kutatás a tankönyv keletkezésének, használatá-
nak és kiselejtezésének folyamataira fókuszál. A „produktumorientált” kutatások 
a tankönyv tartalmának elemzésére vállalkoznak a tudományelméleti, szaktudo-
mányi, szakdidaktikai és neveléstudományi dimenzió, valamint a design szem-
pontjából. Végül a kutatások a hatásorientáció szempontjából is elemezhetik a 
tankönyveket, arra keresve a választ, hogy a taneszköz milyen hatást vált ki a 
tanulókból. Ezen modellek mellett kialakulóban van egy pedagógiai modell is, 
mely didaktikai szempontokat figyelembe véve igyekszik keretrendszert kínálni 
az ilyen típusú elemzésekhez (Dárdai, 2002). 

A pedagógiai, azon belül is didaktikai elemzések előtérbe kerülésével lehetővé 
vált a tankönyvek neveléstudományi szempontú elemzése, amelynek Fan (2011, 
2013) három típusát különböztetik meg. Egyrészt leíró eszközök segítségével 
vizsgálják magának a tankönyvnek a felépítését, tartalmát, vagyis a tankönyv a 
vizsgálat alanya. Emellett beszélhetünk olyan kutatásokról, melyek a tankönyvet 
független változóként vizsgálják, és arra keresik a választ, hogy milyen tényezők 
befolyásolják a tankönyvfejlesztést. Másrészt vizsgálják a tankönyvet függő vál-
tozóként is, azt kutatva, hogy ezek a taneszközök milyen tényezőkre vannak ha-
tással használatuk során. A két utóbbi megközelítés szoros kapcsolatban van a 
tankönyvek leíró vizsgálatával.  

A pedagógiai-didaktikai szempontokat elemzését lehetővé tevő elemzési mo-
dell kidolgozása napjainkban is folyik, így számos megközelítés és elméleti mo-
dell van jelen a szakirodalomban. Az általános és középiskolák taneszközeinek 
értékelése estében Hansen (2009) négyféle szempont vizsgálható: a tankönyv 
mennyire illeszkedik a tananyaghoz, mennyire segíti a tanár munkáját, miként 
működik a tanítási-tanulási folyamat során és milyen kapcsolatban áll az iskolai 
kultúrával. A négy elemzési modellben 4 dimenzió jelenik meg: a tudás, az érté-
kek, a megfigyelés tárgya és a használat. 

A pedagógiai modell kidolgozásának szükségességét az indokolja, hogy meg-
növekedett az érdeklődés a tankönyvek pedagógiai dimenziók mentén történő 
elemzése, értékelése iránt. Ez elsősorban a nemzetközi összehasonlító vizsgála-
tok megjelenésének és elterjedésének köszönhető. Ezek a vizsgálatok több je-
lenségre is ráirányították a figyelmet. Egyrészt kimutatták, hogy a kormányzati 
ráfordítások és a tudásszint-mérések eredményei között szoros összefüggés mu-
tatható ki. Másrészt az információs társadalom új kihívásai miatt megváltozott a 
tudásról alkotott felfogás, a tudás gazdasági értékké vált, mely a gazdasági fej-
lődés egyik fontos összetevője (Csapó, 2003, 2004). Ez az új tudáskoncepcióval 
összhangban álló, tudományosan megalapozott taneszközök kidolgozását teszi 
szükségessé (Csapó, 2008). 

A tankönyvkutatás történetében Fan (2013) szerint a tantárgyi területek, így 
például a matematika tankönyvek speciális vizsgálata csak az elmúlt évtizedben 
kapott nagyobb teret a kutatók munkáiban. 2004-ben az ICME-10 kongresszuson 
(10th International Congress on Mathenatics Education), Dániában – a kongresz-



 

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
H-1055 Budapest, Szalay u. 10-14. • 
Telefon: (+36-1) 235-7200 • Fax: (+36-1) 235-7202 • 
www.ofi.hu 

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET 
TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 

A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, 
taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai 
Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. 

Oldal: 37 / 150 

 

szus történetében először – egy szekció a matematika tankönyvek fejlesztésével 
és kutatásával foglalkozott. A következő kongresszus (ICME-11) 2008-ban, Me-
xikóban, szintén teret adott a matematika tankönyvek kutatóinak.  A szekció cél-
ja megvitatni, milyen szerepe van a matematika tankönyveknek a matematika 
tanításában, tanulásában, milyen hatással van a könyv, a matematika tanítására. 
Hogyan befolyásolja a tanterv és a társadalmi elvárások a tankönyvi tartalma-
kat? Milyen érdekek játszanak szerepet a tankönyvkiadásban a különböző orszá-
gokban? Kik a matematika tankönyvek szerzői az egyes országokban, s milyen 
háttérrel rendelkeznek? 

Az utóbbi években az ázsiai országok fektetnek nagy hangsúlyt a tankönyvku-
tatásra. Számos konferencián hirdetnek szekciókat a témával kapcsolatban, vagy 
a konferencia fő céljául tűzik ki a tankönyvkutatást. A konferenciák előadásai és 
a publikációk között még mindig előfordulnak olyan munkák, amelyek nem első-
sorban kutatás-alapúak. Ezek gyakran az új tankönyvek promóciói, reklám célú-
ak. A kutatások továbbra is főleg a tankönyv-elemzésre, dokumentumanalízisre 
vagy összehasonlító elemzésekre alapoznak. Fan (2013) meglátása szerint a 
beválásvizsgálatokból kevesebb készül. 

A nemzetközi összehasonlító vizsgálatok közül témánk szempontjából a TIMSS 
emelkedik ki. A vizsgálat előkészítése során a vizsgálatban résztvevő országok 
matematika és természettudományos tárgyainak tanterveit egy háromdimenziós 
kritériumrendszer mentén elemezték. Az így nyert eredményeket felhasználták a 
vizsgálat mérőeszközeinek fejlesztéséhez (Matin, 1996). A TIMSS ezzel fontos 
precedens teremtett, és létrehozta a matematika és természettudományos tan-
terv és taneszköz-értékelés alapjait.  

A nemzetközi eredmények birtokában megindult a sikeresség hátterében álló 
tényezők feltárása is. A TIMSS és a PIRLS 2011-es vizsgálatának elemzése arra 
mutatott rá, hogy a jól teljesítő 4. osztályos tanulókkal rendelkező iskoláknak 
számos jellemzője van. Így például az iskola biztonságos, rendezett közeget te-
remt a tanulásra, támogatja az eredményességet, elősegíti a tanulók elkötelező-
dését a tanulási folyamatban, és a megfelelő tanulási eszközökkel (pl. tanköny-
vekkel) rendelkezik (Martin, Foy, Mullis és O’Dwyer, 2013). Az általános iskolai 
taneszközök eredményességre gyakorolt hatását támasztják alá más eredmé-
nyek is. Geske (2012) a litván tanulók eredmények javulását annak tulajdonítja, 
hogy a természettudományos tankönyvek tartalma bővült, igazodott a TIMSS 
követelményeihez.  

A tudásról alkotott kép és a tudás gazdasági szerepének átalakulásának kö-
vetkeztében a kormányzatok érdeklődése az oktatás minőségbiztosítása és az 
iskolarendszer kimeneti eredményeinek javítása felé fordult. A nemzetközi ösz-
szehasonlító vizsgálatok lehetőséget teremtettek az egyes országok eredményei-
nek összehasonlítására, az eredményességet befolyásoló iskolai és családi ténye-
zők feltárására, a jó gyakorlatok összegyűjtésére és megosztására. A vizsgála-
tokból kapott visszajelzés segítségével megindulhatott az oktatási rendszer fej-
lesztése. Ennek fontos eszköze a tantervi szabályozás reformja, és az új tantervi 
követelményeknek megfelelő tankönyvek kidolgozása, ugyanakkor a tantervfej-
lesztésnek is megvannak a maga kihívásai. Így például a tantervek gyakran túl 
általánosan fogalmazzák meg a célokat, vagy a követendő irányelveket, mely 
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tényezők kihatnak a tankönyvfejlesztés folyamatára is. Mindezek mellett a tan-
könyvkészítés során azt is figyelembe kell venni, hogy a nemzetközileg kidolgo-
zott kritériumrendszerek sok esetben csak abban a kulturális kontextusban érvé-
nyesek, amelyen kidolgozták őket, és más kontextusban nem alkalmazhatóak 
egy az egyben (Benavot, 2011). 

A tankönyvkutatás egy speciális ágát képviseli az eszközzel kapcsolatos szabá-
lyozási és gazdasági folyamatok vizsgálata (Kojanitz, 2008a). A tantervszabályo-
zásnak és tankönyvelfogadásnak többféle módja is létezik. Egyrészt megkülön-
böztethetjük centralizált vagy más néven kontinentális irányítást, amely közpon-
tilag, a tanterveken keresztül szabja meg a tananyagot. Ezen szabályokat figye-
lembe véve a tankönyvek közvetítik az elfogadott tananyagot. Ilyen szabályozás 
jellemzi Ausztriát, Németországot vagy Portugáliát. Emellett létezik a brit vagy 
más néven liberális modell is, amelyben az iskolák nagy szabadságot kapnak a 
tananyag kiválasztásában, így a tankönyvek tartalmukat tekintve nagyon sokfé-
lék, és nem mennek keresztül olyan szigorú szűrőkön, mint az első modell ese-
tében. Ilyen gyakorlattal rendelkezik az Egyesült Királyság, Belgium, Finnország, 
Hollandia és Csehország is.  

Jelentős különbségek mutatkoznak abban a tekintetben is, hogy a centralizált 
irányítás hogyan valósítja meg a tankönyvszabályozást. Ez egyes országokban a 
hivatalosan elfogadott tankönyvlistákon keresztül is történhet, amely tájékozta-
tást ad azokról a piacon jelen lévő tankönyvekről, melyek megfelelnek a központi 
kritériumoknak. A tankönyvlistára kerülésnek szigorú feltételei vannak, mely so-
rán tartalmi és/vagy formai ellenőrzésnek vetik őket alá, azonban egyes esetek-
ben egy regisztrációs eljárás is elegendő a listára kerüléshez. A tankönyvelfoga-
dás menete is különbözőképpen történhet attól függően, hogy általános szem-
pontok vagy részletesen kidolgozott kritériumrendszer mentén valósul meg. A 
tankönyvek értékelését végezheti szakmai bizottság, melynek tagjai lehetnek 
pedagógusok, pedagógiai szakértők. Másrészt az értékelés megvalósulhat egyéni 
szakértők és/vagy társadalmi küldöttek bevonásával is (Karlovitz, 2010).  

Wilkens (2011) a tankönyv-elfogadási rendszereket abból a szempontból tipi-
zálja, hogy van-e egyáltalán ilyen állami rendszer, az elfogadási folyamat előíró 
vagy ajánló jellegű, illetve hogy az elfogadható könyvek száma korlátozott-e. 
Ezen kritériumok alapján ötféle elfogadási rendszert különböztet meg. Az első 
esetben 1) nincsen állami szabályozás a tankönyvelfogadást illetően.  Az állami 
szabályozások különbözhetnek abban a tekintetben, hogy 2) csak egy könyvet 
fogadnak el, 3) több könyvet fogadnak el és előíró követelményeket fogalmaznak 
meg a tankönyvvel szemben, vagy szintén 4) több könyvet fogadnak el, de 
ezekkel kapcsolatban csak ajánlásokat fogalmaznak meg. Végül beszélhetünk 5) 
kevert modellekről is. Wilkens arra is próbált választ találni, hogy a szabályozás 
milyen tényezők eredménye lehet. Véleménye szerint az erős központi irányítás a 
tanárok képzettségével függhet össze, méghozzá oly módon, hogy az alacsonyan 
képzettnek tartott tanárok miatt érzi az állam szükségét a beavatkozásnak.  

A tankönyv pedagógiai szerepe mellett termékként is funkcionál, így annak 
gazdasági vonatokozásait is érdemes megemlíteni. A tankönyvpiac sok esetben 
állami és piaci tankönyvkiadók között oszlik meg, ugyanakkor a piaci elvek nem 
mindig érvényesülnek feltétel nélkül. Az állam sokszor maga is szerepet vállal a 
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tankönyvvásárlásban, ezzel elősegítve, hogy mindenki hozzájusson ezekhez a 
termékekhez. A tankönyv kiemelt szerepének köszönhetően sok országban a 
tankönyvpiac az országos könyvpiac legnagyobb részét adja. Ugyanakkor itt a 
közeljövőben átrendeződés várható, ha figyelembe vesszük a digitális tananyag-
ok megjelenését (Karlovitz, 2010). 

A tankönyvfejlesztés fontos fejleménye, hogy megjelentek a tankönyvi kritéri-
umrendszerek kidolgozására vállalkozó kezdeményezések. Ezek a kutatások 
szakértők vagy pedagógusok bevonásával igyekeznek az egyes iskolai szakaszok 
és tantárgyak számára megállapítani azokat a követelményeket, melyek segítsé-
gével a tankönyv szaktantárgyi és didaktikai tartalma összhangba kerülhet a tan-
tervi, pedagógiai célokkal, és megfelelhet a tankönyvek iránt támasztott modern 
követelményeknek.  

Az így kidolgozott kritériumrendszerek igen sokfélék. Tanárok bevonásával 
például vizsgálják azt, hogy mennyire felelnek meg a tankönyvek a tudásalapú 
társadalom támasztotta kihívásoknak (AlEdwan és Hamaidi, 2010). Más kezde-
ményezések a kompetencia alapú oktatás kihívásainak megfelelő általános krité-
riumrendszer kidolgozására vállalkoznak (Bölsterli, Rehm és Wilhelm, 2012). A 
tankönyvek minőségi kritériumainak összegyűjtésére is tettek kíséreltet 
(Mahmood, 2009). Emellett az új didaktikai megközelítések és koncepciók is fo-
kozatosan megjelennek a tankönyvekben, így a kutatások ezek vizsgálatára is 
vállalkoznak (Kojanitz, 2008b). 

A bemutatott nemzetközi jelenségek alapján megállapítható, hogy a tan-
könyvkutatás, a tantervi és tankönyvi kritériumok kidolgozása valamint az állami 
szabályozás és szerepvállalás három olyan területnek tekinthető, melyek kölcsö-
nösen hatnak egymásra, és befolyásolják a taneszköz-fejlesztés folyamatát. A 
tankönyvkutatás biztosítja a taneszköz-fejlesztés tudományos megalapozottsá-
gát, a tankönyv elemzéséhez használható szempontok feltárását, valamint a 
központi szabályozás megalapozásához szükséges tudományosan megalapozott 
háttért megteremtését. A központi állami szabályozás a nemzetközi összehason-
lító vizsgálatok eredményeit és tapasztalatait felhasználva támogatja a tanesz-
köz-fejlesztést, szorgalmazza a tankönyvkutatásokat és a keretrendszerek kidol-
gozását. A keretrendszerek kidolgozása nem valósulhat meg a tankönyvkutatás 
tapasztalatai nélkül. A tudományos szakemberek által kidolgozott keretrendsze-
rek elsősorban a szabályozás területén érvényesülhetnek, járulhatnak hozzá az 
oktatás eredményességének fejlesztéséhez. 

Hazánkban a tankönyvkutatás némiképp elhanyagolt területe a társadalom- és 
neveléstudományi kutatásoknak. A nemzetközi szakirodalomban azonban jelen-
tős múltra tekint vissza a tankönyvek és taneszközök vizsgálata, mely elsősorban 
és legerőteljesebben német nyelvterületen, illetve Nyugat-Európában bontako-
zott ki már a 20. század első felében. Ugyanakkor a részdiszciplína alapvető 
problémájaként jelentkezik külföldön is az, hogy a tankönyvkutatás kiforrott, 
egységes alapokon nyugvó metodikával nem rendelkezik (Dárdai, 2002). 

Dárdai (2005) a nemzetközi tankönyvkutatás gyökereiről szólva rámutat, hogy 
a tankönyvekkel való tudományos igényű foglalkozás a 19. század közepén vette 
kezdetét, majd az első világháborút követően a tankönyvrevízió formájában öl-
tött nagyobb méreteket. Ettől kezdve egészen az 1970-es évekig elsősorban a 
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tankönyvek tartalmát, ideológiai alapjait, az általuk bemutatott történelmi ese-
mények vitás pontjait vizsgálták a tankönyvelemzések során. A tartalmi kérdé-
sekről a tudományos tankönyvelemzésre a tankönyvrevízió és a tankönyvegyez-
tetés befejeződése után, az 1970-es évek végén tevődött át a hangsúly. Ekkor 
vette kezdetét a tankönyvek több tudományterület által történő szisztematikus 
vizsgálata, mely figyelembe vette a tankönyv mint taneszköz többféle jellemző-
jét, és vizsgálta azt a politikai megközelítésen túl többek között tudományelmé-
leti, társadalomtudományi vagy neveléstudományi szempontból is. Mindezekkel 
összefüggésben a tankönyvelméleti kutatásoknak hat jellemző iránya fedezhető 
fel a szakirodalomban, így a tankönyv mint kortörténeti dokumentum, mint poli-
tikum, mint médium elemezhető, emellett pedig a jelen tanulmány szempontjá-
ból kiemelten fontos kutatások a taneszközökhöz mint ismerethordozókhoz, mint 
szocializációs faktorokhoz, vagy éppen mint a pedagogikum hordozóihoz fordul-
nak (Dárdai, 2005).  

A nemzetközi tankönyvkutatás Dárdai (2002) megfigyelése alapján alapvetően 
három koncepció, tankönyvelemzési modell mentén valósul meg. Dárdai (2002) 
a Gerd Stein (Stein, 1976, idézi Dárdai, 2002) nevéhez fűződő politikatudományi 
modell kapcsán kifejti, hogy az elképzelés nagy előnye, hogy a tankönyvet nem 
pusztán mint iskolai taneszközt vizsgálja, hanem kutatja annak tartalmi és politi-
kai dimenzióját is. A politikatudományi modell a tankönyvet egy adott politikai 
rendszer termékének tekinti, és azt mint a reformok, új társadalmi elképzelések, 
a modernizáció hordozóját vizsgálja. Thonhauser (1992, idézi Dárdai, 2002) 
funkcionális modellje a tankönyvek oktatási-tanulási folyamatban betöltött sze-
repéből kiindulva, és azokat egyúttal kortörténeti dokumentumként és értékkel 
bíró gazdasági tényezőként vizsgálja. A Thonhauser-féle modell szerint a tan-
könyvelemzés legfőbb előnye, hogy eredményeit felhasználva lehetőség nyílik a 
forgalomban lévő tankönyvek tartalmának és felépítésének újragondolására, il-
letve az új taneszközök létrehozására, így az analízisnek elsősorban az újítás je-
gyében kell megvalósulnia. A komplex tankönyvelemzési modell vagy kontextus-
kutatás (Weinbrenner, 1995, idézi Dárdai, 2002) többdimenziós és 
multiperspektivikus taneszközvizsgálatot valósít meg. A tankönyv történetével 
éppúgy foglalkozik, mint annak tanulókra és tanárokra gyakorolt hatásával, illet-
ve a tankönyvet mint produktumot is elemzi. A produktumorientált vizsgálódás 
közben Weinbrenner szerint ki kell térni a mű tudományelméleti illeszkedésére, 
valamint az adott szaktudománynak való megfelelésére, vizsgálni szakdidaktikai 
és neveléstudományi szempontból, és elemezni szükséges a munka külső megje-
lenését is. Dárdai (2002) összegezve a tankönyvelemzési témájú nemzetközi ku-
tatásokat, kitér arra, hogy az eddig megvalósult tankönyvvizsgálatok elsősorban 
egy-egy téma megjelenését különböző tankönyvekben kutató analízisek, úgyne-
vezett témavizsgálatok voltak. Hiányként jelentkezik a szakirodalomban a kifeje-
zetten a pedagógia diszciplínáján nyugvó, a didaktikai elgondolások megvalósu-
lását előtérbe helyező tankönyvkutatás. 

Meyers (1973, idézi Dárdai, 2002) a tankönyvelemző módszerek három alap-
vető típusát, a deskriptív-hermeneutikus, a kvatnitatív és a kvalitatív tartalom-
elemzést különbözteti meg. Míg az első módszer a tankönyvet történeti szem-
pontok mentén vizsgálja, addig a másik két metódus a tankönyv tartalmára kon-
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centrál. A kvantitatív eljárások egyes témakörök, egységek előfordulásának 
hangsúlyait, terjedelmét, gyakoriságát elemzik statisztikai módszerekkel. A kvali-
tatív tartalomelemzés ezzel szemben nem számszerűsíti a tankönyvek elemeit, 
hanem minőségi kódokkal látja el azokat, és ezek alapján teszi megállapításait. 
Legyen szó akár a kvalitatív, akár a kvantitatív tankönyvelemzési eljárásról, a 
munka alapját a kutatási céloknak megfelelő, kidolgozott kategóriarendszer je-
lenti. 

A Kojanitz (2005) által bemutatott Mikk-féle (2000) csoportosítás a tankönyv-
értékelés három típusát tartalmazza, így szakértői véleményezésről, kísérleti 
vizsgálatról és tankönyvanalízisről szól a szerző, és mindezek közül a tankönyv-
analízis mellett teszi le a voksát, kiemelve annak objektivitását, mely a tankönyvi 
jellemzők kvatifikálásából, és statisztikai úton történő elemzéséből fakad. Mikk a 
tankönyvi szövegek minőségi jellemzésében fontosnak tartja az úgynevezett ol-
vashatósági képlet (readibility index) kiszámítását, mely a szöveg bonyolultsága, 
a mondatok hosszúsága és absztrakciója mentén számított mutatóval minősíti a 
tananyagok szövegeit. Ilyen olvashatósági mutatót a magyar nyelvre tudtunkkal 
még nem definiáltak. Ugyanakkor hasznossága minden, diákoknak szánt szöveg 
esetében nyilvánvaló, legyen szó akár olvasókönyvi vagy tankönyvi olvasmányok 
választásáról, kidolgozásáról, vagy a szövegértés fejlesztésére, értékelésére al-
kalmas feladatok létrehozásáról (v.ö. Józsa és Steklács, 2012). 

Richaudeau (1979, idézi Horváth, 1996) a tankönyvet mint műfajt jellemző 
munkájában a tankönyvelemzés megvalósításához tankönyvelemző mátrixot állít 
fel, és négy dimenzió mentén tartja indokoltnak a tankönyvvizsgálatot. A tarta-
lom dimenzióján belül a szociokulturális és ideologikus jellemzők mellett a tudo-
mányterületi kívánalmaknak való megfelelés kerül elemzésre a rendszerben. A 
tankönyvet a kommunikativitás dimenziójában a tankönyvszöveg kommunikációs 
aktusban betöltött szerepéről, mint a közlési folyamat egy eleméről alkot véle-
ményt a bíráló. Vizsgálja a munka olvashatóságát, a könyv közönségének, cím-
zettjeinek való megfelelést, az információk sűrűségét és a közvetített üzenetek 
jellemzőit, vagyis többek között a verbális és vizuális információk arányát. A 
módszer dimenziója a tankönyv alkalmazhatóságát, használatának lehetőségeit 
elemzi. Emellett a tankönyveket nyomdaipari termékekként is szemrevételezi. 
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3. KRITÉRIUMRENDSZEREK ÉS KUTATÁSI EREDMÉNYEK 
 

Nagy Lászlóné, Nagy Zsuzsanna, Dancs Katinka, Losits Anna Katalin,  
Molnár Edit Katalin és Berze Gizella 

 
Hazánkban jelenleg számos tankönyvkiadó taneszközei támogatják a közokta-
tásban dolgozó pedagógusok munkáját. A nagy és sokszínű tankönyvválaszték és 
taneszközkínálat azonban a kutatási adatok szerint mégsem képes kielégíteni a 
tanárok, tanítók igényeit. Az elérhető tankönyvekben sok hibát látnak, hiányos-
nak tartják a tanítást segítő eszközök palettáját (Kerber, 2002a), és emellett 
gondot okoz számukra a közöttük történő választás is (Kerber, 2002b; Gál, 
2001). A taneszközhasználatot tárgyaló 1. fejezetben már utaltuk azokra az ada-
tokra, amelyek az adott tanári személyiségnek és diákpopulációnak legmegfele-
lőbb választás igényét valószínűsítik. 

Ennek oka lehet az is, hogy a tankönyvek kutatása hazánkban viszonylag 
hosszú múltra tekint vissza, ám a magyar tankönyvkutatás nem éri el a szerve-
zettségnek azt a fokát, amelyet a nemzetközi kutatóműhelyek (pl. Georg Eckert 
Nemzetközi Tankönyvkutató Intézet, Dévényi és Rutsch, 2010) munkásságát ta-
nulmányozva megismerhetünk (Dárdai, 2002). A tankönyvek, taneszközök elem-
zése nem foglal el központi szerepet a hazai neveléstudományi kutatások köré-
ben, és témái elsősorban a tankönyvszövegek nyelvi megformáltságát, a szak-
szavak használatát, az illusztrációk szerepét elemzik. Kevés olyan tanulmány je-
lent meg a témában, amely a tanulási-tanítási folyamathoz kapcsolódó kiadvány-
ok elemzésére vállalkozott volna (Jáki, 2002). Szükséges tehát megvizsgálni azt, 
hogyan segítik a tankönyvek a tanulási folyamatot, miként működnek mint isme-
rethordozók (Dárdai, 2005), mennyire tanulhatók, szakmai szempontból mennyi-
re hitelesek (Kerber, 2002a). 

A társadalom kultúrája hat az oktatáspolitika formálódására. Az oktatáspolitika 
meghatározó a központi tantervek és a tankönyvek létrejöttében. Az iskola prog-
ramját ezek határozzák meg; a taneszközök és tanárok pedig mindezekből a ha-
tásokból közvetítenek a diákok felé (v.ö. Karlovitz, 2001a). 

A tankönyvkészítésben szerepet játszó tényezők Karlovitz (2001a, 60-70. o.) 
szerint a következők:  

A) Alapvető társadalmi meghatározók, melyek közvetlenül és közvetetten is 
hatnak a tankönyvekre:  
a) társadalom fejlettsége, szervezettsége; 
b) a társadalom politikai viszonyai;  
c) a munka világa; 
d) a társadalom ideológiája, uralkodó eszméi, esetleges előítéletei (keresz-

tény Európa); 
e) nemzeti jelleg, nemzeti hagyományok; 
f) nemzetközi áramlatok, globális problémák tudatosodásának hatása;  
g) a társadalom embereszménye és jövőképe; 
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h) az oktatáspolitika és az iskolarendszer;  
i) az iskolafenntartók.  
Szociológiai körülmények, szempontok. A tankönyvíróknak ismerniük kell 
azt a tanulóréteget, mely számára a könyv készült; a szülői elvárásokat és 
társadalmi szerepértelmezéseket. 

B) Tudományosság és a tudományok követelményei. Ismeretelméleti, logikai 
és rendszerszemléleti tényezők.  Az egyes tantárgyak, tananyagok speciális 
háttértudományai. A háttér- és segédtudományok szerepe. 

C) Nevelési célok, pedagógiai-pszichológiai szempontok, követelmények. A 
pedagógiai tudományok szempontjai, követelményei. Pedagógiai kritériu-
mok. Kommunikációs követelmények. 

D) Objektív feltételek, meghatározók. Nyomdai, tipográfiai, könyvészeti fak-
tor. 

E) Tantervi keretek. 
F) Szubjektív tényezők. 

 
A hazai tankönyvkutatásról a nemzetközi tankönyvelemzés és tankönyvelmélet 
problémáiról írtakhoz hasonlóan Dárdai (2005) alapján azt mondhatjuk el, hogy 
bár az 1990-es években a tankönyvpiac expanziójának hatására megszaporodtak 
a tankönyvelemző tanulmányok, kevés igazán magas színvonalú tankönyvkuta-
tás eredményei kerültek sajtó alá, illetve a felsőoktatásban sem bontakozott ki a 
tankönyvelemzés közös, elfogadott metódusának alapjait biztosító kutatói közös-
ség. 

A Nemzeti alaptanterv (1995) hatályba lépésének idején, az ennek nyomán 
átalakuló tankönyvpiac igényeinek hatására, illetve az ezredfordulót követően 
több hazai tankönyvkutatás zajlott többek között a Tankönyvkutató Intézet, az 
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, illetve az Oktatási Minisztérium égisze alatt, 
és számos egyéni kutatói teljesítményt összegző tanulmány is napvilágot látott 
az utóbbi évtizedben. A tankönyvek és taneszközök elemzéséhez ennek megfele-
lően több jól használható, komplex szempontrendszer áll rendelkezésünkre ma-
gyar nyelven. Emellett a tankönyvvé nyilvánítás szabályozásában is megjelent a 
folyamatot segítő, azt lehetővé tevő hivatalos szempontrendszer, melyben felfe-
dezhető a hazai és nemzetközi tankönyvkutatás eredményeinek hatása. 

3.1. Hazai kritériumrendszerek 

3.1.1. A tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az 
iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 16/2013. (II.28.) 
EMMI rendelet bírálati szempontrendszere 

A tankönyvvé nyilvánítás eljárása során a 16/2013. (II.28.) EMMI rendeletben 
meghatározott elvek szerint történik a tankönyvek szövegének, képi anyagának, 
illetve a digitális tananyagoknak a minősítése. 

A tankönyvvé nyilvánítási eljárás során alkalmazott elemzési szempontrend-
szer külön vizsgálja a papír alapú és digitális tankönyveket, illetve sajátos bírálati 
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kritériumokat ad az 1. évfolyam számára készült ábécés olvasókönyvekhez. Mind 
a papír alapú, mind pedig a digitális tankönyvek esetén tudományos-szakmai, 
pedagógiai és technológiai jellegű bírálati szempontok alapján történik a tan-
könyvek elemzése. A tudományos-szakmai szempontok között találhatjuk a tan-
könyvek tartalmával kapcsolatos kérdéseket vizsgáló kritériumokat, vagyis itt 
történik a tartalom hitelességének, pontosságának, strukturáltságának vizsgála-
ta, illetve annak elemzése, hogy a tudományterület aktuális álláspontjának 
mennyire felelnek meg a tankönyvben közölt információk. 

A pedagógiai szempontok között összesen kilenc vizsgálandó problémakört ta-
lálunk, melyek egyrészt az ismeretek megértésére és alkalmazására, másrészt a 
gondolkodási és probléma-megoldási képességek fejlesztésének tankönyv által 
történő lehetőségeire fókuszálnak, valamint tanulás-módszertani, szociális ké-
pességekre vonatkozó, illetve a nemzetiségi és vallási közösségek kérdéskörének 
megjelenítésére irányuló kérdéseket vizsgálnak. Emellett a tankönyv értékelésé-
nek fontos kritériuma lesz az is, hogy helyesírási és nyelvhelyességi szempontból 
megfelel-e a mű a kívánalmaknak, és milyen nagyobb rendszer részét képezi, 
tagja-e tankönyvcsaládnak, kapcsolódik-e hozzá egyéb taneszköz is. Külön vizs-
gálati kört alkot a pedagógiai szempontok között a tankönyvben előforduló fel-
adatok jellegének és minőségének meghatározása. A feladatokra vonatkozóan a 
rendelet több elvárást is rögzít, így többek között az általános tantervi céloknak 
való megfelelést, illetve a problémamegoldásra, projektmódszerre alapozó isme-
retszerzést tartja kívánatosnak, és az ilyen jellegű, illetve az elmélyítést, alkal-
mazást is segítő feladatok magasabb arányban való szerepeltetését várja el a 
taneszköztől. 

A technológiai vagy könyvészeti szempontú vizsgálat során a tankönyvek tö-
megét, méretét a célcsoport életkorának való megfelelés szerint minősítik. Emel-
lett vizsgálják a bírálatra benyújtott munkák nyomdatechnikai jellemzőit (pl. pa-
pír minősége, tipográfiai jellemzők, nyomás jellegzetességei). 

A digitális tananyagok bírálati szempontjai tudományos-szakmai, illetve peda-
gógiai téren megegyeznek a papír alapú tankönyvekkel szemben felállított krité-
riumrendszerrel. A technológiai szempontok három nagyobb körre oszthatók, így 
megkülönböztet a rendelet a működési környezethez, a funkcionalitáshoz, a tan-
anyag megjelenítéséhez, az információbiztonsághoz, a technológiai kidolgozott-
sághoz és a szabványoknak való megfeleléshez kapcsolódó szempontokat. A 
tankönyvvé nyilvánításról szóló rendelet a digitális tankönyvek működési környe-
zetén belül vizsgálja a tananyag szoftver- és hardverigényét, illetve azt, hogy a 
digitális írástudásnak milyen szintét várja el a mű a felhasználótól. A funkcionali-
tást és a technológiai kidolgozottságot vizsgáló szempontok között kerül sor az 
elektronikus tankönyvek tartalmának és a támogató környezetnek az elemzésé-
re, a munka tipográfiai megjelenítésén belül pedig a képernyőn való megjeleníté-
se és a kivitelezés kerül elemzésre. A digitális tananyagok esetén a bírálat fontos 
szempontját képezi a stabilitás, vagyis a hozzáférési jogosultságok kezelése és 
azok leírása, illetve a rendszer szabványossága, más szoftverekkel való kompati-
bilitása is.  

Mind a papír alapú, mind pedig a digitális tananyagok bírálati szempontjai kö-
zött külön figyelmet fordít a tankönyvvé nyilvánítási rendelet az 1. évfolyamos 
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diákok részére készült ábécés olvasókönyvekre. Ezeket mindkét taneszköz-
csoportban azonos szempontrendszerrel bírálják, egyrészt a minden tankönyvre 
vonatkozó szempontokkal, másrészt pedig további, a pedagógiai szempontok 
körét gyarapító sajátos kritériumokkal. 

Az első osztályba lépő, olvasni tanuló diákok számára írott olvasókönyvek pe-
dagógiai szempontú bírálata saját 15 szempontos rendszerrel bír az egyéb tan-
könyvekhez képest. Ezek a szempontok a tankönyvek két pólus mentén történő 
értékelését teszik lehetővé: a bíráló arról dönt, hogy a rendelet által megfogal-
mazott elvárásnak megfelel-e a tankönyvvé nyilvánítandó munka vagy sem. Az 
olvasókönyveknek természetesen meg kell felelniük nyelvünk helyesírási és alak-
tani sajátosságainak, és a kisgyermek nyelvi fejlődésének, anyanyelvi fejlettség-
ének is. A tankönyv által megvalósítható betűtanításnak alkalmazkodnia kell a 
jelenlegi tantárgy-pedagógiai elvárásokhoz, és a betűket egy tanév alatt, ará-
nyosan elosztva, hangoztatásra alapozva, megfelelő mennyiségű gyakorlással 
kísérve kell tanítania, figyelembe véve, hogy az alaki vagy hangzásbeli szem-
pontból hasonló betűk egymástól időben távolabb kerüljenek a tanulók elé, elke-
rülve így az elsajátítási nehézségeket.  

A rendelet külön szól az olvasókönyvekben szereplő olvasmányokról és a betű-
tanításhoz használt hívóképekről. Ez utóbbiakkal szemben követelményként fo-
galmazza meg az életkornak és a nyelvi követelményeknek való tökéletes megfe-
lelést, az egyértelműséget és a kivitelezés magas színvonalát. Az olvasmányok 
kapcsán az aktuálisan elérhető olvasástechnikával és az életkorral való harmoni-
zálást várja el, mind a szókincs, mind a szövegek terjedelme, mind pedig témák 
és szövegtípusok terén. 

Az olvasókönyvek tipográfiai megjelenítésével szemben az egységes forma és 
a fokozatosan csökkenő betűméret az elvárás. (A tipográfiai hatásokról l. pl. 
Gósy, 2008.) 

3.1.2. Átfogó szempontrendszerek a hazai tankönyvkutatásban 

Kojanitz (2004a, 2003a, 2003b, 2003c, 2003d) a tankönyvek taníthatóságát és 
tanulhatóságát befolyásoló minőségi tényezőket vizsgálva kutatásai során a tan-
könyvanalízis módszerét alkalmazta, vagyis az általa kidolgozott szempontrend-
szer alapján azonosított és kategóriákba rendezett tankönyvi elemeket számsze-
rűsítve vetette alá statisztikai elemzésnek. Kojanitz tankönyvelemzéseiben töb-
bek között a szöveg tartalmi telítettségét, vagyis a szakszavak előfordulását, 
mennyiségét és típusát tekintette az egyik elemzendő szempontnak. A szaksza-
vak alkalmazása alapvetően befolyásolja a tudáskínáló szövegek (Nagy, 2006) 
csoportjába tartozó tankönyvek megértését. A tudáskínáló szövegek fontos tulaj-
donsága, hogy megértésre való előkészítettségük kisebb, mint az élmény- és 
információkínáló szövegeké. Megértésük ezáltal szövegfeldolgozó stratégiák mű-
ködését igényli. Az általuk képviselt szaktudományok szakszókincsét a tudáskí-
náló szövegek eredeti formában közlik, és elvárják azok ismeretét, illetve a szö-
veg feldolgozása közbeni megismerését, elsajátítását. A tankönyvszövegekben 
szereplő szakszavak szerepe kettős: egyrészt eszköz-, másrészt pedig célfogal-
makként, -kifejezésekként jelennek meg. A tankönyvi szakszavak egy részét te-
hát a taneszköz már ismertnek tekinti, és azokat az új szakszavak, illetve a tan-
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anyag megtanítása során eszköznek tekinti. A tankönyvben foglalt leckék megér-
tése nagymértékben függ attól, hogy milyen típusú és mennyiségű terminus sze-
repel a szövegben. A mindennapi szókincsben is meglévő, illetve a művelt köz-
nyelvben a tankönyvivel megegyező jelentésben használt szakszavak megértése 
a tanuló szókincsének mélységétől függ. Az utóbbi típusba tartozó, illetve a spe-
ciális tudományterületi szakszavak mennyiségét Kojanitz a tankönyvszöveg ta-
nulhatósága alapvető paraméterének tekinti. 

Kojanitz kutatásainak másik jellemző szempontja a tankönyvek szövegezése, 
melyen belül a mondatok hosszát és a főnevek-igék arányát vizsgálja. A 150 be-
tűhelynél hosszabb mondatok az 1-2. évfolyamos tanulók esetén a megértést 
egyértelműen veszélyeztetik, de már a 100 betűhelynél hosszabb mondatok is 
nehezen értelmezhetők lehetnek (Mikk, 1996, idézi Kojanitz, 2003). E mondatok 
megértésének gátja egészen egyszerűen a tanulók rövid távú memóriája, amely 
ebben az életkorban még nem éri el a felnőttekre jellemző 7±2 egységnyi szin-
tet. A komplex verbális munkamemória működése teszi lehetővé többek között 
az összetett mondatok és szövegek feldolgozását, megértését (Németh, 2002). A 
gyakorlatlan olvasóknál, így az olvasni tanuló és olvasni már éppen tudó gyer-
mekeknél, sőt még a 4-6. osztályos korosztálynál is megfigyelhető, hogy a rövid 
távú memória kapacitása összefüggésben áll az olvasott szöveg, illetve az egy-
szerű és összetett mondatok megértésével (Németh, 2002). A főnevek és az igék 
arányáról szólva Kojanitz felhívja a figyelmet arra, hogy az inkább nominális, in-
kább leíró jellegű szövegek megértése sokkal nagyobb nehézséget okoz a tanu-
lók számára a megelőző kutatások szerint, mint azoké az inkább narratív szöve-
geké, amelyekben gyakoribb az igék előfordulása. 

Kojanitz szempontjainak harmadik körét a képi elemek alkotják. A szerző vizs-
gálódás tárgyává teszi a szöveg vizuális képét, illetve a képi és szöveges részei-
nek arányát, a képek számát, funkcióját. Kojanitz (2004a) a képi elemek meny-
nyiségét az egy oldalra jutó képek és ábrák számával jellemzi, és vizsgálja azt is, 
hogy mindezek hány százalékához kapcsolódik kérdés és feladat, vagyis a tan-
könyv milyen eszközökkel törekszik a tanulási folyamatba bekapcsolni a különbö-
ző típusú ábrázolásokat. 

A tankönyvi feladatokat Kojanitz a rögzítéshez, az elmélyítéshez, az alkalma-
záshoz és a problémamegoldáshoz kapcsolódó feladatok típusaiba sorolja, és a 
különböző csoportokba tartozó feladatok leckénkénti számával jellemzi a tan-
könyveket. Hasonlóan jár el a kérdésekkel is, amelyeken belül megkülönböztet 
reproduktív, komplex tudásrendszert mozgósító, látens tudást felidéző, gondol-
kodtató, anticipáló és véleményre rákérdező kérdéseket. 

Egy, a tankönyvértékelés korszerűsítését célzó kutatás során Kojanitz László 
és munkatársai (Kojanitz, 2006) az elemzési szempontok felállítását a tanköny-
vek kapcsán felmerülő, gyakran tapasztalt, és a szakirodalom által alátámasztott 
problémák megfogalmazásából indultak ki. Kiemelték a (1) megváltozott társa-
dalmi igények figyelmen kívül hagyását, vagyis az új információs és kommuniká-
ciós technológiák használatának, a csoportmunkának, illetve a problémamegoldó 
gondolkodás fejlesztésének mellőzését. A megfigyelésük szerint hangsúlyos sze-
repet kapott az elavult, elsősorban az ismeretek átadásán alapuló, a tanulót 
passzivitásba kényszerítő tanítási stratégiák alkalmazása a tankönyvekben. A 



 

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
H-1055 Budapest, Szalay u. 10-14. • 
Telefon: (+36-1) 235-7200 • Fax: (+36-1) 235-7202 • 
www.ofi.hu 

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET 
TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 

A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, 
taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai 
Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. 

Oldal: 47 / 150 

 

kutatók a (2) tanulói nézőpont érvényesülését is kiemelt szempontként kezelték, 
vizsgálták az előismeretek szükségességét a szöveg megértésében, a problémák 
logikus felépítését, levezetését. A tankönyvelemzés következő szempontja (3) az 
értelmes tanulás elősegítése, a tananyagon belüli kapcsolatok észlelésének, el-
mélyítésének, a reflexiónak a segítése. A tankönyvekkel szemben sokszor meg-
fogalmazódó gond, hogy sokkal inkább felelnek meg a (4) szakkönyvekkel szem-
ben tanúsított kívánalmaknak, semmint az elsajátítást és a tanulási motivációt 
kellő mértékben támogató tankönyvi kritériumoknak, illetve (5) túl sok ismertet 
közvetítenek, melyek megtanulása az állandósult tartósság kritériumának szint-
jén nem valósulhat meg. Ehhez a problémához szervesen kapcsolódik az a meg-
figyelés is, mely szerint a tankönyvekben szereplő (6) fogalmak rendszerezése 
nem követ logikus rendet, használatuk, elhelyezkedésük, feladatokhoz való kap-
csolódásuk esetleges. A taneszközök szövegével szemben gyakori panasz, hogy 
azok (7) nehezen tanulhatóak, az életkornak nem megfelelőek, illetve a (8) képi 
elemek alkalmazása sem támogatja kellőképpen a tananyag elsajátítását. Ezzel a 
nyolc szempontból álló kritériumrendszerrel összesen hat humán- és reáltantárgy 
tankönyveit vizsgálták sikeresen a kutatók, és fogalmaztak meg megállapításo-
kat a taneszközök minőségére, használhatóságára vonatkozóan. 

A fentihez hasonló rendszert vázol fel Kojanitz László egy másik munkájában 
(2005b), mely a tankönyvkutatás szerepét és feladatait vizsgálja. Itt is a (1) 
szakszavak mennyisége és minősége, az (2) információk, tények, fogalmak elhe-
lyezkedése és rendszerbe illeszkedése, a (3) mondatok mennyisége és hossza, a 
(4) képi elemek mennyisége és típusa, illetve a (5) kérdések és feladatok előfor-
dulása és jellege jelenti a tankönyvek minőségi megítélésének alapvető kritériu-
mait. Szintén ezek a szempontok jelennek meg a szerző egy másik munkájában 
(Kojanitz, 2004b), ahol a tankönyvek statisztikai eszközökkel történő jellemzésé-
nek lehetőségeit elemezve történelemtankönyveket vesz górcső alá. 

Az ismeretanyag, illetve az ismeretek közvetítésének, feldolgozásának válto-
zásait nyomon követő, több tantárgy tankönyveire kiterjedő vizsgálatban Fi-
scherné és Kojanitz (2006) kutatócsoportja a tankönyvelemzés szempontrend-
szerének kidolgozásakor sokat merített a fent ismertetett kritériumokból. Többek 
között ilyen, korábbi kutatásokból is ismert szempontja volt ennek a vizsgálatnak 
a kérdések és feladatok jellegének, mennyiségének elemzése, valamint a tan-
könyvek képi elemeinek, az ismeretek, fogalmak közlésének és a taneszköz 
nyelvi megformáltságának vizsgálata. Ezen szempontok alapjai a korábbi vizsgá-
latok kritériumrendszerének egyes elemivel rokoníthatók, azokhoz hasonló fó-
kuszpontokat azonosíthatunk bennük.  

A kutatás a tankönyvek ismeretanyagának változásait elemző szempontban az 
ismeretek, fogalmak mennyiségét és nehézségi szintjeit vizsgálták, szemrevéte-
lezve ebből a szempontból a tanulást segítő vagy az elsajátítást ellenőrző felada-
tokat is. A nyelvi jellemzők között tértek ki többek között a tartalom és a szak-
szavak kifejtettségére, az új fogalmak bevezetésére, vagyis a szöveg aktuális 
tagolásának jellemzőire, illetve szakszavak, szakkifejezések típusaira és jellem-
zőire. A képi információk elemzésében mennyiségi és minőségi szempontokra 
egyaránt figyeltek a szerzők, így a képek és ábrák mennyisége, összetettsége és 
az általuk betöltött pedagógiai funkciók, illetve a tanulhatósággal való összefüg-
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géseik is szerepeltek a szempontok között. A kérdések és feladatok vizsgálatának 
három fókuszát ebben a szempontrendszerben a mennyiség, a nehézségi szint és 
a feladat-, illetve kérdéstípusok változatossága jelenti. 

Emellett a Fischerné és Kojanitz (2006) vezette kutatás külön figyelmet fordí-
tott arra, hogy az elsődleges kutatási célnak megfelelően megvizsgálja a kivá-
lasztott tantárgyak tankönyveiben a témakörök változásait és azt a didaktikai 
apparátust, amelyre a tankönyv a tananyag feldolgozása során építkezik. A tan-
könyvek tematikus változásainak elemzésekor a szerzők megfigyelték, milyen új 
témakörök jelentek meg a vizsgált időszakban a tankönyvsorozatokban, és az 
egyes témakörök tartalmai miként változtak, hogyan strukturálódott a tananyag, 
miként épült fel benne az a fogalmi rendszer, amelynek közvetítésére a tan-
könyvszerző vállalkozott. A didaktikai eszközök változásain belül számos, a tanu-
lási folyamatot befolyásoló módszertani jellemzőt elemeztek. Ilyen volt például 
az életkornak való megfelelés mellett a törzsanyag és a kiegészítő ismeretek kö-
vetkezetes megkülönböztetése, a motiválás eszközeinek változásai, a tanórán 
alkalmazható módszerekre és stratégiákra vonatkozó iránymutatás, vagy az 
olyan tanulást támogató, segítő eszközök jelenléte, melyek a tanulási folyamat 
eredményességének növelésére kerültek a tankönyvbe. 

Kerber (2005) magyar nyelv és irodalom tankönyveket elemezve a korábbiak-
hoz hasonló alapokon nyugvó saját szempontrendszerrel dolgozott. Megvizsgálta 
a tankönyvek (1) szemléletét, (2) érdekességét, a motivációra gyakorolt hatását, 
(3) a művekben előforduló szövegtípusokat, (4) didaktikai jellemzőiket, (5) a 
kérdések és feladatok jellemzőit, valamint (6) a tananyag elrendezését, felépí-
tését. 

3.1.3. Nyelvészeti szempontrendszerek a hazai tankönyvkutatásban 

A pedagógiai jellegű tankönyvvizsgálatok mellett nagy hagyománya van a ma-
gyar szakirodalomban a tankönyvszövegek nyelvészeti szempontú elemzésének. 
Ezek, a jellemzően kisebb szövegkorpusszal dolgozó vizsgálatok a tankönyvek 
szövegének nyelvtani megformáltságát, szókincsét teszik az analízis tárgyává, 
tipikus hibákat azonosítanak, és felhívják a figyelmet olyan problémákra, melyek 
alapvetően befolyásolhatják a tankönyvszöveg megértését, illetve tanulhatósá-
gát. A pedagógiai szempontú vizsgálódáshoz ezek a kutatások éppen emiatt já-
rulhatnak hatékonyan hozzá. A tankönyvvé nyilvánítási eljárás során, a folyamat 
szempontrendszerében, szem előtt tartva a tankönyvből vagy általában a szö-
vegből történő tanulás jellegzetességeit, fontos szempontot képezhetnek a nyel-
vészeti vizsgálatok nyomán megfogalmazott kritériumok. 

Ugyanerre hívja fel a figyelmet Eőry Vilma (2005), amikor kiemeli, hogy a pe-
dagógiai szempontú tankönyvvizsgálatok sem mellőzhetik a nyelvészet által elfo-
gadott, tudományos szövegelemzés módszereinek alkalmazását. A nyelvészeti 
megközelítését is figyelembe vevő tankönyvelemzés kritériumai között Eőry ösz-
szesen nyolc szempontot tüntet fel, melyek a tankönyvszöveg minőségét befo-
lyásolják. Ezek közül az első, hogy a (1) szöveg tagolása mennyiben követi a 
szöveg gondolati rendszerét, és ezáltal miként támogatja a tananyag megérté-
sét. További kritériuma a tankönyvszöveg jóságának az, hogy a (2) mondat-
egészek egységes szövegegészt alkossanak, (3) a mondategészek és a (4) mon-
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dategységek kapcsolódjanak egymáshoz, (5) ne legyenek megértési nehézsége-
ket okozó hiányosságaik a mondatrészek terén, vagyis tartalmazzák a mondatok 
feldolgozásához, jelentésük megértéséhez szükséges valamennyi információt. A 
kötőszavak és utalószavak, a lineáris és globális kohézió megfelelő alkalmazása 
ugyanis elengedhetetlen eszköze a tankönyvből történő tanulás elősegítésének 
(Fercsik, 2001a; 2002a). A mondategységekkel szembeni további fontos köve-
telmény, hogy (6) megfelelően szerkesztettek legyenek, a (7) szöveg aktuális 
tagolása pedig az új, vagyis az éppen megtanulandó információkra helyezze a 
mondat fókuszpontját. Az aktuális tagolás fontosságára, az új információ megfe-
lelő helyzetben történő megjelenésére Fercsik (2002a) a tankönyvek nyelvhasz-
nálatát és szövegalkotását vizsgálva szintén rávilágít. Alapvető elvárás a tan-
könyvekkel szemben, hogy a tanulókat megismertessék az adott tantárgy és tá-
gabb értelemben a tantárgy által képviselt tudományterület szakszókincsével 
(Fercsik, 2001b), így előfordulásuk elkerülhetetlen és szükségszerű a taneszkö-
zök szövegeiben. Az azonban, hogy a tanulók által még nem ismert szakszavak 
milyen kontextusban, milyen jellegű magyarázattal kísérve jelennek meg az elsa-
játítás érdekében a tankönyvszerzők által nagymértékben befolyásolható. A kí-
vánatos az, hogy a tankönyv az idegen szavak és szakkifejezések első előfordu-
lásakor adja meg azok magyarázatát. Eőry a (8) tankönyvben szereplő szaksza-
vak előfordulását, mennyiségét és típusát a fejlődéslélektani elv, a tanulók befo-
gadóképessége mentén tartja indokoltnak megítélni. 

Eőry (2006) a tankönyvszöveg érthetőségét befolyásoló nyelvtani kritériumo-
kat a szöveg, a szövegmondatok, a mondategységek és a mondatrészek jellem-
zői köré szervezi. A szöveg egésze esetén fontosnak tartja megvizsgálni annak 
tagolását, a szövegelemek egymáshoz való kapcsolódását, aktuális tagolását és 
a „szöveg kifejtettségi fokát” (Eőry, 2006). A szövegmondatok szerkesztettségét 
és szintmélységét teszi a vizsgálódás tárgyává, a mondategységeknek pedig a 
tagoltságát elemzi. A mondatrészek zsúfoltságát és telítettségét szintén megha-
tározónak tekinti a tankönyvszöveg megértésének szempontjából. 

Honffy Pál (1990, 2003) a tankönyvszöveg tanulhatóságát, nyelvi jellemzőit 
vizsgálja, és elsősorban jellemző hibákat azonosít az átvizsgált munkákban. A 
tankönyvi definíciók logikus, nyelvtani szempontból helyes közlését tekinthetjük 
az egyik szempontnak, mely a megfelelő tanulhatóságot biztosítja. Honffy kieme-
li, hogy az (1) alany ismertsége, vagyis a szöveg korábbi részében, illetve össze-
tett mondat formájában legalább az adott definíción belül történő bemutatása 
elengedhetetlen feltétele a fogalomtanulásnak. Az (2) alany és az állítmány pon-
tos beazonosíthatósága megakadályozza a téves értelmezések kialakulását.  

Az (3) egymástól távol eső, ámde a mondatok értelmezése szempontjából 
összetartozó mondatrészek a szerző szerint szintén megértési nehézségeket 
okozhatnak. Ennek oka elsősorban az, hogy az olvasás folyamatossága az ilyen 
mondatok értelmezése közben megszakadhat, újbóli olvasás válhat szükségessé 
éppúgy, mint a közbeékeléseket tartalmazó mondatok esetén. Mint ahogy arra 
Fercsik (2002b) is utal, a tankönyvek mondataival szemben az átláthatóság és a 
lineáris építkezés alapvető elvárás, mivel az ilyen szerkesztésű mondatok sokkal 
inkább támogatják a megértést, mint a közbeékelt mellékmondatokat tartalmazó 
szerkezetek. A tankönyvszövegekben, amelyek elsődlegesen a szövegből való 
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tanulást szolgálják, és feladatuk a megértés segítése lenne, a (4) többszörös rej-
tett állításokat tartalmazó mondatok is az alapvető célokkal ellentétesen hatnak. 
Sokszor a többszintű, a szerző szándéka szerint előzetesen megszerzett háttér-
ismereteket megfogalmazó, azokra utaló mondatok jelentenek nehézséget ekkor 
a megértésben. További kritériuma a jól megfogalmazott tankönyvi mondatok-
nak, hogy (5) explicit módon tartalmazzák az információkat, vagyis minden eset-
ben legyen egyértelmű, hogy ki vagy mi az állítások alanya; a szöveg pedig en-
nek érdekében a központozás segítségével a magyar helyesírás szabályainak 
megfelelően támogassa, segítse a megértést, illetve tartalmazzon minden olyan 
mondatrészt és kötőszót, amely egyértelművé teszi a szöveg jelentését. Honffy 
szerint további kritériuma a tankönyvi mondatok, így a tankönyvszöveg jó értel-
mezhetőségének, ha szövegszervezési eljárások segítik a megértést.  

Bencédy (2002) nyelvészeti szempontokat alkalmazó tankönyvelemzésében 
nagy hangsúlyt fektet a tankönyvek mondatainak felépítésére, a bennük foglalt 
mondatrészek elhelyezkedésére. Felhívja a figyelmet arra, hogy a tankönyvszö-
vegekben kerülendő a zsúfolt, 20-30 mondatrészt is tartalmazó mondatok hasz-
nálata, illetve a megértés alapját jelentő alany-állítmányi szerkezet elhelyezke-
dése akkor szerencsés, ha nem a mondat végére kerül. Bencédy a többszörös 
alárendelések helyett több egyszerű mondat alkalmazását javasolja. A tanköny-
vek szókincséről szólva kifejti, hogy kerülendők a taneszközökben a felesleges 
zsargonelemek, és a tudományterület elsajátítandó szakszavainak is minden 
esetben kellő magyarázattól kísérve kell megjelenniük. A szerző alapvető köve-
telménynek tartja a tankönyvekkel szemben a helyesírási, nyelvhelyességi, köz-
pontozási hibáktól való mentességet. Bár Bencédy alapvetően nyelvi szempontú 
elemzésnek veti alá az általa vizsgált tankönyveket, az ábrák és egyéb képi ele-
mek jelentőségét is központi helyen kezeli, és azoknak egyrészt motivációs, 
másrészt megértést segítő szerepet tulajdonít, de alaposabb elemzésre ebből az 
aspektusból nem tér ki. 

Bencédy (2010) az iskolába lépő és az anyanyelvet még valamilyen mértékben 
ekkor is tanuló kisgyermek nyelvi fejlettségéből, szókincsének gazdagságából 
kiindulva közelíti meg a tankönyvek nyelvhasználatának kérdéseit. Tanulmányá-
ban kiemeli a (1) tankönyvi ábrák változatosságának, a (2) tanulói aktivitás nö-
velésének fontosságát, ugyanakkor nagy hangsúlyt fektet a (3) szakszavak meg-
felelő tanítására, illetve hosszabban kitér a tankönyvek (4) nyelvi jellemzőire is. 
A mondatok szerkezetének elemzésekor felhívja a figyelmet arra, hogy a tanesz-
közök szövegeiben különösen nagy jelentősége van a mondatok érthetőségének. 
Ezt a kritériumot nemcsak a szókihagyás, vagy az értelmezéshez szükséges 
mondatrész hiánya, esetlegessége miatt teljesen értelmetlen mondatok körére 
terjeszti ki, hanem jelzi, hogy a túlságosan sok tagmondatból álló, illetve közbe-
ékelt tagmondatokat tartalmazó összetett mondatok is megértési nehézségeket 
okozhatnak a tankönyvből történő tanulás során. 

A fentiek alapján a Bencédy József által fontosnak tartott, elsősorban nyelvé-
szeti megközelítésű tankönyvelemzési szempontokat az alábbiakban összegez-
hetjük: (1) a képi elemek jellegzetességei, (2) a tanulók tanulási folyamatba való 
bevonásának jellemzői, (3) az alkalmazott szakszavak típusai és elhelyezkedésük 
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a szövegben, (4) a mondatok szerkezete, (5) helyesírási, (6) központozási és (7) 
nyelvhelyességi hibátlanság. 

Ezeket, a tankönyveket komplex nyelvi elemzésnek alávető szempontcsopor-
tokat, illetve szempontrendszereket kiegészíthetjük még néhány egyéb szerző 
által említett kritériummal is, így például az alapvető nyelvi igényességgel, a 
pongyola megfogalmazások kerülésével (Székely, 2003) 

3.1.4. A kommunikáció szempontjai a hazai tankönyvvizsgálatokban 

A komplexebb, több tankönyvi jellemzőt vizsgáló tankönyvkutatások és a nyelvé-
szeti jellegű megközelítések mellett ismert néhány kifejezetten a tankönyvszöveg 
egy-egy aspektusára fókuszáló tankönyvvizsgálat is a hazai szakirodalomban. H. 
Tóth (2007) irodalomtankönyveket vizsgált abból a szempontból, hogy milyen 
szövegfajták, szövegtípusok jelennek meg, az olvasmányok mennyiben felelnek 
meg az érintett korosztály fejlettségének és igényeinek. Az irodalomtankönyvek 
szövegeinek csoportosításakor H. Tóth megkülönböztet referenciális – vagyis a 
tankönyvszerző által fogalmazott – és poétikai szövegtípusokat, melyek például 
illusztrációként, szemelvényként szerepeltetett, más szerzőtől származó szöve-
geket, és ezek előfordulását elemzi, számszerűsíti. 

Zrinszky (1993) pedagógiai kommunikációt elemző tárgyalásában megkülön-
bözteti a monologikus és a dialogikus tankönyvi szöveget. A kettő között a taní-
tásról a tanulásra helyeződő hangsúly jelenik meg. Az előbbi „puszta információ-
közlés és a tudnivalók előírása” míg az utóbbi valódi válasz-lehetőséget kínál, a 
diák kapcsolatba léphet vele (94-95. o.). Nagy (1985) ezt kérdést lényegében a 
fogalomépítésnél tárgyalja. Abból a nézőpontból vizsgálja, hogy a világ jelensé-
gei hogyan állnak kapcsolatban azokkal a fogalmakkal, amelyekkel ezeket az el-
ménkben leképezzük. A kérdés pedig az, hogy e fogalmak kialakulását és pon-
tosságát milyen szövegek segíthetik a leghatékonyabban. Ezt Zrinszky-féle 
megkülöböztetést látjuk megjelenni későbbi kifejtésekben is. 

Karlovitz (2001b) a tankönyvek kommunikációs stratégiáit vizsgálja, a tan-
könyvszöveg és az olvasó közötti kapcsolatot többféle funkcióval megvalósuló 
kommunikációs aktusként értelmezve. A tankönyvek minőségének megítélése 
szempontjából fontos lehet megállapítani, hogy milyen jellegű tanulói magatar-
tást feltételez a taneszköz kommunikációja, vár-e aktivitást olvasójától vagy 
sem. Karlovitz egyirányú, közlő típusú; kétirányú és kombinált tankönyvi kom-
munikációs stratégiákat azonosít a tankönyvek elemzésekor, melyek közül a ta-
nulók tanulási folyamatban való aktív részvételét, a tankönyvszöveggel folytatott 
intenzív munkát és a felhasználó megnyilatkozásaival is számoló kommunikációt 
tarthatjuk kívánatosnak. 

Vincze (2003) pedagógiai-didaktikai két alszempontja releváns ezen a ponton. 
(1) A feldolgozott ismeretek, fogalmak mennyire vonhatók be a személyes ta-
pasztalatok körébe? (2) Motiváló-e vagy unalmas a tankönyv felépítése? Megfe-
lel-e a tankönyv a tanulók életkori sajátosságainak? Az előbbi a szerző szerint a 
záródó típusú tankönyvben a véletlenre van bízva, a tankönyv ezt a szempontot 
nem érvényesti. Az ilyen tankönyvek azáltal, hogy nem közvetítik, hanem tar-
talmazzák az irodalmi műveket, eltávolítják azokat az olvasóktól. Felhívja a fi-
gyelmet, hogy nem arról van szó, hogy az ismeretek, fogalmak eleve „távoliak” 
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lennének, hanem arról, hogy mindenről úgy beszél, mintha az irodalmi ismere-
teknek semmi köze nem volna az ember élményeihez, tapasztalataihoz (224. o.). 
Ezzel szembe állítja a nyitódó tankönyvet, mely befogadó-és megértés-központú 
és éppen a személyes tapasztalatokra, az előítéletek tudatosítására épít, illetve 
arra, hogy a szöveggel való kapcsolatba lépés által megfogalmazódjék a tanuló 
önálló véleménye. Vincze (2003) szerint az utóbbi szempont úgy jelenik meg a 
nyitódó típusú tankönyvekben, hogy azok nem műveltséganyagot akarnak a gye-
rekek fejébe csepegtetni, hanem az olvasási kultúra kialakulására nyújtanak le-
hetőséget. 

3.1.5. Kulturális és szociológiai szempontok a tankönyv-
elemzésekben 

A tankönyvkutatás egyik meghatározó irányzata a tankönyvvel, mint kulturális 
termékkel foglalkozik. Így gyakran elemzik annak tartalmát társadalmi szem-
pontból is, hiszen a tankönyv történeti fejlődés eredményeként alakult és alakul 
ki, szoros összefüggésben áll az adott kor társadalom viszonyaival. Dárdai meg-
fogalmazásában, a „tankönyv, mint a társadalom által történetileg létrehozott 
termék, maga is társadalmi tartalmak, viszonyok, értékek leképződése, „tükre”, 
ebből kifolyólag pedig a kutatás lehetséges tárgya is. A tankönyv azonban nem-
csak mint a korszellem letükröződése, hanem mint egy adott társadalmi- hatal-
mi-politikai rend legitimációs eszköze is vizsgálható” (Dárdai, 2002a. 13. o.). 
Karlovitz (2001) ezt így egészíti ki: „ A tankönyvek az adott kor társadalmának 
(szellemiségének, ideológiájának, fejlettségi szintjének, gazdasági viszonyainak, 
technikájának stb.) akarva-akaratlanul is meglehetősen hű tükörképét adják. A 
tankönyvek – még a „nem politizáló” tankönyvek is- ideológiai (oktatás), politikai 
korszellemet, stílusjegyeket is magukon viselnek (15. o.). 

A hitelesség kérdése értelmezhető kulturális, nem csak pedagógiai kérdésként. 
Kojanitz (2005a) a pedagógiai elavultságról írva kifejti, hogy vannak olyan prob-
lémák, amelyek abból adódnak, hogy a tankönyvszerzők nem veszik kellően fi-
gyelembe az iskolai oktatással szemben megfogalmazott új igényeket, és nem 
veszik át a tanuláselméleti kutatások új eredményeit. Alapfeltételként emeli ki a 
következőket: „az emészthető mennyiségű ismeretanyag, az egymásra épülő 
fogalom és feladatrendszer, a tanulók olvasási képességeit és előzetes tudását 
figyelembe vevő szövegezés, valamint a tankönyvi ábraanyag sokoldalú felhasz-
nálása az ismeretek közvetítésében” (3. o.). Hiányolja továbbá, hogy a tanköny-
vek nem tükrözik a megváltozott társadalmi igényeket, valamint nem adnak 
elégséges segítséget ahhoz, hogy a tanuló kapcsolatokat találjon a tanultak és a 
saját tapasztalatai között. 

Kerber (2006) ezzel szemben úgy látja, hogy (például az irodalom tanításánál) 
az életszerűség nem feltétlenül azt jelenti, hogy a gyakorlati élet problémái vagy 
a tanulók életről való tapasztalásai az anyagban megjelenhetnek, hanem ez in-
kább a tanulók érintettségének kialakítását jelenti.  Hogy a tankönyvet mint kul-
turális terméket és annak tartalmát társadalmi szempontból érdemes vizsgálni, 
arra rámutat H. Sas és Háber (1980) klasszikus szociológiai szempontú tan-
könyvkutatása is. Szerintük az iskola mindig az adott társadalom kultúrájának 
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értékeit, normáit közvetíti, ez jól tükröződik a tankönyvekben. Az olvasóköny-
vekben expliciten megfogalmazódnak az iskola, a család, társadalmi struktúra, 
történelmi múlt, a munka, a normatív viselkedés, a modellek által közvetített 
szerepek, a világnézet. Úgy fogalmaznak, hogy „az iskola és ezen belül a tan-
könyv a társadalom kezében olyan kritikai eszköz, a „jónak”, a „rossznak” olyan 
explicit példatára, amely éppen ezért igen alkalmas a benne tükröződő társada-
lomkép szociológiai jellegű elemzésére” (H. Sas és Háber, 1980. 15. o.) Az álta-
lános iskolai tankönyv azért is releváns téma a szociológiai elemzés számára, 
mivel az alsó tagozatban a gyerekek még azonos és közös tudást, értékeket 
kapnak. A tankönyvírók feladata igen nehéz, mivel nem mindegy, hogy a tan-
könyvek által milyen világképet sugallnak. A szerzők felteszik a kérdést, hogy 
vajon segíti-e a gyerekeket a mindennapok, a megváltozott viszonyok, konfliktu-
sok és ellentmondások értelmezésében a tankönyvszerző; és vajon a társadalmi 
tényeknek megfelelően ír-e. 

Az iskolában nem csak a kitűzött oktatási, nevelési célok érvényesülnek, ha-
nem rejtett hatásmechanizmusok is (Szabó, 1985; Czachesz, Lesznyák és Mol-
nár; 1996; Tomasz, 2006). 

Brandt (1986) idézi Torgyik és Karlovitz, (2006) kiemeli, hogy minden diák 
számára elfogadó légkört kell biztostania az iskolának. „Nem elhanyagolandó 
kérdés, milyen tankönyvekből tanulnak a diákok, az iskolában használt tanköny-
vek tükrözik-e a társadalom sokszínűségét, s ha igen, akkor pozitív színben tün-
tetik- e fel mindezt. […] hozzájárulnak-e a globális látásmód kialakításához, segí-
tik-e a kritikai szemléletet, kapcsolatban vannak-e a tanuló tapasztalataival, le-
hetőséget adnak-e az előítéletek oldására stb.?” (Torgyik és Karlovitz, 2006. 41-
42. o.). 

A multikulturális kutatások középpontjában tehát az gondolat áll, hogy úgy vé-
lik, hogy az emberek tudása kultúránként és személyenként változik, ezért a tu-
dás konstruálásának folyamatát vizsgálják (Banks, é.n.). A multikulturális kuta-
tások célja, hogy a történelmileg marginalizált és diszkriminált csoportok életével 
kapcsolatban érvényes magyarázatokat tudjanak adni, hogy ezáltal a társadalom 
teljes értékű tagjaivá váljanak (l. még Lesznyák és Czachesz, 1998). 

Varga (2008) kutatása szintén vizsgálja a rejtett tanterv kérdéskörét, de a  
természettudományos tantárgyak körében. Arra kereste a választ egy nemzetkö-
zi kutatás keretében, hogyan határozzák meg a tankönyvírók, tankönyvkészítők 
a tankönyvek tartalmát. A projekt tankönyvelemzések révén kívánta azonosítani 
a, hogyan segítheti a biológiai, az egészség- és a környezeti nevelés az állampol-
gári lét különböző aspektusainak fejlesztését; illetve  a tankönyvek és a pedagó-
gusok implicit értékeit (rejtett tanterveit). Mind a 16 részt vevő országban azo-
nos módszertannal, elemző táblázatok alapján dolgoztak fel 183 tankönyvet, 
szövegeiket és képeiket egyaránt, témánként csoportosítva. 

Varga (2008) kutatása abból a feltevésből indult ki, hogy három alapvető té-
nyező határozza meg, mi kerül a tankönyvbe: a) az adott tudományterületen 
felhalmozódott tudás; b) a gyakorlat, vagyis egy új kiadás szívesen használja a 
korábbi tankönyvek anyagrészeit; c) a tankönyvírók, tankönyvkészítők értékei, 
amik nem mindig tudatos értékválasztások (ezek tankönyvi érvényesülését cé-
lozta ez a kutatás bebizonyítani). 
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Csapó (2008) szerint a tankönyvíróknak nehéz feladatuk van, hiszen olyan is-
mereteket kell közvetíteniük, melyek előre mutatnak, és a tanulóknak olyan ké-
pességeket, készségeket adnak, melyek segítséget jelentenek a jövőben való 
boldogulásban. Ugyanakkor az olvasás megszerettetése, az olvasás képességé-
nek fejlesztése elengedhetetlen a gyerekek életben való előrejutáshoz. Ez a kitű-
zött oktatási-nevelési cél azonban nem biztos, hogy megvalósul, ha a tanköny-
vek a rejtett tanterveiken keresztül olyan világot mutatnak a tanulóknak, amely 
merőben eltér az általuk megtapasztalttól vagy a szociológiailag jellemezhető 
valóságtól. Ennek következtében előfordulhat, hogy nem tudnak kapcsolatba ke-
rülni a szövegekkel, így érdeklődésüket veszthetik, kedvezőtlenül alakulhatnak a 
tantárgyi motivációjuk attitűdjeik is. A tankönyveknek olyan, sokszínű szöveget 
lenne szükséges a diákoknak felkínálniuk, hogy azokkal kapcsoltba lépve tudják 
(megtanulják) értelmezni a világot és benne önmagukat. 

Nagy Péter Tibor (2001) a Horthy korszak alatt kiadott tankönyvek családké-
pét és társadalomképét vizsgálta, és vetette össze a kor demográfiai adataival. 
Úgy találta, hogy a kettő jelentősen eltér. Arra következtetett, hogy a társadalom 
által elfogadott értékek és az iskola által sugallt értékeknek nem volt közük egy-
máshoz. Eredményei azt mutatták, hogy a tradicionális értékrendből kimozduló, 
individuális döntéseket hozó (pl.: házasságon kívül együttélők, gyermektelenek 
stb.), tehát a tankönyvek képétől eltérő embercsoportok, valószínűleg szélesebb 
kört alkothattak, mint ami a hivatalos dokumentumokban megjelent. Például a 
tankönyvek olvasmányai a házasságban élést mutatták normának, ezzel szem-
ben egyedül élésről, válásról, és együttélésről nem írtak, miközben a demográfiai 
adatokból az látszik, hogy a városi emberek 35,6%-a nőtlenként vagy hajadon-
ként. 

H. Sas és Háber (1980) két tanulmánya tulajdonképpen két témát dolgoz fel, 
melyek átfedik egymást. A vizsgált olvasókönyvek megjelenési ideje 1972 és 
1973. A szempontjaik előfordulási gyakoriságát vizsgálták, tartalomelemzést vé-
geztek, illetve leíró-értelmező elemzést kapcsoltak az eredményeik értelmezésé-
hez. Arra keresték a választ, hogy a tankönyvek milyen értékeket és ismereteket 
közvetítenek, milyen világot mutat be a tanulóknak ezeken az ismereteken és 
értékeken keresztül. A vizsgálati szempontjaik a következők voltak: 

a) Foglalkozások, jövedelem, fogyasztás, társadalmi struktúra – „a munka vi-
lága”. (28. o.). Ezt azzal indokolják, hogy a tanuló a társadalommal talán 
legkönnyebben a munka világán keresztül ismerkedik meg.  

b) „Emberi kapcsolatok, erkölcsi tanítások, értékek – „az emberek világa” 
(45. o.)  

Mivel a tankönyvek az emberi kapcsolatokat, emberi értékeket is bemutatják, a 
jó és rossz példákon (pl. mit illik és mit nem illik csinálni) keresztül szemléltetik 
ezeket. Ide tartoznak az illemszabályok megismertetése is. Megjelennek az ol-
vasmányokban szereplő felnőttek és gyerekek kommunikációs kapcsolatai, a csa-
ládon belüli interakciók is. Az olvasmányok általában nevelő jellegűek, ezért a 
szerzők arra következtetnek, hogy a kapcsolatok fajtáit, intenzitását modellül 
szánták a tankönyvírók. 

H. Sas és Háber (1980) felhívja a figyelmet arra, hogy már az alsó tagozatos 
tanulók számára sem a tankönyv az ismeretszerzés kizárólagos eszköze. Az olva-
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sókönyveknek ennél fontosabb szerepük van, hogy az egyéni tudás megszerzé-
sének egyik első eszközei. Ehhez azonban az kell, hogy az ismeretek megszerzé-
séhez való aktív viszony kialakuljon, amihez a gyermek adott szintjének megfele-
lő, az ő világához közel álló és vonzó világot kell bemutatnia, amivel érdemes 
foglalkoznia, amelynek problémáin érdemes elgondolkoznia. Fontos, hogy ez a 
világ ne legyen idealizált és hamis (a való életnek ellentmondó) mert az nem éb-
reszt érdeklődést a tanulóban a tankönyv felé. 

Munkájuk második felében arra keresik a választ, hogy milyen a férfi, a nő, a 
család reprezentációja, milyen modelleket közvetít a tankönyv. A következőket 
vizsgálják: 

a) „Az olvasmányok szereplői” (74. o.). Kik, milyen környezetben élnek, kik-
kel vannak kapcsolataik; milyen nemű gyerekek körében ábrázolják őket. 
Ha az olvasmány családban játszódik, milyen családtagok között hogyan 
oszlanak meg nemek szerinti, a felnőttek közötti, a felnőttek és gyerekek, 
valamint a gyerekek és gyerekek közötti kapcsolatok és együttes cselek-
vések. 

b) „Emberi tevékenységek, az emberi kapcsolatok, az embereket körülvevő 
eszközök min egy zárt és leszűkített világ kifejezései” (82. o.). 

c) „Az olvasmányok szereplőinek tevékenységszerkezete” (85. o.). 
d) „Személyiségjegyek a tankönyvekben ábrázolt tulajdonságok tükrében” 

(97. o.)  
e) „Családkép” (108. o.). 

 
Eredményeik azt mutatják, hogy a foglalkozások esetében a hagyományos ne-
mek szerinti megoszlás dominál. 53 konkrét foglalkozás közül mindössze 13-at 
képviselnek nők és ezek többsége is olyan, amelyet hosszú idők óta a nők vé-
geznek (pl.: mezőgazdasági munka, kereskedelmi foglalkozások, pedagógusi 
foglalkozások). Az olvasókönyvek között mindössze öt olyan szakmát találtak, 
mely nyitva állt a férfiak és nők előtt egyaránt. A munka világában főleg a férfiak 
tevékenykednek a nők döntő része háztartási munkával foglalkozik. Az emberi 
kapcsolatok vizsgálatánál arra az eredményre jutottak, hogy a szereplőknek zárt 
kapcsolataik vannak, a felnőttek főleg a gyerekeikkel lépnek kapcsolatba, a gye-
rekek szüleikkel, nagyszüleikkel és testvéreikkel lépnek kapcsolatba. Úgy talál-
ták, hogy a felnőttek nem lépnek egymással kapcsolatba a tankönyv világában. 

A nemi szerepek vizsgálatánál a szereplők közül a férfiak felülreprezentáltsá-
gát figyelték meg, ami a nők/lányok kevésbé fontos szerepét sugallta. A házas-
társakat nem ábrázolták együtt a tankönyvek, a családi kapcsolatokat szinte csak 
a felnőtt–gyerek kapcsolatra korlátozták. A szereplők tevékenységeit vizsgálva H. 
Sas és Háber úgy találták, hogy a szereplők főként dolgoznak, a nők 40%-a a 
gyermekéről gondoskodik, 16%-uk pedig valamilyen háztartási munkát végez. 
Kiemelték, hogy megfigyelt a tankönyvi világ túl idilli, melyben az ábrázolt hely-
zetek, tevékenységek, kapcsolatok és szereprendszer mindenki által elfogadott, 
örök és senki által meg nem kérdőjelezett. A tankönyvben ábrázolt világ tehát 
nem segít felkészülni a gyerekeknek a valóságos konfliktusok létére, amelyet 
átélnek, vagy már átéltek. 
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A szereplők tulajdonságait tekintve H. Sas és Háber (1980) azt emelik ki, hogy 
míg a fiúknak karakterisztikus tulajdonságaik vannak, addig a lányok személyi-
sége alig jellemezhető. „Mértékünk […] az emberi emancipáció. Azaz, hogy a fér-
fiak éppolyan természetességgel és sokszor képviselhessék a társadalomban a 
gyöngédséget és a figyelmet, mindez éppen úgy a személyiségük része lehessen, 
mint ahogy a nők a világ dolgaiban való eligazodást és eligazítást. Eredményei-
ket tekintve, azt mondhatjuk, hogy a tankönyvi világ a hagyományos magatartá-
sokat és szerepszerkezeteket erősíti a nők és férfiak között.”(H. Sas és Háber, 
1980. 108. o.) 

H. Sas és Háber (1980) által vizsgált családkép a tankönyvkutatás fontos vizs-
gálati szempontja lehet ma is. Erre mutat rá Kopp és Skrabski (2008) kutatása 
is, akik a családot a pozitív életminőség alapjaként értelmezik. Losits (2013) 
ezért a nemi szerepeket és a családképet vizsgálta négy 4. osztályos olvasó-
könyvben, amelyeket a nagy tankönyvkiadók publikációi közül választott ki (v. ö. 
Radó, 2010). A kutatása elemzési szempontrendszerét H. Sas és Háber (1980) 
kutatásából vette át. Műfajonként (népmese, műmese, ismeretterjesztő szöve-
gek és vers) vizsgálta a tankönyvi szövegeket, így több információt nyert ki 
azokból, mintha véletlenül kiválasztott egységeket vizsgált volna, amelyekbe be-
lekerültek volna olyan szövegek, amelyek nem relevánsak a szempontjából. Az 
általa megvizsgált olvasókönyvekben mind a szövegekben, mind a képeken a 
szereplők több mint kétharmada fiú. A szereplők tulajdonságait illetően a lányo-
kat-nőket magas arányban jellemzik olyan pozitív tulajdonságokkal, mint a szép, 
csinos, ugyanakkor negatív tulajdonságokat alacsony százalékban társítanak 
hozzájuk. Az összes olvasókönyvre igaz, hogy a lányok lányokhoz-nőkhöz általá-
ban kevés tulajdonságot társítanak; belső tulajdonságainak jellemzésekor leg-
gyakrabban a társas jellegű tulajdonságaikat emelik ki a szövegek, azonban ösz-
szességében leginkább a külső pozitív és legkevésbé a kognitív és képesség jel-
legű tulajdonságaik jelennek meg. A belső tulajdonságokat nézve a fiúk esetében 
főleg a szociális és a jellembeli tulajdonságok fordulnak elő magasabb százalék-
számban, de a fiúkat-férfiakat sokkal változatosabb tulajdonságokkal ruházzák 
fel, mint a nőket. 

A tankönyvi szereplők által végzett foglalkozásokat vizsgálva Losits (2013) 
megállapította, hogy nem derül ki a nők foglalkozása, ha mégis, akkor sztereotip 
foglalkozásokat végeznek (háztartásbeliek, tanítónők, óvónők, vagy valamilyen 
mesebeli hősök). A megjelenő tényleges tevékenységeket illetően a szereplők 
legnagyobb arányban (42%) dolgoznak és másokon segítenek (16%).  A fiú sze-
replők fele dolgozik, míg a lány szereplőknek csak egyharmada. A női szereplők 
általában a háztartási munka és a másokon való segítés kategóriákba voltak be-
sorolhatók és csak kis arányban az összes többi tevékenységbe, míg a fiúk dol-
goznak, de tanulnak is, játszanak, hobbijuk is van. 

A vizsgált tankönyvekben nő-nő interakciók szinte elő sem fordulnak. Felnőt-
tek-felnőttek és a felnőttek-gyerekek majdnem azonos arányban szerepelnek.  A 
családon belüli interakciókra jellemző az apa-fiú, apa-anya, anya-fiú, gyerekek-
gyerekek interakciók magasabb százalékszáma. Egyáltalán nem fordulnak elő 
nem vér szerinti szülők, féltestvérek stb. Ez még a népmesékben is így van, 
amelyekben pedig gyakori téma az árva fiú, lány, vagy éppen a gonosz mostoha 
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karaktere. Úgy tűnik, a kiválogatott szövegek igen idealisztikus képet nyújtanak 
a rokoni kapcsolatokról, nem tükrözik a társadalomban bekövetkezett változáso-
kat (pl. a válások számát, Földházi, 2009) sem és az ezzel járó konfliktusokat a 
családok életében. A nagyobb család (nagyszülő, nagybácsi, nagynéni, unoka-
testvérek stb.) tagjai is csak két olvasókönyvben jelennek meg nagyon alacsony 
százalékszámban. 

A tankönyveket mint szociológiai tényezőt vizsgálta Horváth Futó (2009) is 5. 
és 6. osztályos vajdasági irodalomtankönyvekben a tartalomelemzés módszeré-
vel. A tankönyvelemzési szempontjai: a nők jelenléte–láthatatlansága, a férfiak 
munkája és hivatása, a családban és háztartásban betöltött szerepük, munkájuk 
és munkán kívüli tevékenységeik, valamint a tankönyvek nő- és férfiképe. Az ő 
eredményei szintén azt mutatták, hogy a tankönyvi szövegek sztereotip patriar-
chális szocializációs mintákat kínálnak, ezáltal rejtetten megerősítik azokat. A 
szerző véleménye szerint ez probléma lehet, hiszen, ha a tankönyvben más van, 
mint amit a diák a világban tapasztal, az nevelési konfliktust okozhat. 

Czachesz, Lesznyák és Molnár (1996) az erkölcsi fejlődés vizsgálatával a két 
nem eltérő interpretációs stratégiáit mutatják be, majd röviden elemzik a kötele-
ző olvasmányok által bemutatott életmódmintákat. Úgy találták, a kijelölt szép-
irodalmi olvasmányok középpontjában főként fiúk és férfiak állnak, az ő gondola-
taik, cselekedeteik jelennek meg. Ezzel szemben a lányokat és a nők főként 
passzív szerepben, a főhőshöz való valamilyen viszonyban mutatják be a művek, 
a világról alkotott tapasztalataik pedig nem jelennek meg. Rámutattak, hogy a 
kapcsolódó tantervben megadott kötelező olvasmányok szerzői között nem sze-
repelt nő; az akkor érvényben lévő iskolai irodalmi kánon kevés női szerző művét 
mutatja be a tanulóknak. Így az iskolai olvasmányok az emberi tapasztalatoknak 
csak egy részére adnak rátekintést. 

Kereszty (2005) a társadalmi nemek reprezentációját vizsgálta leíró-értelmező 
elemzésében hét alsó tagozatos nyelvtantankönyvben. A szempontrendszerének 
egyik átfogó kérdése az volt, hogy a tankönyvek milyen módon, hogyan, hányfé-
leképpen mutatják be a világot, illetve mennyiben törekednek különböző helyze-
tek és alternatívák bemutatására. A kutatása középpontjában a két nem előfor-
dulási aránya állt, valamint az, hogy a megjelenés során milyen tevékenységeket 
végeznek a tankönyvi szereplők, és a két nemet hogyan ábrázolják térben és 
időben. Ezen kívül a család ábrázolását is elemezte: kik vannak jelen a család-
tagok közül, amikor családról van szó a tankönyvekben, hol vannak ezek a sze-
replők, és milyen interakciókban vesznek részt egymással. Azt találta, hogy a 
családkép hagyományos módon, a nemi szerepek pedig sztereotip módon ábrá-
zoltak. A családmodelleknél is dominál a hagyományos megközelítés, vagyis az 
apa, anya és gyerek(ek) felállás. Általános tendencia az, hogy a férfi az, aki lát-
ható, ő a társadalmilag aktív, és aki társadalmilag fontos tevékenységet végez, a 
fiúk/férfiak hangsúlyozottan felülreprezentáltak a tankönyvi szereplők között. 
Kereszty (2005) úgy véli, probléma lehet, hogy a tankönyvek a nemi szerepek 
szocializációját tekintve nem jól „előkészítettek”, hiszen ha sztereotípiákat közve-
títenek, akkor újrateremtik a társadalmi egyenlőtlenséget. 

Az iskolai olvasmányo kiválasztásához szempontokat kínálak olvasásszocioló-
giai vizsgálatok is. Ábrahám (2009) 12-14 éves gyerekek olvasási és könyvtár-
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használati szokásait vizsgálta egy 31 pontból álló kérdőívvel, melyet Nagy Attila 
1997-es országos felmérésekor használtak. Felhívja a figyelmet, hogy a 8-10 
éves gyerekekhez leginkább a mese áll közel, míg a 12-13 éves gyerekeket egy-
re inkább a valós élet kérdései foglalkoztatják. A lányoknál népszerűek az érzel-
mesebb, romantikus történetek és a női írók művei. A fiúknál inkább a cselek-
ményesebb, izgalmasabb, humoros történetek és az ismeretterjesztő szövegek 
kedveltek. 

Éhmann-né (2010) kutatása abból indul ki, hogy az olvasási szokásokban ne-
mek közötti különbségeket találunk, és bár ez kedvelt téma az olvasáskutatások-
ban, nem biztos, hogy kellőképpen figyelembe veszi az iskola például a tankönyvi 
szövegek vagy a kötelező olvasmányok kiválasztásakor.  Ábrahám (2006) és 
Éhmann-né (2010) kutatásaiból kiderül, hogy míg a fiúkra egyáltalán nem jel-
lemző női hősök választása példaképül, addig a lányok gyakran választanak fiú 
hősöket. A szerzők szerint ez valószínűleg az irodalomórai kínálat aránytalansága 
miatt lehet. Rámutatnak, hogy ahogy az 1970-es évekhez képest valamivel sok-
színűbb lett az irodalomórai olvasmányok, kötelező olvasmányok köre, a lányok 
egyre inkább választanak maguknak női hősöket. 

3.1.6. Első évfolyamos olvasókönyvek vizsgálatai 

A hazai tankönyvelemző kutatások egy csoportja kifejezetten az első évfolyam 
számára készült olvasókönyvek vizsgálatát tűzte ki céljául. Ezen vizsgálatok egy 
része csak egy-egy kiválasztott szempont mentén elemez tankönyveket, egyesek 
csak az olvasmányok vizsgálatára térnek ki. Ilyen például Turcsán (1998) tarta-
lomelemzése, mely a kilencvenes évek néhány olvasókönyvének olvasmányait 
vizsgálta a különböző társadalmi jelenségek megjelenése, a közölt információk 
hitelessége és az életkornak való megfelelés szempontjából. Az elemzés fontos 
szempontja, hogy az egyes könyvekben miként jelennek meg a nemzeti tradíci-
ók, szimbólumok, az olvasmányok által közvetített családkép. Tehát azt vizsgál-
ta, hogy a különböző olvasókönyvekben közölt értékek mennyire és miben ha-
sonlítanak, ill. térnek el egymástól, illetve megkísérelte azonosítani a tankönyvek 
rejtett tantervét. A vizsgálat eredményeinek általánosítása elmaradt, az elemzés 
az egyes könyvek konkrét hiányosságait emeli ki. 

Dálnokiné (2001) szintén az olvasókönyvekben szerepeltetett olvasmányokat 
elemezte. Azt vizsgálta, hogy a tankönyvek vizuális és verbális elemei milyen 
családképet közvetítenek, milyen erkölcsi értékek bontakoznak ki a különböző, 
családdal kapcsolatos témákban. Összesen 24 olvasókönyvet vizsgált, azok va-
lamennyi szövegét és szövegrészletét (az első osztályban a szókincset), valamint 
képanyagát. Gyakorisági eloszlásokat rögzített azokról a tevékenységekről, tör-
ténésekről, beszélgetésekről, helyzetekről, irodalmi műfajokról (mese, monda, 
vers) és az érzelmi, akarati, intellektuális szándékokról, amelyek a szövegekből, 
a képekből kiolvashatók. Tanulmánya azonban nem közöl statisztikai adatokat, 
és a kutatás során tapasztaltak értelmezési kerete igen szűkös. Dálnokiné (2001) 
megállapította, hogy a család szerkezetének ábrázolása sztereotip. „Az apa, a 
családfenntartó ritkán jelenik meg, ő a dolgozó, rá fölnéz a gyerek. Az anya a 
hétköznapokban van jelen, házimunkát végez, este mesét mond. Az igazi érzelmi 
kötődés hozzá fűződik. Az apa inkább távoli, példaképszerű” (103. o.). Úgy talál-



 

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
H-1055 Budapest, Szalay u. 10-14. • 
Telefon: (+36-1) 235-7200 • Fax: (+36-1) 235-7202 • 
www.ofi.hu 

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET 
TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 

A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, 
taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai 
Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. 

Oldal: 59 / 150 

 

ta, hogy az árva, özvegy fogalmak nem fordulnak elő, nincsenek féltestvérek és 
örökbe fogadottak sem. De a család tágabb tagjai, mint a nagynéni, nagybácsi, 
unokatestvérek sem szerepelnek, az általa vizsgált tankönyvekben Továbbá a 
felnőttek egymással nem beszélnek, csak a gyerekekkel, szinte teljesen hiányoz-
nak a nagyszülők is. A szerző szerint a vizsgált tankönyvekben az egyedüli gye-
rek a domináns. Érdekesnek tartja, hogy nem szerepelnek a tankönyvekben az 
átlagostól eltérő beteg, vagy fogyatékos gyerekek és felnőttek sem. Dálnokiné 
(2001) összegzésképpen elmondja, hogy a tankönyvek szellemisége alapján a 
család szoros érzelmi kapcsolatot jelent a kisgyerek számára, azonban a tan-
könyvek nevelési értékei nem felelnek meg átalakult világnak, hiszen a leegysze-
rűsített valóságot közvetítenek, mely az élet bonyolult problémáira nem tud 
megfelelő választ adni.  

Szintén az olvasókönyvek olvasmányanyagát elemzi Nyitrai (2009) néhány 1. 
és 2. osztályos olvasókönyvben. A szerző a mesetípusok elfordulási arányait 
elemzi megkülönböztetve magyar és más népmeséket, valamint műmeséket az 
olvasókönyvekben. 

Néhány további hazai kutatás a fentiekkel szemben több szempont szerint 
elemzi az első osztályosok olvasókönyveit. Varga (2003) öt tankönyvkiadó olva-
sókönyveinek szerkezeti, tartalmi és formai vizsgálatát hajtotta végre. E három 
szempontból rövid, áttekintő jellegű jellemzést ad a szerző a kiválasztott olvasó-
könyvekről. A szerkezet szemponton belül elsősorban a tankönyvek tantárgy-
pedagógiai elvárásoknak való megfelelése kerül vizsgálatra, vagyis az, hogy a 
könyv megfelelően követi-e azt a folyamatot, ahogyan az olvasás elsajátítása az 
iskolában hagyományosan megvalósul. Tartalom szempontjából Varga elemzi a 
kerettantervnek való megfelelést, és itt tér ki a képek és szövegek jellegének 
meghatározására is. A formai szempontok között a megjelenítés esztétikuma, 
nyomásának jellegzetességei és az alkalmazott tipográfiai megoldások kerülnek 
elemzésre. 

H. Tóth (2008) az általa vizsgált olvasókönyveket tíz szempontú elemzésnek 
vetette alá. A (1) művek didaktikai felépítést elemezve kitért a képek tanórai 
kommunikációban betöltött szerepére, vizsgálta, hogy a képi elemek milyen jel-
legű munka alapját jelenthetik az olvasókönyv használatakor. A (2) tankönyv 
fejlesztő eszköztárának minősítésekor szintén központi helyen kezelte a képi in-
formációkat, és a tankönyv különböző készségek fejlődésére és a motivációra 
gyakorolt hatására is kitért a vizsgálat során. A szerző értékelte a tankönyveket 
abból a szempontból is, hogy (3) mennyiben felelnek meg az érintett korosztály 
fejlődésbeli sajátosságainak, illetve milyen a (4) szókincsük, (5) milyen tanulás-
módszertani megoldások jellemzik őket. H. Tóth emellett értékelte a tankönyvek 
(6) stílusát, a bennük előforduló szövegtípusokat, illetve (7) a szövegek és az 
ábrák mennyiségét, minőségét, egymáshoz viszonyított arányait, valamint ezzel 
összefüggésben (8) a kiadvány esztétikumát is. Mindezek mellett kitért arra is, 
hogy a vizsgált tankönyv milyen más kiadványokhoz kapcsolódik. A többi hazai 
szempontrendszerhez képest újdonságot jelent, hogy a szerző szerepet szán az 
(10) olvasókönyvek tantervi kapcsolataira, vagyis a tantervi követelményeknek 
való megfelelésére. 
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Balogh és Honti (2004) fejlődéslélektani megközelítésű olvasókönyv-
elemzésében egyrészt a tankönyv (1) külső megjelenítésére, illetve az (2) illuszt-
rációk minőségére és mennyiségére fókuszált, másrészt több aspektusból vizs-
gálta a tanulók életkori sajátosságainak való megfelelést. Ezen belül értékelték a 
szövegek (3) nyelvhasználatát, a bennük előforduló (4) „érzelemmel telített 
konkrét képek és az intellektuális fogalmak arányát” (Balogh és Honti, 2004. 5. 
o.), valamint megvizsgálták a tankönyv által alkalmazott (5) olvasástanítási 
módszert és azt az (6) ütemet, ahogyan a betűtanulás elsajátítása zajlik. A fel-
adatokat a (7) a megoldásukhoz szükséges gondolkodási műveletek szerint 
rendszerezték, illetve kitérek arra is, hogy a gyermek (8) milyen mozgást végez 
a feladatmegoldás közben. 

Balogh és Honti (2004) először az olvasástanításban leggyakrabban használt 
négy tankönyvcsalád elsős olvasókönyveit elemezték a fenti, kiválasztott szem-
pontok alapján, leíró módon, majd néhány szempontot kiemelve összehasonlítást 
végeztek a következő adatok alapján: a) első olvasókönyvek első nyolc oldalának 
információmennyisége; b) minden 10. oldal képeinek, betűinek, szavainak szá-
ma; c) minden 10. oldal kilenc betűs és annál hosszabb szavainak száma; d) ol-
vasmányok szövegei fajtánként (pl. vers, történet, mese) a könyv teljes terje-
delmében; e) az egyes első osztályos olvasókönyvekben milyenek a betűtanítás-
hoz használatos hívóképek; f) feladatok száma a könyv és a hozzátartozó mun-
kafüzet teljes terjedelmében; g) mivel találkozik az egyes könyvek első oldalain 
a gyerek; h) az egy tanítási napra jutó tananyag mennyisége. (5. o.) 

A szerzők eredményeik alapján arra hívják fel a figyelmet, hogy az alsós olva-
sókönyveknek sok szempontból nem megfelelnek a gyerekek életkorának, érdek-
lődésének. Hiányolják azonban többek között az olvasástanításában az egysze-
rűbb, rövidebb, könnyebben követhető meséket, szövegeket. Kiemelik, hogy az 
olvasókönyvek nem hagynak elég időt az olvasmányok feldolgozására. Úgy gon-
dolják, hogy az olvasóvá nevelést segíthetné, ha az olvasmányok hasonlóan a 
könyvekhez, egy-egy hosszabb, érdekesebb történetet fejezetekre bontva olvas-
nának. Úgy vélik, hogy kerülni kellene az olvasmányokban a túlzottan didaktikus, 
morális történeteket, helyette jól megválasztott meséket kellene kiválogatni, me-
lyek az érzelmeket megmozgatva hatnának. 

Az első osztályos tanulók részére készült ábécés olvasókönyvek több kritéri-
ummal történő, a tantárgy-pedagógia szempontjából meghatározó jellemzők 
mentén történő tankönyvkutatás négy tankönyvkiadó kiadványainak összehason-
lítását adta Ligetiné (2001). A szerző a tankönyvek szerkezetét bemutató szem-
pontok közé sorolta a munkák (1) külső megjelenését, melyen belül kitért az 
egyes olvasókönyvek méretének, tömegének, oldalszámának és kötésének meg-
határozására. Itt tüntette fel (2) az egyes fejezetek összehasonlítására kidolgo-
zott szempontokat is, és az olvasástanulás három fő szakasza – az előkészítő, a 
betűtanuló és a szövegolvasó fázis – köré csoportosítva számszerűsítette a feje-
zetek terjedelmét, feladattípusait és a feladatok számát is. Az (3) előkészítő sza-
kaszhoz tartozó tankönyvi fejezetek elemzésénél kitért az alkalmazott feladattí-
pusokra, melyekről számszerű mennyiségi jellemzést adott minden vizsgált tan-
könyvcsaládban, összesen 19 feladattípust különböztetve meg. A (4) betűtanulás 
fázisának fejezeteiről szólva külön szempontként vizsgálta a betűtanítás felépíté-
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sét és az ide kapcsolódó hétféle feladattípus előfordulását, a tanított betűk sor-
rendjét, az olvasásra szánt szavak és mondatok számát. A (4) szövegolvasás 
szakaszához tartozó fejezetekben az előforduló szövegeket szótagszám és műfaj, 
valamint a szerzők száma szerint vizsgálta meg. Ligetiné (2001) szemrevételezte 
az olvasókönyvek által kínált (5) nevelési lehetőségeket – ezen belül számszerű-
sítette a szövegtípusonkénti tanulói teljesítményeket, illetve képi, folyamatos, 
valamint kevert típusú szövegeken vizsgálta meg a tankönyvek által közvetített 
családképet. Utolsó szempontként a (6) képi kultúra vizsgálatát említhetjük Lige-
tiné kutatásában. Az ábrák, képek, mennyiségére, minőségére és esztétikumára 
vonatkozóan egyaránt megfogalmazott következtetéseket. 

3.1.7. Matematika tankönyvek 

Fan, Zhu és Miao (2013) egyrészt összegzi a matematikaoktatás terén zajló tan-
könyvkutatást az elmúlt hatvan év, de elsősorban az 1980 után megjelent publi-
kációk elemzésével, másrészt irányelveket kíván nyújtani a jövő feladataihoz. A 
szerzők a szakirodalmi vizsgálatukba bevonták az ERIC (Education Resource and 
Information Centre) adatbázis anyagát, a meghatározó nemzetközi matematika-
tanítási folyóiratokat, illetve könyvek, doktori disszertációk, konferenciák anyagát 
is. 

A tankönyv szerepét illetően a tanításban és a tanulásban: azt a tantervi tar-
talmak egyik legfontosabb közvetítő eszközének tekintik. Úgy tűnik, a felhaszná-
lók más tantárgyakhoz képest a matematika esetében nagyobb jelentőséget tu-
lajdonítanak neki a tanításban. A tankönyvek ereje a vizsgálatok szerint abban 
rejlik, hogy olyan tartalmakat közvetítenek a tanulók felé, amelyeket azok nem 
tudnak közvetlenül megtapasztalni. Mindezt szervezett, tervezett formában, fo-
kozatosan építve a tanítás és a tanulás folyamatát, vezetve az olvasót (tanulót) a 
tananyag megértése felé. A tankönyv pedagógiai jellegű üzeneteket is közvetít, 
mintegy “lefordítja” a tantervben megfogalmazott célokat, feladatokat és elveket 
a tanárok és tanulók számára közvetlenül felhasználható információvá. A külön-
böző tankönyveket választó tanárok különböznek a tanítási stílusban is.    

A tankönyvanalízis és tankönyvek összehasonlító vizsgálatai terén Fan, Zhu és 
Miao (2013) úgy találta, hogy viszonylag kevés kutatás folyt a folyamatorientált, 
illetve a használatorientált megközelítés felhasználásával. A bevont tanulmányok 
63%-a tankönyvelemzés és összehasonlítás, amelyek a következő kérdésekkel 
foglalkoznak: (1) matematikai tartalom és témakörök, (2) kogníció és pedagógia, 
(3) társadalmi nem, etnicitás, méltányosság, (4) különböző tankönyvek összeha-
sonlítása, (5) fogalmi és metodológiai kérdések. A tankönyvek illetve tankönyv-
sorozatok összehasonlítása során a kutatók számos hiányosságra hívták fel a 
figyelmet a különböző országokban. Gyakran hiányolták a gondolkodást fejlesztő 
feladatokat, s a tankönyvet nem találták olyan eszköznek, ami az ésszerű érve-
lésre oktatna.  Túl sok ismétlődő tartalmat fedeztek fel az évfolyamok anyagában 
(az új anyaghoz viszonyítva), s felvetették a diákok motiváltságának kérdését 
ezzel kapcsolatban. 

A problémamegoldás volt a legnépszerűbb nem matematika-specifikus téma a 
tankönyvelemzésben. Például a japán tankönyvek a tartalmuk 81%-át a kidolgo-
zott példák megoldásának magyarázatára fordították, az amerikai tankönyvek-
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ben ugyanez az arány 36%. Az amerikai könyvek a tartalom 45%-át szentelték 
megoldatlan feladatoknak és 19%-át irreleváns illusztrációknak, a japán köny-
vekben ugyanezek az arányok 19% és 0%. Ezek az eredmények megegyeztek a 
tantermi megfigyelések eredményeivel is, amelyek azt mutatták, hogy a japán 
tantermekben nagyobb hangsúlyt kap a hatékony problémamegoldás. A 
problémamegoldási stratégiákat tanító feladatok esetében is eltérés mutatkozott. 

A társadalmi viszonyok leképezése is fontos kérdésnek bizonyult az elemzé-
sekben, különösen a nemek, a társadalmi csoportok és a munka világának meg-
jelenítése terén. Kérdés az is, milyen kultúrát és értékeket mutatnak be a mate-
matika tankönyvek. Fan, Zhu és Miao (2013) kiemelik a formalista, elméleti, a 
specialistát jellemző értékek hangsúlyát azzal szemben, amivel ezek a személyi-
séget általában gazdagíthatják. A diákok saját kulturális tapasztalatainak beeme-
lése szintén kérdésként fogalmazódott meg, feladatként pedig arra irányuló dis-
kurzus létrehozása, hogy milyen kritériumok határozhatják meg, mi számít az 
elfogadható kulturális értékeknek helyes és kiegyensúlyozott ábrázolásmódjának. 
Ugyanakkor a szerzők megfigyelték, hogy a tankönyvelemzési publikációk szá-
mának növekedésével egyre nagyobb figyelmet kaptak a fogalmi és metodológiai 
kérdések is: a tankönyv matematikai szándékai, a tankönyv pedagógiai szándé-
kai, a tankönyv társadalmi kontextusai és a tankönyvekben reprezentált kulturá-
lis hagyományok. 

A tartalmi és strukturális elemzés mellett fontos információkat nyújt a tan-
könyv osztálytermi felhasználásának vizsgálata is. Vajon a tanár követi a tan-
könyv által képviselt tanítási stílust, vagy eleve olyan tankönyvet választ, ame-
lyik megfelel az általa preferált stílusnak? Fan, Zhu és Miao (2013) áttekintése 
szerint a válasz még várat magára, ám nem kétséges, hogy a tanárnak kulcssze-
repe van a tankönyv  osztálytermi felhasználásában, s a tanár ezáltal befolyásol-
ja a hatékony tanítást és tanulást. A tankönyvben található tananyag feldolgozá-
sában különbségek mutatkoznak még abban az esetben is, ha egy tanár ugyan-
azt a tankönyvet használja két különböző osztályban. Meggyőződései meghatá-
rozzák a feladatválasztást és a tantervi előírások megvalósítását. Nemzetközi 
szinten és a matematika terén is úgy találták, hogy kevés a tantermi megfigyelé-
seken alapuló vizsgálat és különösen hiányoznak a nagymintás tanulói tankönyv-
használatot vizsgáló kutatások. Náluk is megjelenik a szövegértés és a matema-
tikatanulás összefüggésének problémája. Kiemelik, hogy a tanulási nehézségek-
kel küzdő tanulók teljesítménye és a szöveges feladatok különböző típusai közötti 
összefüggések vizsgálata további kutatásra vár nemzetközi léptékben is. Továb-
bá úgy találták, hogy a digitális tankönyvek fokozatos elterjedése ellenére az 
ilyen taneszközök kutatása kezdeti stádiumban van. 

Köves Gabriella (2012) az alsós matematika tankönyvek változásait a 16. szá-
zadtól kezdve tárja fel. Munkájában 1883-tól korszakonként kiválasztott tan-
könyvek összehasonlító vizsgálatát végzi el. Az 1985-től napjainkig tartó idő-
szakból négy, nagy tankönyvkiadótól származó, gyakran használt tankönyvcsa-
ládot elemzett részletesen négy szempont szerint évfolyamonként.  

1. A tananyagarányokban nagyok a különbség az ismétlést nem mindegyik 
tankönyvcsalád támogatja következetesen. Az első évfolyamon még vi-
szonylag egységes a számolás és mérés alapfogalmainak bevezetése. A 
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magasabb évfolyamokon nagyobb tematikai változatosság tapasztalható, 
de van a közösen tárgyal tananyagoknak egy jól meghatározható köre. A 
tananyag felépítésének stratégiája is eltérő. A korábbi időszakokban is ta-
pasztalható változatosság ebben a szempontban, de azokhoz képest a leg-
utóbbi tankönyvekből választott minta nagyobb hangsúlyt helyez a geo-
metria bevezetésére.  

2. A kérdések és feladatok terén is nagy különbségeket azonosított Köves 
(2012), mind a feladatok számában, mind a típusaik arányában és azok-
ban a tartalmakban, amelyekre a feladatokat fejlesztették. Vannak a vizs-
gáltak között tankönyvcsaládok, amelyek eleinte csak egyszerű, direkt fel-
adatokat tartalmaznak; de vannak olyanok, amelyek már az első évfolya-
mon bevezetnek a realisztikus feladatok jellemzőivel bírókat is. A törtek 
bevezetésénél a manipulatív szint (enaktív reprezentáció) hangsúlyosan 
megjelenik mindegyik tankönyvben.  A negyedik évfolyamon jelenik meg a 
mértékegység-váltás; a vizsgált négy tankönyvből háromban szerepel, a 
feladatok harmada-negyede tartozik ennek körébe. Mindezen változatos-
ság mellett ugyanakkor a korábbi korszakokban volt idő, amikor akár jóval 
több feladat is szerepelt a matematika tankönyvekben, bár az alkalmazott 
típusokban drámai a különbség a legutóbbi kiadványok javára. 

3. A szakszavak számában is nagy a változatosság, Köves (2012) ennek ér-
tékét oldalanként 0,5-2,3 között találta. A tankönyvcsaládokon belül az év-
folyamok előrehaladása független a szakszavak oldalankénti mennyiségé-
nek változásától. Kevés olyan szakterminus van, amelyet a vizsgált tan-
könyvcsaládok mindegyike bevezet. Az idő változásával az 1. és a 3. évfo-
lyamon látszik intenzívebb szakszóhasználat az újabb kiadványokban. 

4. Egy kiemelt témakör illusztrációit vetette egybe a szerző. Az egy oldalra 
jutó illusztrációk mennyiségében vannak különbségek, de mind a négy év-
folyamra a gazdag képanyag jellemző (oldalanként nagyjából 2-4 között 
változnak az értékek). Nincs szisztematikus változás az évfolyamok 
előrehaladtával. A képanyag elemeinek funkciói szintén változatos képet 
mutatnak, ugyanakkor vannak tankönyvcsaládok, ahol magas a matemati-
kusi tartalomtól független képek aránya. A korábbi időszakokkal összevet-
ve feltűnő az illusztráltság mértékének növekedése az 1985 után kiadott, 
vizsgált tankönyvcsaládokban. A korszakok összehasonlításában évfolya-
monként emel ki időbeli trendeket Köves (2012). Korábban nem követke-
zetesen kapcsolódtak az illusztrációk aktív tevékenységhez az első évfo-
lyamon, mint a 1985 utániak. A második évfolyamon a passzív ismeret-
felelevenítési funkciót lassan felváltották az aktivitáshoz kötődő képek. 
Harmadik évfolyamon a korábbi akár hiányzó, akár matematikatananyag-
független illusztrációk helyett az ismeret-felelevenítést és az aktív tevé-
kenységeket kiegyensúlyozó képanyagot talált Köves (2012). A negyedik 
évfolyamon ez a tanulói aktivitáshoz kapcsolódik, helyenként a tanulásirá-
nyítás funkciója is kitapintható. 
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Köves (2012) elvégezte a szorzótábla tanításának részletes összehasonlító vizs-
gálatát is kilenc másodikos tankönyv korpuszán. Ehhez a tartalom, kérdések és 
feladatok, szövegek tanulhatósága kategóriát kibővítette, míg továbbra is csak az 
illusztrációkat vizsgálta a könyvészeti szempont alatt, bár ezt is tovább bontotta 
és finomította. Kiemeljük, hogy külön figyelmet fordított a tanulót irányító nyelvi 
elemekre, neki szóló utasításokra. Információgazdag elemzése tovább erősíti az 
eltérő megoldásokból adódó sokszínű képet. Megfigyelte ugyanakkor, hogy a 
tantervi koncentrációra való törekvés nem kitapintható (kevésbé változatos tar-
talmi köröket érint a könyvek szókincse), a differenciálás előkészítésében nagyok 
a különbségek, továbbá gyakran csorbul a nyelvi választékosság, helyesség kö-
vetelménye. 

3.1.8. Környezetismeret tankönyvek 

2005-ben a Tankönyvkutató Intézet új kritériumrendszer kidolgozását szorgal-
mazta (az előzményeket l. Kojanitz, 2004a, 2004c, 2006). A természettudomá-
nyos tankönyvek (környezetismeret-, természetismeret-, biológia- és földrajz-
tankönyvek) esetében is elkezdődtek a lehetséges elemzési szempontokat, krité-
riumokat, indikátorokat számba vevő, feltáró kutatások (l. Nagy L.-né, 2006b). A 
kutatások hatására/eredményeként megváltozott tankönyv-jóváhagyási szem-
pontok elsősorban a tanulhatóság, a képességfejlesztés és a megváltozott tanu-
lási környezet kérdéseire koncentrálnak. 

Az érékeléshez folyamatosan új és új kritériumrendszerek készülnek. Az elem-
zések azt mutatják, hogy a lényeges különbségek nem az egyes minőségi krité-
riumok, hanem a kritériumokat rendszerbe szervező alapelvek és a kritérium-
rendszerek belső struktúrái között tapasztalhatók. Az értékelési alapelvek módo-
sulásai pedig szorosan összefüggnek az eredményes tanítás és tanulás feltételei-
ről való elképzelések fejlődésével (l. Kojanitz, 2007). Találkozhatunk a tankönyv 
strukturális elemein alapuló, funkcióiból kiinduló, a tervezési alapelveket (design 
principle) (a rendszerességet) előtérbe helyező értékeléssel. Chambliss és Calfee 
(1998) rendszerességet előtérbe helyező értékelési rendszere három tervezési 
alapelv alkalmazását tartja fontosnak: (1) érthetőség (comprehensibility, (2) lé-
nyeget megragadó tananyagszervezés (exemplary curriculum) és (3) tanulóköz-
pontú oktatás (student-centered instruction, idézi Kojanitz, 2007). Ez megfelel 
korunk természettudományos tankönyvekkel kapcsolatos társadalmi elvárásai-
nak. 

Kojanitz László (2004a, 2004c, 2005b) több szempontból is elemezte a kör-
nyezetismeret, természetismeret és biológia tankönyveket. Például a tartalom 
kiválasztása, elrendezése, tematikája, belső struktúrája; a tankönyv tanulható-
ságát befolyásoló tényezők, a tartalomhoz tartozó ismeretek mennyisége és 
mélysége, a leckék belső arányai; a szakszavak száma és típusai; a tanulást se-
gítő kérdések, feladatok száma, jellege, nehézsége; a tankönyvi szöveg tartalmi 
strukturáltsága; a tankönyv illusztráltsága szempontjából. Számos problémára 
világított rá, és konkrét példákkal illusztrálta azokat. 

A közös tantervi alapok (témakörök, tartalmak, tevékenységek) ellenére a 
vizsgált tankönyvek jelentős eltérést mutatnak a bennük található ismeretanyag 
mennyisége és strukturáltsága szempontjából, tartalomjegyzékük áttekintése, 
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elemzése alapján. A címek hosszúsága, „beszédessége”, elrendezése, alá- és fö-
lérendeltségi viszonyaik megkülönböztetése, keretezése, a kiemelés egyéb for-
mai megoldásai fontos következtetések levonására adnak lehetőséget a tankönyv 
tematikáját, tartalmát, a benne lévő ismeretanyag mennyiségét illetően. A tan-
könyvek típusának megválasztása az adott életkorú tanulók esetében azt mutat-
ja, hogy a vizsgált tankönyvek kiadói közül három is szükségesnek ítélte a tan-
könyv jellegének megváltoztatását a 3−4. évfoly amra. Egy kiadó tankönyvei kö-
zött szinte alig észrevehető ez a váltás, míg két kiadótankönyv-sorozata esetén 
rendkívül éles. Van olyan kiadó, amelynek tankönyvei már 3. évfolyamban a fel-
ső tagozatos biológia-tankönyvekre emlékeztető tartalmat és formát mutatnak. 
Már a tankönyvi oldalképek vizuális látványából is a leckékbe zsúfolt nagy infor-
mációmennyiségre lehet következtetni. Ezt a tankönyvi leckék belső arányainak 
analitikus feltárásával számszerűen is igazolni lehet. 

A tankönyvek tartalmi telítettségének, tanulhatóságának összehasonlító jel-
lemzésére a szövegben előforduló egyszerű és speciális szakszavak száma, sűrű-
sége (egy mondatra átlagosan hány ilyen szakszó jut) és ismétlődésének aránya, 
továbbá a megjegyzendő információk, adatok száma, sűrűsége használható. Az 
elemzés adatai azt mutatják, hogy az alsós környezetismeret-tankönyvek speciá-
lis szakszavainak száma magas, a szavak ismétlődésének (különböző kontextu-
sokba helyezésének) aránya viszont alacsony, és a kettő együtt veszélyezteti a 
tananyag megértését, a tanulói teljesítményt. A magyar tankönyvek ún. „meg-
említő tankönyveknek” nevezhetők. A szakszavak jellemzően egyszer, maximum 
kétszer fordulnak elő. A kapott adatok bizonyítják, hogy sok és sokszor felesle-
ges fogalom, szakszó és egyéb ismeretelem szerepel a tankönyvi szövegekben, 
továbbá jelzik a tanítandó tananyag tartalmának bizonytalanságát. Továbbá in-
dokolatlanul nagy különbségek mutatkoznak ugyanazon tankönyvsorozatok 3. és 
4. évfolyamos könyvei között. A különbségek abban nyilvánulnak meg, hogy nő 
az ismeretközlő részek aránya, ezzel együtt csökken az értelmező, gondolkodtató 
és gyakorló feladatok száma, és eltűnnek a megfigyeléses és kísérletes felada-
tok. Vagyis munkáltató tanulás helyett szövegcentrikus tanulásra állnak át a tan-
könyvek. A tankönyvek e szempontból történő összehasonlítása céljából a szerző 
a tankönyvek nyolc, véletlenszerűen kiválasztott oldalán előforduló ismeretközlő 
mondatok számát, összes, betűhelyben elfoglalt mennyiségét és az ismeret, fel-
adat, kísérlet leírására egy tankönyvi oldalon felhasznált mondatok számát vizs-
gálja. A szerző úgy véli, hogy az azonos életkorú (különösen a 3. évfolyamos) 
gyerekek számára íródott tankönyvek közötti nagy eltérések a különböző életko-
rú tanulók valóságos tanulási kapacitásáról szóló tudás hiányát és bizonytalansá-
gát tükrözik. 

A tankönyvi szövegek érthetősége a tanulhatóság fontos feltétele. Összeha-
sonlítására használható a mondathosszúság (a szavak, szótagok vagy betűhelyek 
számának megadása) és az igék és a főnevek aránya. Igazolt, hogy minél hosz-
szabbak a mondatok és minél kevesebb ige van a szövegekben, annál nehezebb 
azok megértése. Kimutatták azonban, hogy az igék és a főnevek aránya függ a 
tankönyvi szövegek jellegétől. Egységesen magasnak találták a főnevek sűrűsé-
gét a leíró jellegű természettudományi szövegekben. Magasabb igeszám a kísér-
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leti leírásokat, értelmezéseket nagyobb arányban tartalmazó természettudomá-
nyi szövegekben fordult elő. 

A tankönyvi szövegek gondolati struktúrája − az, ahogy a szerző egymásra 
építi a szövegben megjelenő információkat − ugyancsak fontos szerepet játszik 
az ismeretek értelmes tanulhatóságában. Okfejtési analízissel (argumentation 
analysis) − a mondatok meghatározott kategóriákba (állítás, tényekkel való alá-
támasztás, az összefüggés megvilágítása, valószínűsítés, megszorítás, szabály) 
sorolásával objektíven összehasonlíthatók a tankönyvi szövegek. Az értekező 
szövegekben az az optimális, ha valamennyi megnevezett kategória előfordul. 
Habár a valószínűsítés és megszorítás csak a tanulás magasabb szintjén fontos 
minőségi összetevő. A 3. évfolyamos környezetismeret-tankönyvek szövegében 
ilyenek valóban csak elvétve fordulnak elő. Az összehasonlító vizsgálat eredmé-
nye jelzi, hogy a szövegek tartalmi strukturáltsága tekintetében is komoly minő-
ségi különbségek lehetnek a tankönyvek között. 

A tankönyvek illusztráltsága számszerűen az egy oldalra jutó képek és ábrák 
számával jellemezhető. Az alsó tagozatos környezetismeret-tankönyvek sok ké-
pet, ábrát tartalmaznak. Ez jól magyarázható a tantárgy sajátságaival. A tan-
könyvek illusztrációi közötti minőségi különbségek is jellemezhetők, ha megvizs-
gáljuk, hogy a képek, ábrák hány %-a tölt be valódi, az érdeklődés felkeltésén 
kívül valami egyéb, illetve tanulást segítő funkciót. Ezt számszerűen a nem csak 
illusztráció célját betöltő képi elemek %-os arányával és annak megadásával jel-
lemezhetjük, hogy a képi elemek hány %-ához kapcsolódik kérdés vagy feladat. 
Az összehasonlító vizsgálat eredményei szerint a tankönyvek az illusztrációk mi-
nősége szempontjából (különösen a képi elemekhez kapcsolódó kérdések vagy 
feladatok %-os arányát tekintve) nagy különbségeket mutatnak, mely egyben a 
jelzi a tankönyvek képességfejlesztő hatását is. Érdekes vizsgálati szempontnak 
ígérkezik a szöveges és képi részek aránya is. A vizsgálatok szerint ez szoros 
összefüggést mutat a tartalommal. 

A tankönyvek képességfejlesztő hatásának összehasonlítása szempontjából 
ugyancsak fontos a feladatok analízise. Egyik szempont lehet a reproduktív és 
alkalmazó jellegű feladatok közötti belső arányok feltárása. A vizsgálat eredmé-
nyei szerint a környezetismeret-tankönyvek e tekintetben még fejlesztésre szo-
rulnak. Még elég sok a reproduktív kérdés a gondolkodtató, problémafelvető kér-
désekhez, feladatokhoz képest, és hiányoznak tankönyveinkből a véleményt kérő 
kérdések, továbbá növelni szükséges az alkalmazást segítő feladatok számát is. 
A tanulás tevékenykedtető jellegének kialakítása érdekében sok összehasonlítást, 
megfigyelést, kísérletet kell végezniük a tanulóknak. Ha a tankönyvi kérdések, 
feladatok belső arányait ez irányban megváltoztatjuk, akkor ez minden bizonnyal 
gyors és kedvező változást idéz elő majd a tanítási módszerek megújításában is, 
tekintve, hogy a tanárok a tankönyvet tanítják.  

A környezetismeret-tankönyvek eltérő képességfejlesztő hatását igazolták 
Nagy Lászlóné (2009) összehasonlító tankönyvelemzésének eredményei is. Há-
rom kiadó kiválasztott 1. és 2. évfolyamos környezetismeret-tankönyveiben Az 
emberi test felépítése és működése c. témakör feladatait, kérdéseit vizsgálata a 
kompetencia-, illetve képességfejlesztő hatás szempontjából. A probléma feltárá-
sa érdekében kigyűjtötte és kategorizálta a feladatokat, kérdéseket aszerint, 
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hogy mely kompetenciákat, azok mely összetevőit (képességeit, készségeit) fej-
lesztik, majd megszámolta a különböző kategóriákba tartozó elemeket, és meg-
adta azok belső arányait. A kapott eredményeket összevetette a tanulók életkori 
sajátosságaival, a tantárgyi célokkal, feladatokkal és a tantervi követelmények-
kel. A vizsgálat eredményeiből levonható következtetések az alábbiakban foglal-
hatók össze: (1) A vizsgált tankönyvek különböző lehetőséget nyújtanak a tanu-
lók személyiségének indirekt fejlesztésére (spontán fejlődésére). (2) Nem bizto-
sítják egyformán a személyiség különböző kompetencia-összetevőinek fejlődését. 
(3) A logikai és a kombinatív képesség fejlesztésére nem fordítanak figyelmet. 
(4) Tevékenységrendszerükkel esetlegesen és különbözően alkalmazkodnak a 
tanulók életkori sajátságaihoz és a tantárgyi célokhoz, követelményekhez. (5) 
Ugyanazon kiadó különböző évfolyamok számára írt tankönyvei igen különböz-
hetnek egymástól. Az 1−2. osztály esetén nem indokolt ez a nagy váltás. 

2005-ben az Oktatási Minisztérium felkérésére készült egy helyzetfelmérés, 
amelyben részt vevő gyakorlati szakemberek 9 szempont szerint tekintették át, 
hogy miként lehet tényszerűen megragadni a pozitív és negatív példákat a kü-
lönböző tantárgyak (pl. a földrajz, a környezetismeret, a természetismeret és a 
biológia) tankönyveiben. A szerzők megpróbálták az adott tantárgyak sajátossá-
gait figyelembe véve értelmezni a tankönyvek minőségét leginkább meghatározó 
szempontokat. Igyekeztek konkrét példákkal bemutatni, hogy miként jelennek 
meg ezek a problémák az adott tantárgy tankönyveiben. Ezek után javaslatokat 
tettek arra, hogy miként lehet tényszerűen, megragadni és feltárni az ilyen jelle-
gű problémákat és hiányosságokat. A szempontok a következők voltak: (1) Nem 
tükrözik a megváltozott társadalmi igényeket. (2) Elavult tanítási és tanulási 
stratégiát közvetítenek. (3) Nem érvényesül bennük a tanulói nézőpont. (4) Nem 
segítik eléggé a tanulói aktivitást és az értelmes tanulást. (5) Inkább szakköny-
vek, mint tankönyvek. (6) Túl sokat markolnak az ismeretekből. (7) A fogalmi 
rendszerük és a tevékenységrendszerük esetleges. (8) A szövegezésük nehezen 
érthető és nehezen tanulható. (9) Az illusztrációk alkalmazása nem elég tudatos 
és hatékony. A környezetismeret tankönyvek vizsgálatának eredményei Nagy 
Lászlóné (2006) háttértanulmányában olvashatók. 

A természettudományos tankönyvek fontos feladata a szaktudományos isme-
retek közvetítése mellett a tanulók megfelelő természettudományos szemléleté-
nek (egészségvédő, környezet- és természetvédő, evolúciós stb.) kialakítása is. 
Célszerű lenne a szemléletalakító hatás jellemzésére egy összesített mutató ki-
dolgozása. Ehhez pontosan fel kell térképezni az adott szemlélet, nevelő hatás 
tankönyvi szöveg szintjén is megjelenő összetevőit. Az egészségnevelésen belül 
a szexuális nevelés (Asztalos és Nagy L.-né, 2012) és baleset-megelőzés és biz-
tonság tartalmi területen (Mucsiné és Nagy L.-né, 2013), továbbá a fenntartha-
tóságra nevelés esetében (Nagy és Nagy L.-né, 2013a, 2013b) történt már pró-
bálkozás az alsóbb évfolyamokon is megjeleníthető elemek feltérképezésére. 

Meg kell jegyezni, hogy a mennyiségi mutatóknak való megfelelés önmagában 
még nem garantálja a jó tankönyvet. A tankönyvek elbírálásának mindenképpen 
sok szemponton alapuló, komplex vizsgálatnak kell lennie, amelynek csak egyik 
eleme lehet a különböző szempontból elvégzett kvantitatív elemzés. 



 

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
H-1055 Budapest, Szalay u. 10-14. • 
Telefon: (+36-1) 235-7200 • Fax: (+36-1) 235-7202 • 
www.ofi.hu 

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET 
TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 

A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, 
taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai 
Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. 

Oldal: 68 / 150 

 

Jelenlegi tankönyveink egyféle bizonytalanság állapotában vannak. Szerzőink 
nem tudják eldönteni, hogy kinek (a tanulóknak, tanáraiknak és a szülőknek is, 
avagy a tudomány szigorú őreinek, lektorainak) szóljanak a tankönyvek, és ho-
gyan lehetne vonzó, érdekes, motiváló, egyszersmind sokrétű és megbízható is-
mereteket nyújtó, információ-gazdag − és mégsem túlterhelő − tankönyveket 
készíteni a meglevő tantervek alapján. Ezért tankönyveink többsége túlzsúfolt, 
száraz és gyakran értelmetlen adatokkal terhelt, a kívánatos tudásszomjat in-
kább oltó, mintsem ébresztő hatású. 

3.2. Kritériumrendszerek az újabb nemzetközi szakirodalomban 

3.2.1. Átfogó kritériumrendszerek 

A magyarországi tankönyvkutatás követte és összegezte a nemzetközi vizsgála-
tok eredményeit, ezekről a 3.1. pontban adtunk áttekintést. A következőkben a 
taneszközértékelés kritériumrendszereinek néhány, hazánkban kevésbé ismert 
eredményét mutatjuk be.  

Az IEA nemzetközi szervezet által végzett TIMSS matematikai és természettu-
dományos méréssorozat legelső, 1995-ös vizsgálatának részeként a tantervi és 
tankönyvi tartalmak vizsgálata is nagy szerepet kapott. Egyrészt a vizsgálatban 
résztvevő országok tanterveit és taneszközeit elemezték, az így nyert tapasztala-
tokat külön kötetben tették közre a matematika (Schmidt, McKnight, Valverde, 
Houang és Wiley, 1997) és a természettudományos tárgyak esetében (Schmidt, 
Raizen, Britton, Bianchi és Wolfe, 2002). 

Az 1995-ös mérés során kidolgoztak egy elméleti keretrendszert is, amely a 
kutatáshoz kidolgozott mérőeszközök alapját képezte. Martin (1996) bemutatja, 
hogy a keretrendszerben 3 dimenzió kapott helyett, melyek tantárgyanként elté-
rő alkategóriákat tartalmaztak. A tartalmi dimenzió (content) a matematika és 
természettudomány tantárgyak konkrét tartalmi elemeit tartalmazza, amely köz-
vetítését a tanterv és a tankönyv valósítja meg. A teljesítménykövetelmény di-
menzió (performance expectations) azokat a kimeneti elemeket írja le, melyek 
teljesítését vagy önálló alkalmazását elvárják a tanulóktól (pl. megértés, eszkö-
zök használata, problémamegoldás). A távlatok dimenzió (perspectives) a tan-
terv és a tankönyv olyan hatásaira utal, melyek a tanulók viselkedésében és vi-
szonyulásában nyilvánul meg. Így például az attitűdök, az érdeklődés, az aktív 
részvétel tartozik ide. A kritériumokat tankönyvek értékelésére is használták a 
vizsgálat során, illetve a tanároktól is információkat gyűjtöttek arra vonatkozóan, 
hogy mely tényezőket tartanak fontosnak munkájuk során. Az így nyert adatokat 
felhasználva dolgozták ki a TIMSS tesztjeit.  Okeeffe (2013) a TIMSS keretrend-
szerét tovább bővítette egy további dimenzióval, a nyelvezettel.  

 A tankönyvi kritériumok kidolgozásának egy lehetséges megközelítése a mo-
dern követelményeknek megfelelő standardok felállítása. A követelmények szá-
mos szempontot figyelembe vehetnek a tartalomtól kezdve, a megjelenésen át 
egészen didaktikai szempontokig. A kidolgozott kritériumrendszerek egy része a 
tankönyvek átfogó minőségi értékelésére vállalkozik. Dargusch, Persaud és 
Horsley (2011) tanulókat kértek meg arra, hogy általános iskolai tankönyveket 
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értékeljenek a hivatalos tankönyv-elfogadási eljárás során használt szempontok 
mentén. Az értékelés során a tankönyv értékeléséhez sokféle kritériumok hasz-
nálták, melyek segítségével átfogó kép alkotható a taneszközről. Így például ér-
tékelték a piaci szempontokat, a szöveg érthetőségét, pedagógiai megalapozott-
ságát, az illusztrációk természetét és minőségét, mennyire megfelelő az oldalak 
elrendezése és a design, az adott tudományhoz tartozó tananyag megjelenítése, 
a tudományterület publikációinak hozzájárulása a tankönyv anyagához, tananyag 
általános minősége valamint a tankönyv innovatív és stilisztikai jellege. 

Az átfogó, komplex értékelésre alkalmas kritériumrendszer egy további példá-
ja Reints és Wilkens (2009) rendszere, amely a tartalmi, pedagógiai-didaktikai 
szempontok mellett a design és a megjelenés dimenzióit is alkalmazza. Szem-
pontrendszerükről így elmondható, hogy a tanulási folyamat nézőpontjából köze-
líti meg a tankönyvvel szemben támasztott kritériumokat (3.1. táblázat).  

 
3.1. táblázat. Reints és Wilkens (2009) kritériumai 

A tartalom minősége 

A tananyag életkornak és céloknak megfelelő kivá-
lasztása 

A tananyag életkornak és céloknak megfelelő elren-
dezése 

A tananyag életkornak és céloknak megfelelő megje-
lenítése 

Pedagógiai-didaktikai  
szempontok 

Az életkorral és célokkal összhangban lévő feladatok, 
gyakorlatok 

Az életkorral és célokkal összhangban álló oktatási 
stratégiák alkalmazása 

A tanulási folyamat folyamatos szabályozása 

Design és megjelenés 

A célcsoport számára olvasható és érthető szövegek 

A képek elsődleges funkciója a megértés elősegítése 

Az elrendezés és a design célja figyelem megragadá-
sa és/vagy az információk strukturálása 

 
Az átfogó kritériumrendszerek közé tartozik Mahmood (2009) munkája is, aki a 
minőségi tankönyvek 11 indikátorát különbözteti meg a szakirodalom és más 
országok által kidolgozott tankönyv-elfogadási kritériumok alapján (3.2. táblá-
zat).  
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3.2. táblázat. A minőségi tankönyvek indikátorai Mahmood (2009) szerint  

1) Tankönyvstratégia A tankönyv mennyire van összhangban a tantervvel, az 
alkotmánnyal? 

2) A tanterv alkalmazási 
területe A tantervvel összhangban lefedi a tananyagot? 

3) A tananyag megbízha-
tósága 

Mennyire pontos és naprakész információkat tartalmaz a 
tankönyv, mentes-e a tévképzetektől és nem avul el túl 
gyorsan? Szerepelnek benne kísérletek? 

4) A tankönyv szókészlet-
ének, illusztrációinak 
és megjelenésének  
értékelése 

A szövegben szereplő szavak elfogadott szótárakból 
származnak, az új definíciókat megfelelően megmagya-
rázza a szöveg? Az illusztrációk kötődnek-e a szöveghez, 
jó minőségű képeket tartalmaznak? Milyen a tankönyv 
megjelenése, megfelel a tanulók életkori sajátosságai-
nak? 

5) A szöveg horizontális 
és vertikális kapcsoló-
dása 

Milyen sorrendben, összefüggésben helyezkednek el a 
feladatok a könyvben, kellő kihívást jelentenek, de 
ugyanakkor érthetőek a gyerekek számára? Kapcsolódik 
a tananyag a korábban tanultakhoz és előkészíti a későb-
bi leckék megtanulását? Kapcsolatban van-e a minden-
napi tapasztalatokkal? 

6) Kritikus és kreatív 
 tanulás 

A tankönyvben szereplő szövegek és feladatok változato-
sak, különböző kognitív teljesítményt céloznak meg, logi-
kusan, saját tapasztalatokra építve mutatják be a tan-
anyagot? Elősegíti a tanultak átgondolását, értelmezését 
az évelést? Elősegíti a kritikai gondolkodást? 

7) Technológia Lehetőséget teremt a tanulóknak különböző technikai 
eszközök használatára? 

8) Mérés és értékelés Lehetővé teszi az elsajátított tudás értékelését több szin-
ten is? 

9) Torzításmentesség 

Mentes a nemi, etnikai, vallási és kulturális előítéletektől? 
Többféle nézőpontból mutatja be az eseményeket? Kellő 
érzékenységgel viszonyul a sajátos nevelési igényűek-
hez? 

10) Környezet A tanulókra vonatkozó biztonsági előírások írott és képi 
formában is megjelennek? 

11) Tanári kézikönyv és 
egyéb segédanyagok 

Tartozik hozzá tanári könyv, tanulási segédletek és érté-
kelő eszközök? 
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Az átfogó kritériumok mellett léteznek olyanok is, melyek egy speciális területre 
koncentrálnak egy kiválasztott szempont szerint. AlEdwan és Hamaidi (2010) 
például az általános iskolai tankönyvek értékelésére egy olyan kritériumrendszert 
állított össze, amely annak ellenőrzésére alkalmas, hogy a tankönyv megfelel-e a 
tudásalapú társadalom elvárásainak. Kritériumrendszerük öt fő dimenzió köré 
szerveződik, ezek a gondolkodási készségek, önértékelési készségek, az életvi-
telhez és kommunikációhoz szükséges készségek, a technológiai eszközök hasz-
nálatának készségei és az információk keresésének és megtalálásának készségei 
(3.3. táblázat). 

A középiskolás természettudományos tankönyvek értékelésére használt stan-
dardok csoportosítására vállalkozott Bölsterli, Rehm és Wilhelm (2011). A kuta-
tók szakértőket (kutatókat, tanárokat, könyvszerzőket) kértek arra, hogy nevez-
zék meg a természettudományos oktatás azon tényezőit, amelyek szerintük hoz-
zájárulnak a kompetenciaalapú tanításhoz. Az így kapott válaszokat tartalom-
elemzés segítségével vizsgálták meg, az elemzés során kialakított kategóriákból 
követelményrendszert hoztak létre. 

Rendszerükben négy dimenziót különböztetnek meg. Az első a taneszközökkel 
kapcsolatos általános kritériumokat tartalmazza. Ide olyan követelmények tar-
toznak, hogy a tankönyv illeszkedjen az iskolához és a tantervhez, valamint an-
nak kérdése, hogy milyen a tankönyv általános minősége. A második dimenzió a 
tankönyv kompetencialapú követelményeit tartalmazza. E szempont esetében a 
tananyag tudományos tartalmát, a tankönyv által igényelt tudományos készsé-
geket, a gyakorlatokat és feladatokat, a kísérleteket, az alkalmazott kommuniká-
ciós eszközöket és a tananyag különböző részeit kell értékelni. A tanárok munká-
ját segítő taneszközök követelményeként jelenik meg, hogy a tankönyvek segít-
sék a tanítási és értékelési folyamatokat is. Végül a diákokat támogató taneszkö-
zök értékelhetőek abból a szempontból, hogy mennyiben segítik elő az ismeretek 
és készségek elsajátítását, valamint a tanulók differenciálását. 

Az ismertetett kritériumrendszerekkel kapcsolatban összefoglalóan elmondha-
tó, hogy különböző nézőpontból közelítik meg a tankönyvekkel szemben támasz-
tott követelményeket. Dargusch, Persaud és Horsley (2011), Reints és Wilkens 
(2009) valamint Mahmood (2009) kritériumai átfogónak tekinthetőek, mert a 
tartalom mellett a tankönyv megjelenése, stilisztikai elemei és a szerzők szakmai 
elismertségének értékelése is megjelenik.  

Ezek mellett jelen vannak azok a kritériumrendszerek is, amelyek a tankönyv 
tartalmi dimenziójára vonatkozó követelmények felállítására vállalkoznak valami-
lyen szempont figyelembevételével. AlEdwan és Hamaidi (2010) a tudásalapú 
társadalom, Bölsterli, Rehm és Wilhelm (2011) a kompetencia alapú oktatás kihí-
vásainak tankönyvi értékeléséhez nyújtanak szempontokat. 
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3.3. táblázat. A tudásalapú gazdaság kihívásainak megfelelni kívánó tankönyv 
lehetséges kritériumai. Forrás: AlEdwan és Hamaidi (2010) 2031-2032. o. 

gondolkodási készségek 
egyszerű és összetett információk megértése 
ötletek logikus bemutatása 
egyensúly a prezentálás, gondolkodás és problémamegoldás között 
a kreatív képességek hangsúlyozása 
a kreatív gondolkodás hangsúlyozása 
a kritikai gondolkodás készségeinek hangsúlyozása 
a gondolkodás többféle szintjét lefedik az értékelő kérdések 

önértékelési készségek 
az értékelés minden fejlődési területet átfog 
az értékelés a tantervi célokkal összhangban valósul meg 
formatív és szummatív értékelést is tartalmaz 
elősegíti a tanulók önszabályozását 
a tanulók igényeit, orientációit és önbecsülését is figyelembe veszi 
a tananyag elrendezése elősegíti az önálló tanulást 
elméleti és gyakorlati aspektusokat is figyelembe vesz 
az értékelési módszerek elősegítik az önértékelést is 

az életvitelhez és kommunikációhoz kapcsolódó készségek 
verbális és írott kommunikáció elősegítése 
a párbeszéd, az egyezkedés és a meggyőzés készségeinek fejlesztése 
a tudományos ismeretek használata a mindennapokban 
elősegíti a csapatmunkára való törekvést 
megerősíti a tanulás iránti pozitív attitűdöt 
hozzájárul olyan készségek fejlesztéséhez, mint a felelősségérzet, és az újításra való 
törekvés 
a tankönyv használatához szükséges utasításokat tartalmaz 
fejleszti a tanuló előadói készségeit 

a technológiai eszközök használatának készségei 
az információcserében technikai eszközöket alkalmaz 
használja az információcseréhez szükséges technikai készségeket 
a technológiai készségeket használja a mindennapi tevékenységek során 
a gondolkodási készségek fejlesztéséhez használja az információs és kommunikációs 
készségeket 
a tananyagnak megfelelő weboldalak használata 
a tankönyv tartalma összhangban van a technológiák alkalmazásával 
a tankönyvben szereplő feladatok technológiai eszközök alkalmazását igénylik 

információk keresésének és megtalálásának készségei 
a tankönyv megfogalmazza, hogy milyen teljesítményt vár el 
fejleszti a kutatáshoz és a csapatmunkához szükséges készségeket 
a tevékenységek elősegítik a kutatáshoz tartozó olyan készségek fejlesztését, mint a 
probléma azonosítása, a tervezés és előrejelzés 
lépést tart az új információkkal 
támogatja a problémamegoldó stratégiák alkalmazását 
a könyv tartalmazza a kutatási módszerek és a problémamegoldás mutatóit 
a tudományos anyagok elősegítik a problémamegoldás módszerét 
a könyv utal a további kutatásokra és az információszerzés további lehetőségeire 
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3.2.2. Kulturális kritériumok a nemzetközi tankönyvkutatásban 

Kojanitz (2008) a tankönyvelemzéseknek négy típusát különbözteti meg: a tar-
talmi elemek vizsgálatát, a tankönyv és a tankönyvszerző szemléletének vizsgá-
latát, a tankönyvvel kapcsolatos szabályozási és gazdasági folyamatok vizsgála-
tát, valamint a tankönyv tanítási és tanulási folyamatban betöltött szerepének és 
hatásának vizsgálatát. 

Ezek közül a tartalmi elemek vizsgálata tekint vissza a leghosszabb múltra – a 
tankönyvet mint információhordozó, szocializációs eszközt vizsgálják. Ennek so-
rán a tankönyvszerző elfogultságából származó szándéktalan torzítások, az ellen-
séges érzések kiváltására alkalmas verbális és képi elemek feltárására vállalkoz-
nak a kutatók. A vizsgálatoknak köszönhetően napjainkra ismert, hogy mely cso-
portokkal kapcsolatban fordulnak elő ezek a torzítások, és milyen formát öltenek 
a tankönyvek szövegében vagy képi anyagában (Dárdai, 2002). A témában vég-
zett korai vizsgálatok csak következetni próbáltak a tankönyvek tanulókra gyako-
rolt hatására, napjainkban viszont már rendelkezésünkre állnak a szocializációs 
hatások vizsgálatát lehetővé tevő tudományos módszerek (Kalmus, 2004). Ezek 
felhasználásával a taneszköz-fejlesztéshez felhasználható empirikus eredménye-
ket kaphatunk a taneszközök működéséről. 

Az országok közötti megbékélés és a nemzetközi konfliktusok megoldásának 
elősegítése érdekében az UNESCO karolta fel a tankönyvi tartalmak vizsgálatát. 
A vizsgálatoknak több típusát lehet megkülönböztetni attól függően, hogy mely 
jelenségek feltárásával foglalkoznak. Egyrészt vállalkoznak a szerzők csoportjuk 
iránti elfogultságának eredményeként fellépő torzítások vizsgálatára. Ez elsősor-
ban abban nyilvánul meg a szövegben, hogy a szerzők csoportjukat, nemzetüket 
hajlamosak pozitívabb színben feltüntetni (pl. több pozitív jelző, aktív cselekvést 
kifejező igéket használnak). Ezzel szemben más csoportokat kevésbé kedvező 
vagy negatív színben tüntetnek fel. A szerzők nemzeti elfogultsága következté-
ben nemzeti mítoszok is megjelenhetnek a tananyagban. További torzítási lehe-
tőséget jelent, hogy a szerzők csak egy nézőpontból mutatják be az eseménye-
ket, nem térnek ki arra, hogy azok milyen más perspektívából értelmezhetők. A 
torzítás lehetőségét magában hordozza az is, hogy a tankönyvek torz képet al-
kotnak az események vagy személyek térbeli és időbeli elhelyezkedéséről 
(Pingel, 2010). 

A kutatások jelentős része foglalkozik a nemek, nemi szerepek és a nemekhez 
kötődő tulajdonságok tankönyvi reprezentációival. A nők általában alulreprezen-
táltak a tankönyvekben, személytelenül, alávetett, gondozói szerepkörben jelen-
nek meg. Emellett a legtöbb esetben házasként, anyai vagy háziasszonyi szerep-
körben, kifejezetten nőiesnek tartott foglalkozások (pl. nővér, fodrász) űzőiként 
ábrázolják őket (Bello, 2010). A nők sztereotipikus ábrázolása az eredmények 
szerint befolyásolhatja teljesítményüket. Egy középiskolásokkal folytatott kísérlet 
tanúsága szerint a lányok természettudományos teljesítményét szignifikánsan 
befolyásolta, hogy a kísérlet során olyan tananyaggal szembesültek, amelyben a 
nőkkel kapcsolatban a tankönyvekben szereplő hagyományos sztereotípiák jelen-
tek meg, vagy azzal ellentétesen ábrázolták őket. A várakozásoknak megfelelően 
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akkor értek el jobb teljesítményt, amikor a sztereotípiákkal ellentétes elemeket 
tartalmazó tananyagot kapták (Good, Woodzicka és Wingfield, 2010). 

Az ilyen típusú torzítások kiküszöbölése törekvő nemzetközi kutatások tapasz-
talatait összegzi Blumberg (2007). A lányok iskolai egyenlőségének növelési le-
hetőségét a kormányzatok a lányok lemaradásának csökkentése mellett a tan-
könyvi sztereotípiák, a nők tankönyvi alulreprezentálásának kiküszöbölésében 
látják. A tankönyvekben megjelenő sztereotípiák azonban nehezen megváltoz-
tatható tényezőknek bizonyulnak, melyek hatással vannak a lányok pályaválasz-
tási orientációjára is. Ezek a jelenségek gazdasági helyzettől függetlenül számos 
ország tankönyveiben jelen vannak. A probléma megoldására a témában folyta-
tott kutatások ösztönzése, a kutatók és az oktatáspolitikusok együttműködése, 
valamint a tanárok téma iránti érzékenységének, tudatosságának növelése lehet 
a megoldás.  

A nőkhöz hasonlóan a kisebbségek számítanak tipikusan olyan csoportoknak, 
amelyek kifejezetten alulreprezentáltak a tankönyvekben. Európai földrajzköny-
vek elemzése szerint mind a nyugat-európai, mint a kelet-európai tankönyvek 
társadalomföldrajzzal foglalkozó fejezeteiben kis hangsúlyt kapnak a kisebbsé-
gek. Ugyanakkor elmondható, hogy a kelet-európai könyvekben valamivel többet 
foglalkoznak ezekkel a csoportokkal, a nyugat-európaiakban inkább a bevándor-
lás szempontjából foglalkoznak a kisebbségekkel (Senegačnik, 2012).  

A földrajzkönyveket más szempontokból is vizsgálják. Így például kutatják azt, 
hogy a könyvek milyen képet közvetítenek egyes földrajzi régiókról, országokról. 
Hong (2009) egysíkú Ázsia-ábrázolást talált az amerikai középiskolai tanköny-
vekben, amelyek fura és egzotikus emberekként mutatják be az ázsiaiakat. A 
földrajzkönyvek esetében vizsgálják azt is, hogy a tananyag regionálistól globális 
kontextusig terjedő skálán melyiket részesítik előnyben és ennek milyen hatása 
van „mi” és az „ők” képzetének kialakításában. Vannak olyan tankönyvek, ame-
lyek sokféle kontextusban bemutatják saját országuk regionális helyzetét, ezzel 
elősegítve annak hangsúlyozását, hogy többféle nézőpontból közelíthető meg 
annak helyzete a világban. Ezzel szemben más tankönyvek csak nemzeti és glo-
bális szinten ábrázolják országuk pozícióját, ezzel pedig meghatározott nézőpon-
tot közvetítenek (Bagoly-Simó, 2012). A földrajzkönyvek tehát fontos szerepet 
kaphatnak abban, hogy az általuk közvetített tananyagon keresztül milyen képet 
alkotnak a világról, és benne hol helyezik el saját országukat. Ehhez olyan meg-
közelítést kell képviselniük, mely a világ sokszínűségére irányítja a tanulók fi-
gyelmét, ugyanakkor nem mossa össze az egyes kultúrákat. A sokszínű világ 
bemutatásához a társadalomföldrajz hangsúlyának növelése, és a sztereotípia-
mentes tananyag is hozzájárulhat (Pingel, 2010). 

A tankönyvek hatásvizsgálatai hazánkban még nem elterjedtek (l. Karlovitz, 
2008), azonban tagadhatatlan, hogy fontos szocializációs eszközök, amely „a 
gyermek számára az emberi történelem és kultúra összefüggő képét mutatja” 
(Kiss, 2000 499. o.). Éppen ezért fontos az említett sztereotípiák és torzítások 
kiküszöbölése elsősorban a történelem, földrajz, irodalom, idegen nyelv és ál-
lampolgári ismeretet tartalmazó tankönyvekből (Kiss, 2000). A tankönyvek ki-
dolgozásának és értékelésének tehát fontos kritériumai lehet társadalmi-
kulturális szempontok. 
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Az ismertetett kutatások figyelembe véve az alábbi kulturális kritériumok fo-
galmazhatóak meg a tankönyvekkel szemben. Törekedjenek a 1) nemek ki-
egyensúlyozott, sztereotípiamentes bemutatására. 2) A vallási, etnikai és kultu-
rális kisebbségek kapjanak kellő hangsúlyt, ugyanakkor a velük foglalkozó tan-
anyag legyen sztereotípiamentes, objektív. A kisebbségek mellett a 3) nemzetek 
és országok bemutatása esetében is törekedjen a tankönyv a sztereotípiamen-
tességre, az objektivitásra. Továbbá a 4) tananyag több nézőpontból közelítse 
meg a jelenségeket, segítse elő azok komplex vizsgálatát, komplex értelmezésé-
nek lehetőségét. A 5) tananyag törekedjen a világ sokszínűségének és komplexi-
tásának bemutatására.   

3.3. Releváns minőségi kritériumok 

A megjelenő tankönyvelemzések nagy része ismertetés, amelyben a szakterületi 
hitelesség szempontjai dominálnak, és nem feltétlenül több szempontból járják 
körbe több szempont szerint az adott tankönyvet. Szükség van a taneszközök 
fejlesztési folyamatában és minőségük megítélésében is komoly módszertannal 
folyó vizsgálatokra. Például a tankönyv tanulhatóságának vizsgálatában elválik 
egymástól és különböző területeken különböző hangsúlyt kap a verbális és a képi 
szöveg kérdése, miközben a tankönyvek ezek egymásra vonatkoztatását kíván-
ják meg. A diákok szövegértésének színvonala és az ebben tapasztalható nagy 
különbségek ritkán tükröződnek a tanulhatóság vizsgálatában (v.ö. Molnár E.K., 
2006). Egyetértünk Kojanitz (2005a) érvelésével, a tankönyvek vizsgálatában a 
kvantitatív analízisnek nagy szerepe van. Ugyanakkor ezzel nem zárjuk ki a 
kvantitatív elemzések fontosságát. 

A következőkben az eddig tárgyaltak alapján összegezzük a figyelembe veen-
dő kritériumokat. Szerencsés megoldásnak tekintenénk, ha négy csoportot kü-
lönböztethetnénk meg, Csapó (2004) tudáskoncepcióját követve, amely az elsa-
játítási folyamat diagnosztikus mérésekkel való követésének tartalmi kereteiben 
is érvényesült (Csapó és Csépe, 2012; Csapó és Szabó, 2012; Csapó és Szend-
rei, 2012) A pszichológiai, kulturális és diszciplináris (módszertani) kérdéseket 
részletesen tárgyaltuk. A tananyag megjelenítésének technikai, könyvészeti 
szempontjait, mivel azok a jelen tanulmány tárgyalásában nem meghatározóak, 
nem részleteztük. Ugyanakkor mind a négy kérdéskört egyforma fontosságúnak 
tekintjük, mivel egymásra épülnek. 

Mivel rendeletben adottak a tankönyvvé minősítés szempontjai, az összegzé-
sünkben ezeket követjük. A fentiek alapján a tankönyvrendeletben megadott 
tankönyvelfogadási kritériumrendszernek (EMMI 2013, 3. melléklet) a fejlesztés 
számára való értelmezésében, bővítésében nyújtanak támpontokat az 1-3. feje-
zetben eddig áttekintett vizsgálatok. Ezeket mind a nyomtatott, mind a digitális 
tananyagokra érvényesnek tekintjük, bár a technológiai-könyvészeti szempontok 
a két médium eltérései miatt nyilvánvalóan különböznek. A médiumok szerinti A 
és B pontokat ezért együtt tárgyaljuk. A rendeletből származó szövegrészeket 
dőlten szedtük. 
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  I. Tudományos-szakmai szempontok – A tantárggyal párhuzamba állítható 
tudományokra és a tanuláspszichológiára értelmezhető szempontkör, annak 
a fogalmi rendszernek a vizsgálatára, amelyet a tankönyv fejleszteni kíván. 

1. A tartalom szakmai hitelessége, pontossága, szemlélete – Az alsó tago-
zatban az alapkészségek, alapmotívumok formálása áll a középpontban. 
Ezért a tanított ismeretek szakmai helytállósága mellett a világ megisme-
résének a tudományokban alkalmazott lehetséges módjainak bemutatása 
vizsgálható itt. A tartalom kiválasztásában a tantervi kívánalmak mellett a 
tanulók előzetes tudása és tanulási kapacitása fontos kérdés. Lényeges, 
hogy a megtanulandó ismeretek, a fejlesztendő képességek és motívumok 
mivoltát egyértelművé tegye a használó pedagógus számára a taneszköz. 

2. A tartalom strukturáltsága – Alapvetőnek tekintjük, hogy ez a pont a 
gyermeki megismerés oldaláról, a tanuló szemszögéből értelmezendő. A 
tanulók számára megtanulható, a tanulást segítő módon szervezett isme-
ret-és képességrendszert képezzen le a taneszköz (életkori sajátosságok 
és pedagógiai célok figyelembe vétele). Az alsó tagozaton a tantervi in-
tegráció segítheti az anyanyelvi kommunikáció, a gondolkodási művele-
tek és a tudományos megismerési stratégiák fejlesztését a kiválasztott 
tartalmakon. Így a témaválasztásoknak és a feladatoknak a Nat-beli cé-
lokhoz és követelményekhez kell illeszkedniük. (Ezt a 6. fejezet tárgyalja 
részletesen.) 

3. A szakmai tartalom naprakészsége – E szempont értelmezésében csak a 
tanuláspszichológiai naprakészség lehet a meghatározó (a tananyagkivá-
lasztásban és elrendezésben: mit és milyen szinten kíván megtanítani a 
taneszköz), ha el kívánjuk különíteni az I.1.-től. A kapcsolódó tudomány-
területeken elavultnak tekintett, meghaladott, érvénytelenné vált tudás-
nak nincs helye a taneszközökben. 

 
II. Pedagógiai – Tanuláspszichológiai, (nevelés)szociológiai és tanításmódszer-

tani elvárások tartoznak ebbe a szempontkörbe, a taneszköz tudásformáló 
hatásrendszerének a vizsgálatára. 

1. Az ismeretek megértése, tanulása – A verbális és képi tankönyvszöveg 
fogalmi struktúrája és megfogalmazása, ábrázolási módjai segítsék a 
megértést, fogalmi fejlődést, rendszeralkotást, az értelmes tanulást. Ez a 
következőket kívánja meg:  
− a tárgyalt dolog mibenlétének tisztázása (szembesítés elve) 
− az egyeditől az általános felé, illetve a konkréttól az absztrakt felé ha-

ladó fogalomépítés, továbbá az átjárhatóság és a bejárhatóság elvé-
nek követése 

− egyensúlyra törekvés a diákok aktuális szövegfeldolgozási szintjének 
figyelembe vétele és annak fejlesztése között 

− világos, egyértelmű megfogalmazások (pl. definíciók) 
− jól tagolt, arányos, koherens, a megismerés szempontjai szerint ren-

dezett, áttekinthető információmennyiséget közlő szöveg 
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− a tankönyvi szöveg felépítésének nyilvánvalóvá tétele (szerencsés pl. 
a nyomtatott tankönyv elejére illesztett, hierarchikus tartalomjegy-
zék, illetve elengedhetetlen a digitális tankönyvben a navigációhoz 
adott áttekinthető segítség) 

− nem túlbonyolított nyelvezet (megkomponált írásbeli közlések, illetve 
szóbeli narrációk) 

− feldolgozható hosszúságú és szintaxisú mondatok 
− következetes szókincshasználat 
− a szakszókincs kiválasztása (a tanítandó fogalomrendszernek megfe-

lelően) és alkalmazása (következetesen, többször) 
− áttekinthető képi kommunikáció 
− a tanulási feladatokhoz illő, didaktikai funkciójú képanyag 
− a hatásdúsítás elvének a kihasználása a tananyag bemutatásában és 

feldolgozásában 
− kapcsolatteremtés a képi és verbális szöveg között 

2. Az ismeretek alkalmazását biztosító műveletek tanulása – Értelmezésünk 
szerint ez a képességfejlesztés szempontja lehet. A rendelet szövege a 
vizsgálati szempontok között a kérdések és feladatok jellegére és arányá-
ra vonatkozó elírásokat is megad2

3. Problémák, problémahelyzetek elemzése és megoldásuk alkalmazása – 
Ezek egyformán kötődnek a természeti és a társas világ, illetve az egyén 
és a kultúra megismeréséhez, bár a rendeletbeli megfogalmazás ismét az 
általános kognitív elemeket tűnik előtérbe helyezni

, ezek kognitív képességekhez kötőd-
nek. Ezeken túl figyelembe kell venni az ezekhez kapcsolódó személyes 
és társas, továbbá kommunikációs képességek fejlesztését a kérdések-
ben és feladatokban, mivel ezek befolyásolják a tudás közös létrehozását 
és alkalmazását kívánó helyzeteket és személyes kognitív és affektív fo-
lyamatokat. Érdemes kiemelni a gyakorlási lehetőségek bőséges, diffe-
renciált biztosítását. 

3

                                       
2 „Vizsgálni kell, hogy a tankönyv kérdései és feladatai megfelelő feltételeket biztosítanak-e a tanulási célokban 

meghatározott projektalapú, problémamegoldó, ismeretszerző és ismeretalkalmazási készségek és képessé-
gek fejlesztésére. 

. Lényeges, hogy a 
taneszközökben felvetett vizsgálandó és megoldandó helyzetek, problé-
mák illeszkedjenek olyan kérdések formájában jelenjenek meg, amelye-
ket a tanulók autentikusnak vagy realisztikusnak tekinthetnek a saját ta-
pasztalataik alapján. Adjon a taneszköz széles választékot, amely segít a 
pedagógusnak a csoportjában tanulók számára a legmegfelelőbbek kivá-
lasztására. 

 Előírás, hogy a rögzítést elősegítő feladatokon kívül, az elmélyítést, alkalmazást és a problémamegoldást 
elősegítő feladatok legyenek többségben. 

 Rögzítést elősegítő feladatok: a tanultak felidézése, a tények és fogalmak rendszerezése, lényegkiemelés. 
 Elmélyítést elősegítő feladatok: analizálás, szintetizálás, konkretizálás, összehasonlítás, általánosítás, rend-

szerezés, következtetés, értékelés, összefüggés- és szabálykeresés. 
 Alkalmazást elősegítő feladatok: önálló munka, feladatmegoldás.” (EMMI, 2013. 3. mell. A és B) 
3 „Problémamegoldást elősegítő feladatok: a probléma definiálása, a releváns információk kiválasztása, előzetes 

tudás szelektív felidézése, a megfelelő megoldás megtalálása, a megoldási mód végrehajtása, a megoldás el-
lenőrzése és értékelés.” (EMMI, 20133. mell. A és B) 
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4. A tanulás módszereinek tanulása – A vizsgálandó szempontok a tanesz-
közben a tananyagot közlő szöveget és a feladatokat is érintik (v. ö. 2-3. 
pont): 
− dialogikus, vagy legalább kevert jelleg a tankönyvi kommunikációban 
− támpontok adása az iskola nyelvének, a tankönyvi utasításoknak az 

értelmezéséhez 
− tanulást irányító elemek következetes beillesztése, használatukhoz 

támpontok nyújtása (pl. megkezdett, befejezendő táblázat, fogalom-
térkép, folyamatábra; következetes lényegkiemelés) 

− különböző tudásszerző, gondolkodási és kommunikációs feladatok 
megadása egyéni, páros, csoportos munkaformában, taneszközök és 
autentikus források felhasználásával 

− a tanulási folyamat tervezésének, monitorozásának, reflexiójának 
támogatása (utasítások, feladatok, diagnosztikus és formatív értéke-
lési alkalmak) 

− hatékony tanulási módszerek megismertetése, kipróbálásukra alka-
lom biztosítása 

− összegzés, ismétlés előkészítése (pl. feladatokkal) 
− a tanulási motiváció fejlesztésére szolgáló alkalmak, helyzetek terem-

tése (pl. célok, eszközválasztás, helyzetértelmezés) 

5. Gondolkodási eljárások tanulása – Értelmezésünkben ez a kognitív és 
metakognitív stratégiákra vonatkozik; szorosan kapcsolódik a 4. ponthoz. 
− szövegértési, szövegalkotási, matematikai, kutatási, feladat- és prob-

lémamegoldó stratégiák modellálása 
− alkalom biztosítása különböző stratégiák kipróbálására 

6. Szociális viszonyulások, magatartásformák tanulása – A szokásformálás 
és a modellnyújtás hagyományos közvetlen eszközei mellett a taneszkö-
zök kínálhatnak alapanyagot a tanárnak már ebben a korosztályban is a 
meggyőzésformáláshoz (a nevelési eszközök rendszerezését l. Bábosik, 
1999; a nevelési hatások tervezését, különösen a szociális kompetencia 
terén l. pl. Nagy, 1996). Tárgyalásunkban végig hangsúlyoztuk a közve-
tett hatások szerepét, amelyek szervezéséhez, alakításához a nyomtatott 
taneszközök alapanyagot a digitálisak pedig terepet is nyújthatnak. A di-
ákok érdekei megkívánják, hogy ezek a módszerek kiegyensúlyozottan és 
következetesen jelenjenek meg a tanítás folyamán a pedagógus által ki-
választott tananyagfeldolgozási feladatokban és helyzetekben. 

7. Nemzetiségi, vallási közösség szerepe – Elvárás, hogy a különböző nem-
zetiségi és vallási csoportok létét, kultúrájuk jellemző vonásait, a társa-
dalom sokszínűségét a taneszközök tükrözzék, verbális és képi tartalma-
ikban egyaránt. Az objektív bemutatás hangsúlyos elvárás és a méltá-
nyosság megtestesítésének egyik módjaként értelmezett a nemzetközi 
szakirodalomban. 

8. Nyelvhelyesség és helyesírás – Alapvető, hogy nyelvhelyességi és helyes-
írási, központozási hiba nem maradhat a taneszköz írott szövegében. A 
digitális taneszköz narrációinak, szóbeli szövegeinek a tiszta, érthető be-



 

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
H-1055 Budapest, Szalay u. 10-14. • 
Telefon: (+36-1) 235-7200 • Fax: (+36-1) 235-7202 • 
www.ofi.hu 

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET 
TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 

A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, 
taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai 
Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. 

Oldal: 79 / 150 

 

szédre vonatkozó elvárásokat kell kielégíteniük (kivéve az autentikus 
vagy realisztikus példákat, feladatszövegeket, ahol ez nem feltétlenül ér-
vényesül, ha ott ennek didaktikai szerepe van). 

9. A tankönyv nagyobb rendszer (sorozat, tankönyvcsalád) részét képezi-e, 
kapcsolódó tankönyvek és tananyagok & B9. A digitális tananyag peda-
gógiai rendszerbe ágyazódása – Vitatott kérdés a hazai szakirodalomban, 
hogy a tankönyv szatelitjeit is alá kell-e vetni egy akkreditációs folya-
matnak. Ez a kérdés a nyomtatott taneszközök esetében merül föl, a di-
gitális tankönyvnek ugyanis eleve része a gyakorlófeladatok, diagnoszti-
kus értékelési- és differenciált fejlesztőfeladatok rendszere. Az akkreditá-
ció kérdésében nincs kompetenciánk állást foglalni. Az egységes pedagó-
giai rendszer kívánalma a nyomtatott taneszközök esetében is ésszerű. 
Ugyanakkor érdemes megfontolni a pedagógiai gyakorlat eklektikát elfo-
gadó légkörét és az adott tanári személyiséghez, tanulócsoporti és egyéni 
jellemzőkhöz igazodó eszközrendszer használatának az igényét. A tan-
eszközöket részben azért használjuk, hogy a tanár részére lehetővé te-
gyék a napi nevelő-oktató munka tervezését, elvégzését és értékelését. 
Ezért, ha készülnek szatelitek egy tankönyvhöz, akkor azokban érvénye-
sülnie kell a közös szemléletnek. Nem érdemes viszont a pedagógusi in-
nováció érvényesen felmerülő igényét és törekvéseit korlátozni. (Ezen a 
területen egyrészt a pedagógusképzésnek látjuk szerepét a taneszközfej-
lesztéshez és a taneszközök megítéléséhez szükséges tudás megadásá-
val, másrészt komoly és széleskörű, nem csak tantárgyspecifikus tanesz-
közkritikai diskurzus kialakulásának látjuk a szükségességét.) 

A rendeletben megadott pedagógiai szempontok körét a következőkkel tart-
juk szükségesnek kiegészíteni: 

10. Törekvés a kutatással bizonyított hatékonyságú oktatási megoldások tá-
mogatására. (Mivel ilyen vizsgálatok a hazai kontextusban ritkák, 
egyelőre csak a törekvés elvárása tűnik kivitelezhetőnek.) 

11. A személyes és társas motívumok fejlesztésének támogatása. 

12. Kulturális hitelesség, ismerős világ bemutatása, a társadalom összetett-
ségének bevezetése. Ez a hatékony és méltányos iskolázás kérdéseként 
jelenik meg a szakirodalomban. Ebbe beletartozik különböző társadalmi 
csoportok, és a nemek, a családi szerepek bemutatása inkább a szocioló-
giailag leírható arányok, helyzetek, mint egyszerű sztereotípiák által 
meghatározottan. Következetesen és árnyaltan jelenjen meg a munka 
világába való bevezetés is. (Ezek az elvárások a Nat-ban definiált, a 6. 
fejezetben tárgyalt feladatokhoz és kulcskompetenciákhoz is kötődnek.) 

 
III. Technológiai (könyvészeti) – Ezekre a szempontokra nem tértünk ki, 

ezért itt nem részletezzük. Egységes elvként kiemeljük a tankönyvi szöveg 
olvashatóságát. Jelezzük, hogy e szempontok nagy része szorosan kapcso-
lódik a pedagógiai szempontcsoporthoz. Az alsó tagozatban különösen fon-
tos elvként kiemeljük a naponta hordozandó taneszközök alacsony súlyát.   
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4. ÚJ KRITÉRIUMRENDSZER FEJLESZTÉSÉNEK TUDOMÁNYOS 
ALAPJAI 

 
Csíkos Csaba 

 
A 3. fejezetben megjelenő tankönyvi kritériumok és ezek rendszerei a lehetséges 
új kritériumrendszer történeti és fogalmi előzményeiként határozhatók meg. A 4. 
fejezetben egy olyan kritériumrendszer kidolgozásának lehetőségét szeretnénk 
fölvázolni, amely három pilléren állna: (1) néhány objektív, számszerűsíthető 
jellemző; (2) szakértői egyetértés: a tankönyv- és taneszköz-bírálat szempontjá-
ból fontos tudományterületeken dolgozó szakértők bevonásának lehetőségei; (3) 
empirikus beválás-vizsgálat, amely randomizált kísérleti körülmények között egy 
éves kipróbálási időszakot jelentene kísérleti és kontroll osztályokban, melynek 
eredményeit a tanulói, tanári és szülői véleményekkel egységben tekintenénk. 

Alapelvünk, hogy a papíralapú és a digitális tankönyvekre és taneszközökre 
ugyanazokat a kritériumokat szükséges alkalmazni a minősítés és a beválás-
vizsgálat során. A külső értékelés számára a kétféle tankönyvi kivitelezés meg-
ítélésében az alábbi szempontok fontosak: 

̶ A digitális tankönyvek esetében az elérhetőség (reálisan elérhető hardver- 
és szoftverigény) biztosítása alapvető. 

̶ Kiemeljük a digitális tipográfia szempontját, amely arra utal, hogy megfelelő 
betűkészlettel, betűmérettel és képernyő-elrendezéssel készüljenek a digi-
tális tankönyvek. Ezek a kritériumok a papíralapú tankönyvek esetén a 
nyomdatechnikai és egészségügyi szempontok közé tartoznak, és jórészt a 
pedagógiai tapasztalat útján kikristályosodottak, a digitális tankönyvek ese-
tén azonban érdemes „újra megnyitni” a kutatásokat és a polémiát ezekről 
a szempontokról. Nem mellesleg a tankönyviek tipográfiai eszköztára ko-
moly szerepet játszik a megértés elősegítésében, tehát a tipográfiai kérdé-
seket is a pedagógiai szempontokkal integrálva szükséges értelmezni. 

Ezen túlmenően azt feltételezzük, hogy minden további értékelési szempont 
közös a kétféle platformra, a digitális tankönyvekre kiemelt két fenti elvárás pe-
dig olyan minimumkövetelmény, amely alapját jelenti az érdemi további értéke-
lésnek.  

További alapelv az új kritériumrendszer fejlesztése számára, hogy nem készí-
tünk külön kritériumrendszert az ábécéskönyvek számára. A jelenleg is érvényes 
(és a korábbi rendeletben is meglévő) sajátos kritériumrendszer valójában meg-
feleltethető a többi tantárgy és tankönyv pedagógiai jellegű kritériumainak. Pél-
dául a megfelelő hívóképek használata, ahogyan azt látni fogjuk a 4.2. pontban, 
az ismeret átadásával kapcsolatos életszerűségi kritériumba foglalható. Más kri-
tériumok az olvasástanítás módszertanáról szólnak, ezért az azoknak való meg-
felelőség az olvasást tanító pedagógust és olvasáskutatót egyaránt foglalkoztató 
szakértői bizottság által megállapítható.  
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4.1. Objektív, mennyiségi mutatók 

A magyar köznevelési rendszer hagyományai alapján feltételezhető, hogy a dön-
téshozók és a közvélemény a jövőben is valamiféle tankönyvi jóváhagyási és ér-
tékelési rendszer fenntartását támogatja. Vannak oktatási rendszerek, mint pél-
dául a Szebenyi (1991) által angolszász típusú tantervi szabályozásúnak nevezett 
rendszerek, amelyekben a szabadpiaci elvek érvényesülnek egy alapvetően ki-
menet-(vizsga-)orientált rendszerben. Angliában (Swan, 2014)4

A tankönyvi kritériumok teljes hiányához képest egy fokkal szabályozottabb 
eljárás, amikor kevés, ám szigorú kritériumot teljesítő tankönyvek kerülnek for-
galomba. Japánban 1947 óta működik a jelenlegi tankönyv-engedélyezési eljá-
rás, melyben a bírálati szempontok zömmel tagadómondatok, melyek azt fogal-
mazzák meg, hogy milyennek nem szabad lennie egy tankönyvnek. Előírás a he-
lyesírási hibátlanság, a szöveg érthetősége illetve félreérthetetlensége, az előírt 
tananyag (és csak annak) megléte a főszövegben. Politikailag és vallásilag sem-
legesnek kell lennie a tankönyvnek. 

 nincs tankönyv-
jóváhagyási rendszer, és az iskolai szereplők szabadon választanak taneszközö-
ket a szabadpiacról. Emiatt gyakori, hogy silány minőségű, a vizsgakérdésekre 
épülő, a vizsgabizottságok által szerkesztett „tankönyvek” kerülnek forgalomba.  

5

Alighanem a legszélesebb körű konszenzus érhető el abban a kérdésben, hogy 
szükséges-e objektív kritériumokat fenntartani a tankönyvek kiválasztása, minő-
sítése során. Az objektivitást úgy definiáljuk, hogy megfelelő szakértelemmel 
rendelkező értékelők hasonló értékelést és döntést hoznak egy adott kéziratról 
vagy taneszközről. A nehezen mérhető területek objektív értékelésénél alapelv 
(ld. például Kárpáti, Zempléni, Verhelst, Velduijzen és Schönau, 1997) az értéke-
lők felkészítése és tréningezése, valamint az analitikus, számszerűsíthető szem-
pontok megléte. Az objektivitás biztosítása tehát analitikus, számszerűsíthető 
kritériumok meghatározását igényli, hiszen Kárpáti és mtsai. kutatása alapján az 
összbenyomás gyakran meghatározza az analitikus kritériumok megítélését, pon-
tozását. Emiatt kevés, ám jól definiált, számszerűsíthető kritérium alkalmazását 
látjuk szükségesnek.  

 

A számszerűsíthető tankönyvi kritériumok rendszerére vonatkozóan elméleti 
megfontolások és külföldi tapasztalatok is rendelkezésre állnak. A külföldi tapasz-
talatok közül a teljességre törekvő „bielefeldi rasztert” emeljük ki (Kojanitz, 
2007). Ez a rendszer öt dimenzió (a tankönyvben kifejtett tudáselmélet, tan-
könyvi dizájn, szaktudomány, szakdidaktika és neveléstudomány) mentén defini-
ált 24 kritériumot, amelyek további itemekre bonthatók. Kevésbé részletes, és 
konkrétan az angol nyelvkönyvekre vonatkozik Williams (1983) javaslata, mely 
egyszerűségénél fogva a gyakorló tanárok által könnyen használható. Hétszer 
négy kritérium szerint 0-től 4-ig, ötfokú skálán pontozható a tankönyv minősége, 
arra vonatkozó javaslat azonban nincs, hogy a kapott összpontszám hogyan ér-
telmezhető. 

                                       
4 Személyes kommunikáció. [Malcolm Swan a Nottinghami Egyetem professzora, a Centre for Research in 

Mathematics Education igazgatója.] 
5  http://www.mofa.go.jp/policy/education/textbooks/overview-3.html#1 
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Szlovákiában egy igen bonyolult, kétdimenziós pontozási rendszer van 2006 
óta, amelynek pontozási stratégiája rangskála jellegű. Például a tankönyv hét-
köznapi életben való hasznosságának kritériuma szerint 0 pont érhető el, ha a 
tankönyvből hiányoznak vagy nem megfelelők a valós életből vett példák. 1 vagy 
2 pont nem érhető el, a 3 pontos szinthez tartozó leírás: a kritérium teljesítve, 
ám nem szisztematikusan a teljes tankönyvre vonatkozóan. 4 vagy 5 pont sem 
érhető el, a 6 pontos szint leírása: teljes mértékben és következetesen megje-
lennek a valós életből vett jelenségek.67

A Project 2061

 Az egyes részkritériumok nagyobb kate-
góriákba szerveződnek, és végül összességében 100 pont érhető el. Akkor meg-
felelő a tankönyv, ha minden egyes fő kategóriában legalább 60%-os pontszá-
mot ér el.  

8

Mindezek alapján, a hazai hagyományokat és nemzetközi tapasztalatokat öt-
vözve, egy olyan kritérium-rendszer felállítását javasoljuk, amelynek két általá-
nos jellemzője van: 

 (amely a Halley-üstökös visszatérésének dátumáról kapta ne-
vét) az Amerikai Egyesült Államokban a természettudományos nevelés megújítá-
sát tűzte ki célul. A projektnek egyik részeként sor került tankönyvek elemzésé-
re, melynek jellemzői közül azt emeljük ki, hogy sor került a szaktudományi és a 
pedagógiai szempontok szétválasztására, és egyhetes tréninget követően közép-
iskolai tanárok és egyetemi oktatók végezték el néhány tankönyvi témakör érté-
kelését.  

1. alapelv: Számszerűsíthető, jól definiált kritériumokat kell teljesítenie min-
den tankönyvnek. 

2. alapelv: A tankönyvi kritériumok teljesítését szakértői bizottság végzi két 
lépésben: maga a kritériumoknak megfelelés számszerűsítése is bizottsági 
feladat, majd a számszerűsített adatok alapján a döntéshozatal is szakér-
tői bizottsági teendő. 

4.2. Szakértői egyetértés és analitikus kritériumok 

Amikor számszerűsíthető, jól definiált kritériumokat keresünk a tankönyvek érté-
keléséhez, a jelentős számú lehetséges kritérium közül választani önmagában 
kihívás és kutatói feladat. A tankönyvi kritériumok rendszerének fejlesztése so-
rán a 4.1. pontban leírt két alapelv működtetéséhez három fázisban szükséges a 
szakértői egyetértésre építeni: (1) a kritériumok kiválasztása terén (mely kritéri-
um mennyire fontos), (2) az analitikus kritériumok használata során megvalósuló 
értékelés terén (hasonló mennyiségi mutatók), és (3) a számszerű eredmények-
ből levonható következtetések szakértői egyetértése terén. A szakértői egyetér-
tésre épülő kritériumrendszer működtetésének első fázisa, azaz a megfelelő kri-
tériumok kiválasztása, a jelen dokumentumra épülhet. Reményeink szerint a 
4.2.1. pontban megjelölt kritériumok megfelelő javaslatot jelentenek a döntésho-
zói egyeztetéshez. 

                                       
6 http://www2.ef.jcu.cz/~cincurov/PhD/Zkou%C5%A1ky/Hospesova-XTVM/nogova_huttova.pdf 
7 http://www.statpedu.sk/sk/Ucebnice-metodiky-publikacie-odborne-informacie/Ucebnice.alej 
8 http://www.project2061.org/about/ 
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4.2.1. Analitikus tankönyvi kritériumok kiválasztása 

Az analitikus kritériumok kiválasztásával kapcsolatos szakértői egyetértésről ta-
nulságos adatokat közöl Kerber, Kojanitz és Meixner (2014). A 16/2013. sz. 
EMMI rendeletben leírt értékelési kritériumokat 132 tankönyvi szakértő és 45 
kiadói szerkesztő értékelte a fontosságuk szerint. Az ötfokú Likert-skála, amelyen 
a fontosságot megítélték, egyrészt abszolút értelemben, az 1 és 5 közötti skálán 
elfoglalt átlagok alapján tájékoztat a két csoport véleményéről, másrészt pedig a 
két csoport átlagait egymással is összehasonlítható téve a kritériumok rangsorá-
nak felállítása is lehetővé válik. A tíz, jelenleg érvényes, jogszabályi kritérium 
(NAT-nak, kerettantervnek, vizsgakövetelményeknek való megfelelés; az ismere-
tek megértése, tanulása; az ismeretek alkalmazását biztosító műveletek tanulá-
sa; problémák, problémahelyzetek elemzése és a problémamegoldás tanulása; a 
tanulás módszereinek tanulása; gondolkodási eljárások tanulása; szociális viszo-
nyulások, magatartásformák tanulása; nemzeti, etnikai, vallási közösség szere-
pe; nyelvhelyesség és helyesírás; a tankönyv nagyobb rendszer (sorozat, tan-
könyvcsalád) részét képezi-e, kapcsolódó tankönyvek és tananyagok) mindegyi-
ke pozitív megítélést kapott, azaz 3 fölötti átlag adódott mindkét csoportban. A 
tanulmány 7. táblázatában részletesen közölt adatok a következő képet mutat-
ják. 

Csaknem tökéletes, 100%-hoz közeli egyetértés mutatkozott a következő kri-
tériumokban: ismeretek megértése, tanulása; nyelvhelyesség. Egyes kritériumok 
megítélése megosztotta a két csoportot, azaz a tankönyvi szakértői és kiadói 
szerkesztői csoportokat. A NAT-nak, kerettantervnek, vizsgakövetelményeknek 
megfelelés és a nemzeti, etnikai, vallási közösség szerepének bemutatása jelen-
tősen fontosabbnak ítéltetett a tankönyvi szakértők körében. Ugyanakkor a ki-
adói szerkesztők némileg magasabb szintű átlagos fontosságot tulajdonítottak a 
problémamegoldás tanulása szempontnak. A legkevésbé jelentős kritériumnak 
mindkét csoport számára a nemzeti, etnikai, vallási közösség szerepének bemu-
tatása bizonyult, és emellett a 10., a tankönyvcsaládhoz tartozás kritériuma ka-
pott még 4-es alatti átlagot.  

Megítélésünk szerint a jelenlegi jogszabályban szereplő tízes kritériumlista rö-
vidíthető, egyszerűsíthető. A legelső, a NAT-nak megfelelés ugyanis magában 
foglalja voltaképpen a következő nyolcat. A NAT-nak megfelelés kritériumát – 
tekintettel összetettségére – érdemes olyan módon definiálni, hogy a NAT-nak 
nem megfelelés kiszűrhető legyen. Az olyan kéziratok, amelyek nem kompatibili-
sek a Nemzeti alaptantervvel, elutasításra kerülnek. A tizedik kritériumot, mely 
szerint fontos az iskolai évfolyamokon és tantárgyakon átívelő tankönyvcsalád 
megléte, adottnak vesszük. A nyolc „közbülső” kritérium közül kiemeljük a szak-
értők által legfontosabbnak ítélt kettőt: az ismeretek megértése tanulása, vala-
mint a nyelvhelyesség kritériumot. Ezek mellett a jelenlegi jogszabályban nem 
felsorolt harmadik kritériumként a motiváció funkciójához köthető kritériumot 
szerepeltetnénk: Kojanitz (2003) szerint ehhez a funkcióhoz tartozik a tankönyv 
illusztráltsága, érdekessége, problémacentrikussága. 
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4.2.2. Az analitikus kritériumok használata, működése 

Az analitikus kritériumok használata során megmutatkozó szakértői egyetértés 
más-más módon, más-más mérési skálán vizsgálható az egyes tankönyvi kritéri-
umok esetén. A helyesírás és nyelvhelyesség kérdésében aligha célszerű diffe-
renciált, több fokozatú értékelési skálát használni: ezt a kritériumot hibátlanul 
teljesítenie kell minden tankönyvnek, taneszköznek. A tanulók helyesírási kész-
ségének fejlődése – a szóolvasás folyékonyságán keresztül (l. Blomert és, 2012) 
– megköveteli, hogy helyesen leírt szóképek rögzüljenek tudatukban.  

A másik kritérium, amely egyöntetűen pozitív megítélést nyert a fontosság 
szempontjából, az ismeretek megértése és tanulása. Itt sokkal kevésbé lehet 
dichotóm természetű döntést hozni arról, hogy ebből a szempontból megfelelő-e 
egy kézirat vagy sem. A korábbi tankönyvrendelet részletes, analitikus kritérium-
rendszerének több eleme a szöveg megértésével volt kapcsolatos. A 150 karak-
terhelynél hosszabb mondatok aránya például igazolhatóan kapcsolatban van a 
mondatértés nehézségeivel, ám ez olyan statisztikai összefüggés, amelynek au-
tomatikus, determinisztikus alkalmazása problémás lehet. Az egyik, kereskedelmi 
forgalomban kapható, népszerű tankönyvben 1. osztályos tanulók számára szó 
szerinti megtanulásra kínálja a következő szöveget: „A szobanövények otthonos-
sá, barátságossá varázsolják a lakást. Egészségesebbé teszik a szoba levegőjét, 
javítják az ember közérzetét és hangulatát” A szöveg két mondatra bontása ga-
rantálja, hogy a 150 karakterhely fölötti mondatokra vonatkozó kvóta nem apad. 
A megtanulandó szövegben nincs olyan szakszó, amely az erre a kritériumra 
megállapított kvótát merítené. Mégis lehet olyan érzése a laikusnak, hogy a köz-
érzet szó szerepeltetése és megtanulása megértés nélküli verbális tanulási hely-
zetet állít elénk. Fontos lenne a megértést nehezítő, az adott korosztály számára 
még nem érthető vagy egyenesen a tévképzetek melegágyát jelentő szavak el-
kerülését analitikus kritériumként szerepeltetni. 

Kojanitz (2003) a tankönyvek ismeretátadási funkciójával kapcsolatban három 
kritériumot említ: érthetőség, életszerűség és tudományos pontosság. Az érthe-
tőség kritériuma a mondathossz és a szakszavak területén már megfogalmazott 
kritériumok mellett – a fenti példa szerint – általában véve a korosztály szókincs-
ének figyelembe vételét jelenti. Egymásnak ellentmondó szempontok jelennek 
meg ugyanakkor, amikor egyrészt a tankönyv enciklopédikus tudásrendszerező 
funkcióját és a gyermek által érthető nyelvezetet egyszerre igyekszünk megte-
remteni. 

Az életszerűség kritériuma olyan esetekben értelmezhető, amikor a hétköznapi 
tapasztalatok és a szaktudományi szempontból helytálló ismeretek közötti hidat 
kell megteremtenie a tankönyvnek. Általánosságban erénye egy taneszköznek, 
ha a tanulók hétköznapi tapasztalataira, a meglévő fogalmi hálójára épít. A ma-
gas kultúra közvetítését felvállaló taneszközökben ugyanakkor az emberiség 
kultúrkincsének olyan nyelvi rétegei jelennek meg, amelyek idegenszerűek le-
hetnek a mai ifjú generációk számára. Annak megítélése, hogy például egy ma-
tematikai feladatban a Facebook-ismerősök számának vagy üveggolyóknak a 
szerepeltetése tekinthető életszerűbbnek, az iskolás korosztály élményvilágának 
alapos ismeretét igényli. 
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A tudományos pontosság követelménye gyakran ellentmondásba kerül a 
gyermeki világképben és fogalomrendszerben lehetséges fejlesztő hatások elvé-
vel. Az előbbi tankönyv egyik másik mondata például aligha tekinthető tudomá-
nyosan helytállónak, ám az adott korosztály számára elérhető fogalomrendszer-
ben és világkép alapján nehéz lenne pontosabb megfogalmazás: „Az élőlények 
mozognak, táplálkoznak, lélegeznek és szaporodnak.” A homeosztázist megvaló-
sító rendszerek fogalmához innen még számos lépésen keresztül vezet az út. 
Azonban a tudományos szempontból pontatlanul bevezetett fogalmak később 
nehezen cserélhetők újakra (l. Korom, 2006), így általánosságban az a célszerű, 
ha inkább kevesebb fogalmi jegy szerepel a tankönyvi szövegben, mely fogalmi 
jegyek később bővülhetnek, semmint valamelyik nem helytálló fogalmi jegyet 
később leváltani kelljen. Fenti példánkban ilyen a mozgás, amely a helyzetváltoz-
tató mozgás fogalmának megjelenéséig a gyermek fogalmi rendszerében aligha-
nem a helyváltoztató mozgás fogalmával lesz egyenértékű, ilyen módon esetleg 
egy természettudományos tévképzetet generálva.  

A tankönyvek ismeretátadási funkciójának három leírt kritériumában közös, 
hogy megítélésükben egymásnak ellentmondó szempontok kaphatnak szerepet. 
Egy fogalom tudományos helytállóságában a fejlődéslélektani és a szaktudomá-
nyos szempont alapján más-más megítélés adódhat. Hasonlóan, az életszerűség 
és az érthetőség megítélése is mérlegelést kíván.  

A tankönyvek motivációs funkciójához kötődő kritériumok megítélése is szak-
értői mérlegelést kíván, hiszen az illusztráltság mást-mást jelent tantárgyaktól 
(tematikus egységektől) és iskolai évfolyamoktól függően. A régebbi tankönyv-
rendeletben az illusztrációkkal kapcsolatos mennyiségi kritérium helyébe tehát 
szakértői megítélés lépne. 

Mindezekből az következik, hogy az analitikus tankönyvi kritériumok használa-
ta során minden egyes kritérium megítélése ugyanannak a szakértői csapatnak a 
feladata legyen, amelyben helyet kapnak az eddigi tankönyvi bírálati processzu-
sokban szegregáltan, egymástól függetlenül dolgozó szakértői területek képvise-
lői. Ezen túl, a jelenlegi három szakértői kör (szaktudományi, tantárgyi-
módszertani és nyomdatechnikai) mellett az értékelő csapat tagjaként a pszicho-
lógia és a neveléstudomány képviselőinek, valamint „laikus szakértőnek”, például 
szülőnek is helyet érdemes biztosítani. Egy lengyel vizsgálat szerint ugyanis a 
szülői érdeklődés a tankönyvek iránt általában kimerül abban, hogy a vizsgákra, 
a kimeneti követelményekre felkészülést mennyiben szolgálja egy-egy tan-
könyv9

4.2.3. A döntéshozatal fázisa 

. Ennek a szempontnak a megjelenése a többi, releváns tankönyvi kritéri-
um elfogulatlan megítélésével párosulva, gazdagítaná a bizottság rendelkezésére 
álló információtömeget, és megalapozottabb döntéshez vezethet. Egy ilyen hat-
tagú szakértői team minden egyes kritériumot végigelemezve alakítaná ki közös 
álláspontját. 

Az analitikus kritériumok felhasználásával nyert adatok értelmezésében is szük-
séges a szakértői egyetértés. A végső döntés eredményeként ugyanis egy kézirat 
                                       
9 http://www.oecd.org/edu/school/33707848.pdf 
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vagy más taneszköz-terv vagy megfelel az elvárásoknak, vagy pedig nem. Az 
analitikus kritériumok fontossága és a konkrét kritériumok szerinti pontszám 
vagy megítélés alapján ugyan megalkotható elvileg egy képlet, amelynek a vé-
gén egyetlen számadatot nyerünk. Feltehetőleg azonos pontszám sokféleképpen 
adódhat, így az egyes tankönyvek erényei és hátrányai kiegyensúlyozhatják 
egymást. Az említett szlovákiai minősítési rendszerhez képest, amelyben a ma-
ximális 100 pontból 60 pont elérése szükséges, a döntéshozatali fázisban meg-
születő mérlegelés lehetővé teszi egy egyébként sok szempontból kiváló kézirat 
meghatározott szempontok szerinti javítását, fejlesztését. 

Egy újabb szakértői csapaté tehát a feladat, hogy az analitikus kritériumok 
alapján megszülető, számszerűsített adatot mérlegelje, és meghozza a végső 
döntést a tankönyvvé, taneszközzé nyilvánításról, avagy az esetleges javításról, 
fejlesztésről. Ebben a döntéshozatali körben részt vennének (más személyekkel 
képviseltetve magukat) a 4.2.2. fázisban dolgozó szakértői körök, és emellett az 
oktatáspolitika és a tankönyvkiadói szakma képviselői. 

4.3. Beválás-vizsgálat 

Azokban az oktatási rendszerekben, amelyekben nincs tankönyv-engedélyezési 
procedúra, a beválás vizsgálatát a szabadpiac törvényei jelentik. Az engedélye-
zési eljárást fenntartó rendszerekben ugyanakkor a beválás vizsgálata nem csu-
pán a tankönyvről szól (hiszen kiváló tankönyvi kritériumok esetén a beválás el-
vileg már aligha lehet kérdéses), hanem magukról a tankönyvi kritériumokról is. 
Úgy látjuk tehát, hogy a tankönyv-engedélyezési és –beválási szabályozás kéz a 
kézben jár, egyik feltételezi a másikat. A Project 2061 a következőképpen fogal-
mazta meg ezt a kapcsolatot: „a tankönyvek minőségének megítélése azon ala-
pul, hogy mennyire valószínűsíthetően segítik a tanulókat a nemzeti konszenzus-
sal elfogadott tanulási célok elérésében”10

A jelenleg érvényes jogi szabályozás Magyarországon nem ír elő meghatáro-
zott eljárást, amely alapján a tankönyv működése, minősége megítélendő (Kaposi, 
2012). Kerber, Kojanitz és Meixner (2014) vizsgálatából ugyanakkor kiderül: a 
tankönyvi szakértők tudatában vannak annak, hogy a tankönyvek beválásának 
vizsgálata kiemelkedően fontos. A kiadói szerkesztők szkeptikusabbak voltak a 
beválás-vizsgálat fontosságát illetően. Az általánosságban megfogalmazott bevá-
lás mellett „a tankönyveket használó tanárok véleményének rendszeres és terv-
szerű összegyűjtése és feldolgozását” mint külső szakmai visszajelzést a tan-
könyvi szakértő válaszadók kétharmada ítélte szükségesnek. Ennek megvalósítá-
sa kvantitatív neveléstudományi kutatási módszerekkel (kérdőívvel, interjúval) 
képzelhető el. Ugyanakkor „a tankönyvek minőségére és használhatóságára irá-
nyuló kutatásokat” egyharmaduk ítélte szükségesnek, ami véleményünk szerint a 
kutatási folyamattal, a kapott eredményekkel és azok interpretációjával kapcso-
latos fenntartásokat tükröz. Ezek alapján nem meglepő, hogy a hazai diskurzus-
ban még nem került elő a tankönyvi beválás-vizsgálatnak az a formája, amely a 

 

                                       
10 http://www.project2061.org/publications/textbook/articles/approach.htm 
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tanulói teljesítmény változásából von le következtetéseket a tankönyvek hasz-
nálhatóságára. 

A tanítás-tanulás folyamatának bemeneti tényezői között a „tanterv” (a beme-
neti tényezők, köztük a tankönyvek) három szintjének elemzése lehetséges. A 
deklarált, az implementált és az elsajátított „tanterv” (l. Csíkos és Vidákovich, 
2012) a tankönyvek vonatkozásában a következőket jelenti. Az elfogadott, a mi-
nősítési procedúrán átjutó tankönyv deklarált bemeneti tényezőnek tekinthető. 
Az implementált tankönyv a tanítás-tanulás folyamatában felhasznált (vagy ép-
pen nem használt) tankönyvet jelenti. A pedagógusok tankönyv-használati szo-
kásairól az 1. fejezetben. Végül a tanulói tudás változásának elősegítése mutatja 
meg, hogy a tankönyv mint elsajátított tudásrendszer hogyan működik. A tan-
könyvnek ez a szerepköre közvetlen módon a tanulói tudás változásával vizsgál-
ható. A tanárok (és akár a szülők) véleményének megismerése lényeges, ám az 
közvetett információt nyújt a tankönyv beválásáról a tanulói tudás terén. 

A tanulói tudás változását alapul vevő beválás-vizsgálatot a pedagógiai kísér-
letek kutatásmódszertanának törvényszerűségei alapján írhatjuk le. Csíkos 
(2012) összefoglalja a mai empirikus neveléstudományi kutatásban vezető mód-
szerként elfogadott randomizált kísérletek lebonyolításának és eredményközlésé-
nek tudnivalóit. A tankönyvbeválás terén a következő folyamatot javasoljuk: 

1. Kísérleti és kontroll osztályok randomizált kiválasztása 
2. Egy tanéven keresztül a tankönyv-beválási kísérlet folytatása 
3. A kísérlet végén tudásmérő tesztek felvétele 
4. Lehetőség szerint későbbi évben vagy években a tesztelés megismétlése 
A folyamat 2-4. lépései már nem újszerűek a magyar köznevelési rendszer-

ben. Az 1986-os első Monitor felmérés lényegében az 1978-as tanterv (és tan-
könyv) bevezetésének késleltetett hatásvizsgálata volt, melynek eredményeiről 
beszámolt Hajdu (1989). A randomizált kísérlet fogalma azt jelenti, hogy egy 
adott merítésből (számos jelentkező iskola közül) véletlenszerűen az intézmé-
nyek mintegy fele kísérleti iskolaként, másik fele kontroll iskolaként szerepel a 
vizsgálatban. Azok a kísérletek ugyanis, amelyekben önkéntes kipróbálásra je-
lentkeznek egyes iskolák például egy tankönyv kipróbálására, nehezen kontrol-
lálhatók, mivel a kísérletben való részvételre jelentkezés önmagában olyan tulaj-
donsága lehet egy intézménynek, amelyben az nyilvánvalóan különbözik egy 
esetlegesen később a kontrolljaként kiválasztott iskolától. A randomizált kísérle-
tek előtt álló kihívás az emberi dimenzióban rejlik: miután iskolák egy köre je-
lentkezik egy tankönyv-beválási vizsgálatra, a végül kontroll iskolának választott 
intézmények hozzáállása a kísérleti procedúrához megváltozhat. A kísérlet kiin-
dulópontjaként, majd végén felvett tesztek megírásának körülményeiben (a ta-
nulók motiváltságában és motiválásában) jelentős különbségek alakulhatnak ki. 
Egy másik probléma lehet, hogy a kontroll intézményekben vajon a régi, meg-
szokott tankönyvekkel folyjék-e az oktató-nevelő munka, vagy pedig ott is egy 
„színlelt” új tankönyv kerüljön bevezetésre, hasonló elven, ahogyan az orvostu-
dományban a placebót használják. A randomizált kísérleteknek a tankönyvi be-
válás-vizsgálatként lebonyolítása tehát további döntéseket kíván, amelyeket a 
kutatásmódszertanban jártas szakemberek tudnak megvitatni és eldönteni, 
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azonban alapelvként hangsúlyozottan fontosnak nevezzük a tanulói tudásmérés-
re alapozott kísérleti vizsgálatokat. 

A kísérlet folyamatát, lebonyolítást további információgyűjtés kíséri. A részt-
vevő tanárokkal és diákokkal készített interjúk, órai megfigyelések számszerűsí-
tett és kvalitatív adatai mellett a szülők által kitöltött kérdőívek teszik érvényes-
sé és megalapozottá az elő- és utótesztelés során nyert információ értelmezését. 
Ezeknek a méréseknek és megfigyeléseknek a tankönyvi kritériumokra kell ref-
lektálniuk, azaz elsősorban a tudás megjelenítésének és átadásának folyamataira 
és az adott tantárgy iránti érdeklődés felkeltésére és az érdeklődés fenntartására 
irányulnának. 

A tankönyv-beválási kísérlet hatásvizsgálatában (az utótesztelés során) leg-
alább három terület mérésének bevonását látjuk szükségesnek: 

̶ Az adott tankönyvhöz kapcsolódó tudásterület vizsgálata 
̶ Az adott tankönyvhöz kapcsolódó motiváció, érzelmi és affektív változások 

vizsgálata 
̶ A tanulás tanulásának, a metakognitív stratégiáknak és az önszabályozó ta-

nulásnak vizsgálata 
Mindezek a felsorolt területei a hatásvizsgálatnak a tankönyvi funkciók között 

kiemelten kezelt tudásátadás és motiváció területéhez köthetők, a harmadik te-
rület pedig speciálisan a NAT kiemelt fejlesztési feladatai és a kulcskompetenciák 
között egyaránt helyet kapott. 
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5. CÉLOK AZ ÚJ GENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSÉBEN 
 

Molnár Gyöngyvér és Magyar Andrea 
 

Új készség- és képességterületek fejlesztése iránti igények jelentkeznek egyre 
erősebben – digitális paradigmaváltás idejét éljük. Az alkalmazható tudás, az új 
ismeretek létrehozását lehetővé tevő tudás, valamint az információs és kommu-
nikációs technológiák (IKT) az ezredforduló meghatározó kifejezésévé váltak. 
Ennek hatására az oktatás, az oktatási rendszerek minősége, az oktatás során 
alkalmazott eszközök, taneszközök, módszerek, elsajátítandó készségek-
képességek és kompetenciák köre ismét a figyelem központjába került és szá-
mos korábban értékesnek tartott ismeret, készség-képesség helyét új készség-
képesség és kompetenciaterületek vették át. Háttérbe szorult az ismeret jellegű 
tudás tanult formában történő visszaadása és előtérbe került a 21. században 
történő sikeres életvezetéshez szükséges műveltségterületek, kompetenciák kö-
re. Háttérbe szorult a memorizálás, a tények ismereteinek egyre kevesebb sze-
rep jut, ehelyett a hangsúly a flexibilitásra, a problémamegoldásra, a hatékony 
kommunikációs képességekre, az információkezelésre, a kreativitásra helyező-
dött (Molnár Gy., 2011). Mindezen túl mint új lehetőség, elvárás és egyben kihí-
vás megjelent az IKT oktatási integrációjának tág kérdésköre. 

A technológia oktatási integrációjára való törekvés három fő iránnyal, céllal 
jellemezhető: 1) virtuális iskolák alakítása, 2) digitálisan vezényelt újraiskolázás 
(minőségileg más oktatás, értékelés), 3) a társadalom iskolátlanítása (otthonról 
tanulás, a mai értelemben vett formális tanulás megszüntetése). Egy nemzet 
kötelező iskoláztatása véleményünk szerint sem az első, sem a harmadik úton 
nem valósítható meg. A második út kapcsán is számos reakcióval és megközelí-
téssel találkozhattunk, melyek egyértelműen egy digitális paradigmaváltásban 
látják és látták a megoldást. 

A digitális paradigmaváltás annak ellenére, hogy az ezredforduló óta számos 
kutatási jelentésben, oktatáspolitikai dokumentumban szerepelt, az országok 
jelentős részében, így hazánkban sem történt minőségileg meg. Az IKT oktatási 
megjelenését mérő, értékelő, jellemző kutatások fókusza ezekben a térségekben 
még az ezredforduló után 10 évvel is az alkalmazott eszközök mennyiségére, az 
alkalmazás gyakoriságára, típusára, esetlegesen az eszközhasználati szokásokra 
kérdez rá. Ezek az Európai Unió dokumentumaiban is általánosan használt indi-
kátorok azonban kevéssé alkalmasak a technológia oktatási integrációja szintjé-
nek átfogó és alapos leírására, jellemzésére. A kutatási eredmények hiánya elle-
nére azonban általánosan elfogadott, hogy az IKT fontos szerepet játszik az ok-
tatás és tanulás átalakításában, átalakulásában, modernizálásában, a 21. szá-
zadban már senki sem kételkedik az IKT oktatásban betöltött szerepének fontos-
ságában. 

Ezt erősítik meg a nemzetközi dokumentumokban olvasható oktatási vonatko-
zású célok is, melyekben jelentős mértékű változás nem történt az ezredforduló 
óta. A nem teljesítés következtében közel azonos oktatási vonatkozású célok fo-
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galmazódtak meg a Lisszaboni célok I és II (Európa 2020; World Economic Fo-
rum, 2010)dokumentumokban. Az EU-tagországok 2010-ig elérendő oktatáspoli-
tikai ajánlásai (Lisszaboni célok I) között az IKT-használat az alábbi kritériumok-
kal szerepel:  

1. az IKT-eszközök jelenjenek meg az oktatás teljes területén, a képzés ne 
korlátozódjék felhasználói ismeretek átadására;  

2. az informatikai eszközök használata készségszinten épüljön be a tanítás-
tanulás folyamatába;  

3. a tananyag tartalma és hozzáférhetősége legyen rugalmasabb, nyitott ta-
nulási környezetben történjék az oktatás;  

4. az iskola alakítsa ki és fejlessze az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges 
alapkészségeket, s készítsen fel az új tanulási formák és eszközök haszná-
latára.  

 
2010-ben a jövőre vonatkozó célok folytatásaként megfogalmazódott az Európa 
2020 stratégia (Lisszaboni célok II), melynek prioritásai között szerepel az „In-
telligens növekedés”, a tudásra és az innovációra épülő gazdaság kialakítása. Ez 
az oktatás minőségének javításával, a kutatási teljesítmények fokozásával, az 
innováció és tudástranszfer elterjesztésével, az információs és kommunikációk 
technológiák minél szélesebb körben való alkalmazásával, valamint az innováció 
támogatásával érhető el. Az oktatás és technológia integrációjára vonatkozó in-
dikátorok tekintetében nem történt jelentős változás, miután az előzetes felmé-
rések szerint nem teljesültek a 2010-ig kitűzött célok, azaz Európa szerte to-
vábbra is alacsony a kutatásra-fejlesztésre és az innovációra fordított beruházá-
sok szintje; nem kielégítő az információs és kommunikációs technológiák haszná-
lata; a társadalom bizonyos rétegei számára nehéz az innovációhoz történő hoz-
záférés. Az oktatás vonatkozásában az európai tanulók mintegy 25%-a nem ren-
delkezik megfelelő olvasási készségekkel, túl sok fiatal hagyja abba a tanulást 
bizonyítvány megszerzése nélkül, a középszintű végzettséggel rendelkezők ará-
nya nincs összhangban a munkaerő-piaci igényekkel. A 25 és 34 év közötti euró-
paiak alig harmada rendelkezik felsőfokú végzettséggel, és az európai intézmé-
nyek sem állnak előkelő helyen a világ legjobb egyetemeinek rangsorában. 
Mindennek következtében a cél továbbra is a magas színvonalú formális oktatás 
és tréning megvalósítása, ami biztosítja, hogy a tagországok képesek legyenek 
alkalmazkodni a gyorsan változó gazdasági környezethez, ami segítse a munka-
erő-piaci viszonyok javulását (World Economic Forum, 2010).  

Vannak országok, ahol a digitális paradigmaváltás a társadalomban megtör-
tént – akik IDI indexe (ICT Development Index – IKT fejlődési index) jelentős 
(Korea, Svédország, Dánia, Finnország, Norvégia, Hong Kong, Izland), vagy je-
lentős IDI indexnövekedésen estek át (pl.: Malajzia, Kazahsztán), – és ezáltal az 
IKT az oktatás-tanulás szerves részévé is vált. Ha megfigyeljük ezen országok 
nemzetközi oktatási eredményeit, azt találjuk, hogy az OECD PISA mérések él-
vonalában (pl.: Finnország, Korea; l. 5.1. táblázat), vagy a jelentős fejlődést el-
ért országok között vannak (l. Malajzia, Kazahsztán; l. 5.2. táblázat). A PISA mé-
réseken még Finnországot is jelentős mértékben megelőző Dél-Koreában (bár-
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mely területet tekintve), például már kizárólagosan csak számítógépen tanulnak 
a diákok, a papír alapú tankönyvek megszűntek (l. később).  
 
5.1. táblázat. A legjobb 15 ország PISA eredményei matematikából (2012). 

Forrás: OECD, 2013. 
 

 
 

5.2. táblázat. Néhány gyengén teljesítő, de gyorsan fejlődő ország és Magyaror-
szág matematika eredménye a PISA 2012 mérésben. Forrás: Csapó (2014) 

 

 
 

Az oktatásban alapvetően két célból használunk különböző technológiai eszközö-
ket, melyek között a mai napig kiemelt helyet foglal el a számítógép: (1) megta-
nítsuk a diákokat arra, hogyan használják az adott eszközt, illetve (2) az adott 
technológia segítségével fokozzuk az oktatási módszer hatékonyságát, a diákok 
aktivitását, illetve sikeresebbé tegyük a tanítás-tanulás folyamatát, beleértve az 
értékelés módszereit, eszközrendszerét is. Az első ponton megragadva nem idé-
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zünk elő jelentős minőségi változást. Sőt, a gyors fejlődés miatt, ha csak a hasz-
nálni tudáson mint tények ismeretén van a hangsúly, akkor egy adott program, 
technológia használatának elsajátítása már 5 év múlva is elavultnak számít. (Er-
re számos példát láthatunk a jelen iskolarendszerben, amikor egy ismert, ámde 
lassan 15 éves operációs rendszer kezelésének tanítása zajlik informatikaórán, 
ahol így eleve több évvel ezelőtt is már elavult ismeretnek számító tudást sajátít-
tatnak el a diákokkal.) 

Nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a technológia csak egy eszköz, 
amely új lehetőségeket biztosít; ezért nem szabad, hogy a technológia cél le-
gyen. A digitális paradigmaváltás alatt nem az eszközök „kiosztását”, egyszerű 
elterjesztését, illetve azok használatának megtanítását kell érteni, hanem az 
eszközök minőségében megváltoztatott használatát, ahol a technológia, a digitá-
lis (nem egyszerűen digitalizált) segítségével minőségében változtatunk az okta-
tás minőségén.  

A meglévő papír alapú anyagok egyszerű digitalizálása nem okoz jelentős mi-
nőségi változást. Amire szükség van, az digitális, a multimédia és technológia 
adta lehetőségek széles skáláját kihasználó tananyagok, fejlesztő anyagok és az 
objektív visszacsatolást biztosító anyagok. Ezek feldolgozásában a diáknak van 
vezető szerepe, a tankönyv és ezáltal a pedagógus csak irányadó, de nem a tu-
dás, az ismeretek fő forrása. Az eszközök magukban nem változtatják meg a ta-
nulás és tanítás hatékonyságát, a módszertan megváltoztatása nélkül legfeljebb 
kezdetben van egy rövid ideig motiválóbb eszközünk, ami azonban nem alkalmas 
jelentősebb befolyásoló, fejlesztő hatás elérésére. Például egy interaktív táblát is 
lehet azonos módon, azonos hatékonysággal használni, mint egy hagyományos-
nak mondható krétás táblát. Ha nem használjuk ki az eszközök adta multimédiás 
lehetőségeket, többcsatornás ismeretközlést, az információkhoz, tudáshoz való 
gyorsabb és hatékonyabb hozzáférést, bármennyi IKT eszközt tehetünk tanter-
meinkbe, lényegében a hatékonyságot tekintve nem változtattunk semmin. Az 
eszközök hatékony használatával viszont jelentős mértékben javíthatjuk a tudás 
minőségét, alkalmazhatóságát, a tudáshoz való hozzáférés lehetőségeit, sőt le-
hetőség nyílik készségek, képességek, gondolkodási műveletek életszerű, komp-
lex helyzetekben való fejlesztésére olyan területeken, ahol – a nemzetközi mé-
rés-értékelési programok eredményei szerint – gyengébben teljesítünk a nem-
zetközi mezőnyben. 

Generális jelenségnek tekinthetjük meg azt a helytelen, ugyanakkor tartósnak 
bizonyuló megközelítést, amikor a technológia az oktatás elé kerül, amikor elő-
térbe kerülnek a különböző IKT-s eszközök, és elhalványul a módszertan, háttér-
be szorul mindaz, amiért elkezdtük használni az adott IKT-s eszközt. A technoló-
gia oktatásban való használatának egyik legnagyobb csapdája, amikor az oktatás 
résztvevői először magára a technikára fókuszálnak, és esetleg csak később me-
rül föl, hogy az adott eszközt hogyan is lehetne oktatási célokra hasznosítani, az 
oktatás részévé tenni.  

A nemzetközi és hazai felmérések eredményei és következtetései jó indikáto-
rok a magyar közoktatás fejlesztésének megalapozásához. Számos olyan elem-
zésről, kutatási eredményről olvashatunk, amely megmutatja, hogy milyen okta-
táspolitikai döntéseket érdemes meghozni, miképp érdemes az oktatás szűkös 
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költségvetését jól, a leghasznosabban, a leginkább megtérülő módon elkölteni. 
Az OECD 2010-es öt kötetes tanulmánykötet-sorozata (OECD, 2010a, b, c, d, e) 
a leglényegesebb oktatási vonatkozású kérdéseket járta körbe. Az elemzések 
egyik következtetése, hogy a rossz minőségű közoktatás elsősorban a nem meg-
tett fejlesztések, a fejlődési lehetőségek elmulasztása miatt kerül nagyon sokba, 
ezért nem odázható tovább az oktatás és az oktatás során alkalmazott eszközök, 
módszerek, eljárások körének 21. századivá tétele – amelynek része az IKT ok-
tatási integrációjának teljes körű megvalósítása (OECD, 2010f).  

Miután a 20. és 21. század gazdasága, társadalma, azok felépítése jelentős 
mértékben eltér egymástól, a versenyképesség fenntartása érdekében elkerülhe-
tetlen a változtatás a 21. század igényeihez igazodó oktatási környezet – bele-
értve az oktatás során alkalmazott taneszközök teljes körét – kialakítása. „A kü-
lönbség egyik fő okozója a technológia rohamos fejlődése és alkalmazása az 
érintett területeken. A 21. századra az élet egészét körülvevő és állandóan elér-
hető technológia jelentős mértékben megváltoztatta az emberek életét, azt, 
ahogy dolgozunk, kommunikálunk, ügyeket intézünk, problémákat oldunk meg 
és ismereteket szerzünk. Megváltoztatta az emberek szokásait, szórakozását, 
kapcsolattartási és vásárlási módjait, az információlétrehozás módját, és mindez-
zel összefüggően a munka természetét.” (Molnár Gy., 2011. 1038. o.) Az inter-
net térhódítása és tartalommal való feltöltése, a technikai eszközök elterjedése 
jelentős mértékben megváltoztatta a tudáshoz való hozzáférés lehetőségeit, a 
tudáshoz való viszonyunkat.  

A 21. században a tudás vált a gazdaság mozgatórugójává és az egyik legfon-
tosabb erőforrássá (Csapó, 2002). A tudás felértékelődését jellemzi, hogy az ipa-
ri termékek értékét mindinkább az előállításukhoz felhasznált tudás jellemzi. A 
tudás-intenzív iparágak, mint például a mikroelektronika, szoftverfejlesztés foko-
zottan alkalmazzák a tudományos kutatások eredményeit és maguk is kiemelke-
dő kutató-fejlesztő tevékenységet folytatnak. Ehhez olyan magasan képzett 
munkaerőre van szükségük, melyet az egyetemek már nem képesek kiszolgálni. 
Így a tudás gazdasági értékké vált, eladható, megvásárolható lett (Csapó, 2005). 
Olyan gazdasági szervezetek jelentek meg, melyek a tudás termelésére, adásvé-
telére specializálódtak (OECD, 2000). A tudásmenedzsment önálló tevékenység-
gé vált, ami maga után vonta a tudás különböző hordozóinak a megkülönbözte-
tését és a tudásszerzési lehetőségek, felhasználási módok tanulmányozását. 
(Csapó, 2003). Ezzel együtt a tudás eloszlása is lényeges változásokon ment ke-
resztül. Míg korábban elegendő volt, hogy egy szűk réteg birtokolta a tudásva-
gyon nagy részét, és így jelentős számú képzetlen munkaerőt foglalkoztatott, 
napjainkra a tudás egyenetlen eloszlása súlyos társadalmi problémákat okozhat 
(Csapó, 2002).  

Miután ma már közel minden információ megtalálható és elérhető az Interne-
ten, ezért fokozatosan háttérbe szorul a többi csatorna, a többi információforrás 
szerepe és felértékelődik számos olyan készég-képesség szerepe, melyek fontos-
sága korábban nem volt ilyen mértékben kiemelkedő. Többek között az IKT 
kompetencia, a digitális írástudás (digitális és digitalizált szövegek olvasása – l. 
később), a kritikai gondolkodás, az új tudás létrehozásának képessége, a prob-
lémamegoldó gondolkodás, a releváns ismeretek megtalálásának képessége, az 
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együttműködési képesség fontossága mára gazdasági értelemben is árucikké 
váltak és teljes mértékben háttérbe szorult az iskolában tanultak reprodukálásá-
nak fontossága. A fentiek közül számos készség-képesség explicit fejlesztése je-
len pillanatban egyáltalán nem valósul meg a hazai oktatás keretein belül, eset-
leges fejlődésük az oktatás melléktermékeként, spontán valósul meg. Mindez 
nagy hátrány jelent a nemzetközi mezőnyben (l. pl. PISA vagy TIMSS vizsgálatok 
eredményeit: mindkét esetben jelentős teljesítményesés történt hazánkban 
2012-re, l. 5.1. ábra), ahol e készségek-képességek fejlesztésére hangsúlyt fek-
tető oktatási rendszerekkel kerülünk összehasonlításra.  
 

 
5.1. ábra 

A magyar TIMSS és a PISA eredmények alakulása (Forrás: Csapó, 2014) 
 
Ezzel párhuzamosan a 20. és 21. század diákjai közötti különbség mértéke, 

valamint a munkaerőpiac felöl érkező új elvárások szintén új igényeket támasz-
tanak az oktatás felé. Az új elvárások már nem kivitelezhetők a hagyományos 
oktatási módszerekkel, a hagyományos oktatási segédanyagok, tankönyvek al-
kalmazásával, hanem kialakult az igény egy új típusú iskola, új generációs tan-
eszközök és tanítási-tanulási módszerek alkalmazása iránt, melyek lehetőséget 
biztosítanak a 21. században nélkülözhetetlen képességek-készségek fejleszté-
séhez.  

A tanár többé már nem a tudás kizárólagos birtokosa, ugyanakkor meg kell 
küzdenie a diákok kritikai gondolkodási képessége viszonylagos fejletlensége, 
illetve az Interneten, különböző médián talált információ hitelességének megíté-
lési problémáiból eredő újabb feladatokkal (Molnár Gy., 2011). Ezért ajánlott a 
diákok kritikai gondolkodása, a rendelkezésre álló információk kritikus szelektálá-
sának képessége fejlesztése, miután az Interneten sokféle igazságtartalmú, for-
májú és tartalmú információ hozzáférhető. 

Az oktatás feladata, hogy alkalmazkodjon ehhez a környezethez, és ne csak az 
iskolán belül megszerezhető tudást segítse, hanem hatékonyan működjön közre 
abban is, hogy a különböző színtereken megszerezhető tudás értékessé és hasz-
nálhatóvá váljon a tanulók számára. A gyerekek az iskolába járással párhuzamo-
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san környezetük információforrásaiból jelentős tudásra tesznek szert, és tapasz-
talataikból önálló elképzeléseket, elméleteket, modelleket alkotnak, melyek nem 
mindig kerülnek összhangba az iskolában elhangzottakkal. Így a kétféle forrásból 
megszerzett tudás nem tud koherens egységbe szerveződni, az iskolában meg-
tanultak csak az iskolán belül aktivizálódnak, és kevés hatást tudnak gyakorolni 
a mindennapi életre.  

Az információforrások bővülésével a tanulók jóval több információhoz jutnak a 
külvilágból, mint az iskolákból, így személyiségfejlődésükre a külső világ sokkal 
nagyobb hatással van, mint az iskola. A hétköznapokban megszerezhető tudás 
(Life Wide Learning) összefoglalja a tanulás különböző megjelenési formáit, a 
formális, nem formális és az informális tanulást. A formális tanulás az iskolai ok-
tatás során szervezett keretekben történő oktatást jelenti. A nem formális tanu-
lás már az iskolarendszer keretein kívül történik, de szervezett keretekben. Az 
informális tanulás jelenti a szervezetlen, hétköznapi körülmények között elsajá-
títható tudást. Manapság erre egyre több lehetőség kínálkozik, mint például a 
különböző szabadidős tevékenységek, hobbik gyakorlása, Internetezés, televízió-
zás közbeni tudásszerzés. Ezeknek különös ismertetője, hogy erőfeszítés nélkül, 
szinte észrevétlenül, a tanulás tényéről tudomást sem véve mennek végbe (Csa-
pó, 2005). Az iskoláknak ezeket nem szabad figyelmen kívül hagyni, mert csak 
akkor tudnak hatékony tudást közvetíteni, ha a külső tudás látköréből minél töb-
bet a látókörükbe vonnak, és segítik a tanulókat a különböző csatornákból érkező 
információk egységbe szervezésében, integrálásában (Csapó, 2003). 
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6. MINŐSÉGI STANDARDOK 
 

Molnár Edit Katalin 
 
A központi tantervek és a taneszközök koherenciáját és konzisztenciáját figyel-
mes, reflektív, a célokból kiinduló tervezőmunka adhatja meg. A központi doku-
mentumok pedagógiai célrendszere azonosítható, érvényesülése a taneszközök-
ben vizsgálható, az ehhez szükséges mutatók jellemezhetőek a digitális és a 
nyomtatott taneszközöknél egyaránt. 

Az új Nat és a kerettantervek nem tartalmaznak olyan megkötéseket, amelyek 
miatt ne lehetne fejleszteni a pedagógusok módszertani kultúráját a tankönyvek-
kel együtt, illetve azok által. A hatékonyabb és eredményesebb tanulási folyamat 
érdekében viszont el kell érni, hogy a taneszközök, tankönyvek támogassák az új 
tudományos eredmények megjelenését, valamint hatékonyan működő módsze-
rek alkalmazását. Ebben a fejezetben megvizsgáljuk, hogyan értelmezhetők a 
Nat kulcskompetenciái és kiemelt fejlesztési feladatai a taneszközök minősítése 
szempontjából. Fontosnak tartjuk felidézni, hogy az 1. fejezetben tárgyalt ered-
mények szerint a pedagógusoknak nehézséget okoz a tantárgyuk tartalmi terüle-
teihez nem expliciten illeszkedő közös követelmények értelmezése. Ezért kiemel-
ten szerepe van a taneszközfejlesztésben közreműködő szakemberek továbbkép-
zésének, pedagógiai, pszichológiai, tantervelméleti tudásuk bővítésének. 

6.1. A taneszközök Nemzeti alaptantervvel és kerettantervekkel 
való koherenciájának garantálása 

A Nemzeti alaptanterv és a kerettantervek elemzése nem a jelen tanulmány tár-
gya. A Nemzeti alaptantervet a kerettantervek bontják le, a taneszközfejlesztők 
pedig a napi gyakorlat számára alkalmazhatóvá teszik. Ugyanakkor a jelenlegi 
szabályozás is ad módot arra, hogy a programfejlesztés iskolai szintű legyen (bár 
a jóváhagyása ekkor is központi). Így a taneszközfejlesztés irányításában, a tan-
eszközök megítélésében, továbbfejlesztésében a Nat a mérvadó, a taneszközök 
célrendszerének ezzel a dokumentummal kell koherensnek lennie. 

A Nat-ban meghatározott feladatokat, és külön a kompetenciafejlesztés ke-
reszttantervi elvárásainak megjelenését tekintjük át a taneszközök szempontjá-
ból. – A Nat egyértelműen meghatározza az egyes műveltségi területeken fej-
lesztendő képességek és gazdagítandó közműveltségi anyag körét. Ezek elsajátí-
tásához, megértéséhez, rendszerbe szerveződéséhez megfelelő alkalmat kell a 
taneszköznek nyújtania. Mivel ennek az ellenőrzése egy egyszerű listával elvé-
gezhető, ezt itt nem részletezzük. 
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6.1.1. Pedagógiai feladatok 

A Nat 2012 a pedagógiai feladatokat a tanórai és tanórán kívüli nevelés-oktatás 
szervezőelemének tekinti. Ha az oktatás alatt szervezett keretek között folyó ne-
velést értünk (v.ö. Németh, 1997), akkor minden pedagógiai feladat értelmezhe-
tő minden tantárgyra. Így azt kell áttekinteni, milyen módon nyilvánulhatnak 
meg az egyes feladatok a taneszközökben. Az egyes feladatokat tehát alapvető-
en tantárgyfüggetlenül értelmeztük, ami a tanulásszervezésben a tantervi integ-
ráció lehetőségeinek a kihasználását is segíti. Ez a taneszközfejlesztésben az alsó 
tagozaton is érvényesülhet. 

Mivel az erkölcsi nevelés lényegében magában foglalja a többi nevelési felada-
tot, az ott tárgyaltak minden továbbira is érvényesek. 

6.1.1.1. Erkölcsi nevelés 

A Nat 2012 kiemeli az önálló gondolkodás, a felelősségtudat, kötelességtudat, az 
igazságérzet, a mértéktartás, együttérzés, segítőkészség, tisztelet, türelem, el-
fogadás, illetve a munka megbecsülésének fejlesztését, a tudásszerzés motiváci-
ós alapjainak megerősítését. A tantervben emellett megjelenik a társas, társa-
dalmi helyzetekhez kapcsolódó morális kérdések megfogalmazása igényének, 
értékkonfliktusok érzékelésének, megértésének fejlesztése is. 

Mindezt támogathatja a tananyag bemutatása során a társadalmi sokszínűség, 
a változatos társas helyezetek és a különböző nézőpontok érzékeltetése. (Ezt 
részletesen tárgyaljuk a 3. fejezetben.) Az alsó tagozaton az olvasmányok – kü-
lönösen a kortárs szövegek, illetve a diákok számára kevésbé ismerős (de meg-
ismerendő) világot bemutató klasszikus művek – feldolgozásához nyújtott na-
gyobb mértékű segítséget is szükségessé tesz (a szókincs, a mondatok szintaxi-
sa, a logikai műveletek és a háttértudás terén).  

A tananyag feldolgozása során hagyományosan szerepet kap a megbeszélés, 
amelyhez a taneszközben megfogalmazott, a reflexiót segítő kérdések támpon-
tokat adnak. A pármunka, csoportmunka (pl. kooperatív, projekt-, dramatikus 
tevékenységek), az iskolán kívüli információforrások megkeresését és felhaszná-
lását szolgáló feladatok olyan helyzeteket teremtenek, amelyek az erkölcsi neve-
lés céljaira jól kihasználhatók. Mind az egyéni, mind a diáktársakkal végzett te-
vékenységekhez kapcsolódhatnak a tanulási folyamat tényezőire, illetve a társas 
folyamatok jellemzőire, megélésére vonatkozó, visszatekintést, továbblépést se-
gítő kérdéssorok, feladatsorok. A taneszközök megítélésekor az ilyen tevékeny-
ségek, illetve az elvégzésükre adott lehetőségek következetessége fontos szem-
pont. 

A tanulói tevékenységeket tartalmazhatja a számukra készült taneszköz, de 
szerencsésebb megoldásnak tűnik az ilyen feldolgozási javaslatokat kapcsolódó 
tanári kézikönyvben összegyűjteni, hogy a pedagógus az adott csoportja jellem-
zőinek legmegfelelőbb, leghatékonyabb megoldást választhassa, vagy dolgozhas-
sa ki. A rögzített javaslatokhoz szükséges eszközöknek is könnyen használhatók-
nak, diákokkal megoszthatóknak kell lenniük. 



 

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
H-1055 Budapest, Szalay u. 10-14. • 
Telefon: (+36-1) 235-7200 • Fax: (+36-1) 235-7202 • 
www.ofi.hu 

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET 
TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 

A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, 
taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai 
Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. 

Oldal: 98 / 150 

 

6.1.1.2. Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

A Nat feladatul jelöli meg az iskola számára a magyar és az európai kultúra érté-
keinek és hagyományainak megismertetését – a magaskultúrához kapcsolódó 
ismeretek és a közösségalkotás affektív és társas képességeinek, motívumainak 
alakítását – továbbá az egyetemes kultúra jelenségei megragadásának segítését. 

Ez a feladat a tananyag tartalmaiban hagyományosan megjelenik. Az IKT-
taneszközök, illetve -eszközök bevonása alkalmat teremthet a táguló világ elvé-
nek következetesebb érvényesítésére. 

6.1.1.3. Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

A Nat kiemeli a cselekvő állampolgári magatartás kialakítását, a méltóság, mél-
tányosság, erőszakmentesség elveinek megismertetését és alkalmaztatását, a 
főbb állampolgári jogok és kötelességek közvetítését, a kreatív, önálló kritikai 
gondolkodás fejlesztését. 

A tananyag tartalmában és a feldolgozási tevékenységekben itt is érvényesek 
a 6.1.1.1. pontban tárgyaltak. Ugyanakkor ez a fejlesztési feladat megkívánja a 
diákok döntési helyzetekbe hozását és az azokra vonatkozó reflexió ösztönzését 
is. Ez a feladat a tanórai tanulási folyamatokba is beilleszthető (v.ö. Nikolov, 
1998), melyek tervezése szintén leginkább tanári kézikönyvek által segíthető, 
illetve, mivel a tapasztalat szerint a hazai pedagógiai kultúrában a tanári terve-
zése gyakran inkább a tananyagra összpontosít, a továbbképzés a 
taneszközfejlesztők és a pedagógusok számára is szükséges lehet. 

6.1.1.4. Önismeret, társas kultúra fejlesztése 

A Nat 2012 az érzelemkezelés képességeit emeli ki e feladat részletezésében. A 
tantárgyi tartalmak ezt az alsó tagozaton támogathatják, amelyhez a taneszkö-
zök az anyanyelvi, környezetismereti olvasmányok narratíváinak, dialógusainak 
szövegét feldolgozó, illetve reflexiót irányító kérdésekkel nyújthatnak segítséget. 
Itt is fontosabb azonban a tanulói tevékenységek szerepe, az iskolai és iskolán 
kívüli tanulási és társas helyzetekhez kapcsolódó érzelmek és motívumok tudato-
sulását, értelmezését segítő helyzetek létrehozása, amihez tanári kézikönyv ad-
hat támpontokat. 

6.1.1.5. Családi életre nevelés 

A családi életre nevelés terén a Nat 2012 harmonikus családi minták közvetítését 
jelöli meg, amely a későbbi, pár- és családi kapcsolatokban felmerülő konfliktu-
sok kezelését segítheti. E terület kezelésében a taneszközöknek és a tanári gya-
korlatnak is különös tapintattal kell eljárniuk, hiszen a privát szférába tartozó 
kérdésekről van szó, amelyek iskola általi tárgyalását a diákok és a szülők is el-
utasíthatják (Forray, 1998; Marián, 1998; Halász, 1991), különösen, ha az előíró 
jelleggel történik. A Nat által hangsúlyozott elv, az életszerűség és a nevelés ha-
tékonysága is sérülhet, ha a tankönyvek egyoldalú, sematikus családképet su-
gallnak (mint általában jellemző, ahogyan azt a 3. fejezet tárgyalja). Az anya-
nyelvi olvasmányokhoz kapcsolódó megbeszélés, szövegértelmezés kérdései 
konstruktív beszélgetéshez vezethetnek. A matematika és környezetismeret, 
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természetismeret taneszközeiben a különböző témák kapcsán szövegben és ké-
pekben bemutatott helyzetek indirekt hatása, a kapcsolódó feladatokban zajló 
társas folyamatok reflexiójának segítése adhat támpontokat. 

6.1.1.6. Testi és lelki egészségre nevelés 

A Nat az egészséges életmód motivációs tényezőit emelik ki. Alsó tagozaton ez 
még az önellátáshoz kapcsolódó szokásformálás eszközeinek az alkalmazását is 
jelentheti, erre alkalmakat teremthetnek az anyanyelvi és a matematikai fejlesz-
tés taneszközei is a kiválasztott olvasmányokkal és feladatokkal. A környezetis-
meret tananyagában expliciten is megjelenik ez a terület. A saját, osztálykeret-
ben megbeszélhető élményeket kínáló, társakkal végzett feladatok szerepe itt is 
nagy. 

6.1.1.7. Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

A Nat 2012 a hátrányos helyzetűekkel vagy fogyatékkal élőkkel kapcsolatban 
értelmezi ezt a feladatot. Ugyanakkor a szociális érzékenység, a segítségadáshoz 
szükséges társas motívumok és képességek, illetve mások élethelyzetnek meg-
ismerése tágabban is értelmezhető, közösségépítéshez, társas kultúrához kap-
csolódó fogalomként. A táguló világ elvének megfelelően családi körből kiindulva 
egyre tágabb és sokszínűbb közösségekre vonatkoztatva fejleszthetők a megcél-
zott személyiség-összetevők. A tanórákon a lehetőségek feltárására irányuló 
gondolkodás ösztönzése történhet, amit a taneszközökbe emelt tananyagok és a 
feldolgozáshoz választott tanulási tevékenység folyamatai támogathatnak. 

6.1.1.8. Fenntarthatóság, környezettudatosság 

A Nat a fenntarthatóság, környezettudatosság feladatai között a társadalmi és 
természeti környezet összefüggéseinek megértetését tűzi ki célul. Ez szorosan 
összefügg a közösségek működésével kapcsolatos többi feladattal, de a tantárgyi 
tananyagok tágabb összefüggésekbe ágyazását, előzményeik, következményeik 
átgondolását kívánja. Így a fogyasztási szokásokra (benne a kulturális fogyasztá-
si szokásokra) irányuló kérdések és feladatok formájában megjelenhet minden 
tantárgyban. 

6.1.1.9. Pályaorientáció 

A munka világának tantárgyi tartalmakban történő bemutatása megvalósulhat a 
taneszközökben minél sokrétűbb példák bemutatásával, a tananyag tárgyalása-
kor a munkakörökhöz, munkaszervezéshez kapcsolódó kérdésekkel. Ugyanakkor 
a tananyag-feldolgozáshoz számos olyan tanulói tevékenység rendelhető, amely-
nek eredménye a munka világához hasonlóan valamilyen szellemi vagy tárgyi 
produktum, azaz új tudás vagy kézzelfogható alkotás. Ezek a tanulási alkalmak 
analógiaként felhasználhatók. A pár- és csoportmunka különösen kínálja a Nat-
ban kiemelt, segítő, együttműködési, vezetési és versengési képességek és ezek 
motivációs alapjainak fejlesztési lehetőségét. 
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6.1.1.10. Gazdasági és pénzügyi nevelés 

A gazdaság és a pénzügy fogalmainak, valamint a gazdasági tevékenységekhez 
szükséges képességeknek, motívumoknak a bevezetésére is a táguló világ elve 
tűnik a legalkalmasabbnak. A Nat a tervezés, a célok és eszközök kapcsolatának 
a felismerését is ehhez a feladathoz rendeli. A projektek különösen alkalmasnak 
tűnnek az ilyen jellegű fejlesztésre. Alkalmazásukat segíti, hogy a hazai gyakor-
latban már kialakult hagyománya van a tradicionális tanulásszervezésbe illesz-
tett, féléves rendszerességű projektnapok vagy -hetek tervezésének. A klasszi-
kus projekt meghatározóan egyedi, már a tervezésében is teret ad a diákoknak, 
ugyanakkor a pedagógiai gyakorlat szívesen alkalmaz, adaptál kidolgozott se-
gédanyagokkal együtt közrebocsátott projektterveket is. Ezekben a tervezés és 
az értékelés folyamatát támogató anyagoknak is helye van. 

6.1.1.11. Médiatudatosságra nevelés 

A Nat-ban kiemelt értelmezés, a médiumok nyelvének és hatásmechanizmusá-
nak ismerete a szövegfeldolgozás fontos eleme. Mint ilyen, minden, az iskolában 
megjelenő szöveg, olvasott és hallott, nyomtatott és digitális, verbális és képi, 
statikus és mozgó egyaránt, hozzájárulhat a fejlesztéshez. Az 1. fejezetben tár-
gyaltuk a tudástechnológia és a tanító célzattal készült képekből és szövegekből 
való tanulás kutatásának néhány kérdését. Vizsgálandó, hogy a taneszközök 
mint minták, illetve a hozzájuk tartozó értési, értelmezési, reflexiószintű kérdé-
sek és feladatok megfelelő mennyiségben és minőségben jelennek-e meg. 

6.1.1.12. A tanulás tanítása 

A tanulás tanításának jellemzése a Nat-ban az iskolai kontextushoz és a megis-
merés módszereihez kötődik, ugyanakkor alkalmazható tudás elsajátítását kíván-
ja segíteni. 

A motiváció szempontjából vizsgálható, hogy az adott taneszköz az új tudás 
megszerzésének feladata elé álló diáknak megfogható, elegendő indokot ad-e az 
tanuláshoz. Feltételezhető, hogy a hazai tankönyvekben szokásos, általános, lel-
kesítő előszó helyett célzott, a tanultak hasznosságát más módon megragadó 
eszközök is hatékonyak lehetnek. Ilyen megoldás például a tanulás formatív 
(akár ön- és társ)értékelésének, a tanulási folyamat nyomon követésének, a ta-
nultak alkalmazása lehetőségeinek előkészítése a taneszközben, tanári kézi-
könyvben és segédanyagokban. 

Projektfeladatok, rosszul definiált problémákra alapuló problémaalapú tanulási 
feladatok révén a médiatudatosság növelésével is összekapcsoltan fejleszthetők 
a megcélzott tanulási képességek. A csoportmunka jó körülményeket teremthet 
alternatív megismerési folyamatokkal való találkozásra, akár azok kipróbálására 
is. Bármilyen tanulásszervezési forma alkalmazásakor ügyelni kell arra, hogy a 
diákok megismerkedhessenek a feladattípussal, fejlődhessenek az ahhoz szüksé-
ges társas és kognitív képességeik, stratégiáik, megteremtődhessen a motivációs 
alap, mielőtt új tudás szerzésére eszközként kezdik használni azt. 

Ha a cél az, hogy az iskolai és az iskolán kívüli tanulás között ne legyen kü-
lönbség, és az előbbi kínáljon hatékony stratégiákat az utóbbi számára is, akkor 
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a tananyag elsajátításához, gyakorlásához életszerű problémákat és feladatokat 
érdemes hozzárendelni. Amennyiben a diákok ebben szerepet kapnak (például a 
probléma alapú tanulás elvei szerint), a feladat az állampolgárságra, demokrá-
ciára neveléssel és a felelősségvállalás fejlesztésével is összekapcsolódik. 

6.1.2. Kompetenciafejlesztés 

Míg a fejlesztési feladatok a pedagógusok és az iskola teendőit rendszerezik kü-
lönböző nevelési területek kijelölésével, a kompetenciák a diákok fejlesztendő 
tudását határozzák meg. Ezért nyilvánvalóan sok átfedés jelenik meg a feladatok 
és a kompetenciák között. A Nat szövege alapján az Európai Parlament és Euró-
pa Tanács (2006) ajánlotta tudásterületek részletesebb definíciója miatt ponto-
sabban megadhatók a taneszközök vizsgálandó jellemzői. 

A kompetenciafejlesztés a Nat-ok fontos eleme az 1995-ös alaptanterv óta. 
Bár a kompetenciaértelmezés változott az egymást követő dokumentumokban, 
ez a változás a kiemelt kompetenciák körét vagy a kompetenciafejlesztés explicit 
voltát érintette, de az ismeretek, képességek, motívumok összehangolt fejleszté-
sére törekvést nem. 

A tapasztalat azt mutatja, hogy a pedagógusok számára nehézséget okoz a 
nem expliciten a tantárgyuk tartalmi körébe tartozó kompetenciák fejlesztési le-
hetőségeinek a felmérése és tervezése, továbbá különösen a kompetenciafejlesz-
tésen belül az affektív terület befolyásolásának értelmezése. További tapasztalat, 
hogy a kompetencia fogalmának jelentése a pedagógiai gyakorlatban sokszor 
leegyszerűsített: képességekre vagy tanulói munkaformákra korlátozott, illetve 
előfeltétel-tudásként, begyakorlandó műveletsorként, nem pedig fejlesztendő, az 
életen át tartó fejlődést megalapozó konstruktumként érzékelt. Ezeken a nehéz-
ségeken átsegíthet a taneszközök, kézikönyvek és továbbképzések kínálta lehe-
tőségek sora. 

6.1.2.1. Anyanyelvi kompetencia 

A Nat-ba beemelt kulcskompetencia-rendszer e részének leírásában nem jelenik 
meg expliciten a kognitív kompetencia, ugyanakkor a kommunikációval kapcsola-
tos kompetenciák magukba foglalni látszanak a gondolkodási műveletek és motí-
vumok rendszerének fejlesztését is. 

Az 1. pontban tárgyalt körbe tartozó pedagógia vizsgálatok arra utalnak, hogy 
a gondolkodási műveletek fejlődésének a segítése a szövegértési feladatok és 
tartalomba ágyazott műveleti fejlesztés révén a gyakorlatban is jól kapcsolható a 
taneszközök szövegeihez. 

Jól dokumentáltak az iskolába lépő gyerekek közötti különbségek. Az iskolába 
érkező diákok különböznek abban is, hogy az írásbeliség mennyire ismerős szá-
mukra, illetve a szóbeliségre vonatkozóan milyen vélekedések irányítják a visel-
kedésüket. Az iskola egyik célja a művelt köznyelv használatának megtanítása és 
a tanulók fogalmi gondolkodásának erősítése. Ezt célszerű (motivációs és morális 
okokból egyaránt) az emancipatorikus paradigma szerint megközelíteni, azaz 
elfogadni, hogy a diákok azt a kommunikációs kultúrát adottként hozzák maguk-
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kal, amelyet családjuk meghatározó közegében elsajátítottak, és amely ott betöl-
ti a funkcióját (v.ö. Kontra, 2006). 

A szakértői vizsgálat számára a taneszköz anyanyelvi kompetenciát követke-
zetesen fejlesztő hatásait a következő területeken érdemes vizsgálni a Nat sze-
rint: 

̶ A szövegei illeszkednek-e a nyelvhelyesség és a helyesírás szabályaihoz, 
követik-e a hatékony és hatásos kommunikáció elveit? 

̶ Tanulás szempontjából optimálisan előkészített, megkomponált verbális és 
képi közlések építik-e fel? 

̶ Irányítja-e a tanulás folyamatát, segíti-e a tanulási képességek fejlődését? 
̶ Ad-e elegendő, változatos lehetőséget a befogadás és a kifejezés szóbeli és 

írásbeli képességeinek a fejlesztésére? 
̶ A diákok számára megfelelő szókincs- és fogalombővítő eszközrendszert al-

kalmaz-e? 
̶ Segít-e a különböző kontextusokban használandó nyelvváltozatok megtanu-

lásában? Teremt-e a diákok számára aktív helyzeteket a kipróbálásukban, 
gyakorlásukban? Segíti-e a tudományos megismeréshez illeszkedő és fo-
galmi pontosságra törekvő nyelvhasználat elsajátítását? 

̶ Elősegíti-e a kommunikáció tudatosulását, a megismert, követendő nyelv-
használati szabályok működésének a megtapasztalását? 

̶ Támogatja-e a saját nézet, vélemény, meggyőződés megfogalmazásának, 
alátámasztásának, mások megértésének fejlődését? 

6.1.2.2. Idegen nyelvi kompetencia 

Az alsó tagozaton a Nat szellemében tantárgyfüggetlen módon az idegen nyelvi 
kompetencia fejlesztésének előkészítését értelmezhetjük. Társas és interkulturá-
lis képességek fejlesztése, a nyelvek és kultúrák közötti kapcsolatok fejlesztése 
már a fejlesztési feladatokban is megjelent. Az olvasott irodalmi részletek, a diá-
kok hozzájuk kapcsolódó előzetes tudása, a társakkal végzett feladatok révén 
teremthető fejlődési alkalom. 

A természettudományos nevelés terén az idegen nyelvek tanulását segítő atti-
tűdök formálása megjelenhet a terminológiához, a diákok előzetes tudásához, a 
természetismereti tartalmak kulturális vonatkozásaihoz, illetve a társas készsé-
gek fejlődésére tervezett csoportos tevékenységek során. 

6.1.2.3. Matematikai kompetencia 

A matematikai kompetencia leírásában megjelenik a gondolkodási műveletek (az 
absztrahálás, az általánosítás, az induktív és problémamegoldó gondolkodás) 
explicit módon történő kialakítása. Lehetséges ezek célzott, tartalomba ágyazott 
fejlesztése (pl. Csapó, 1997; Pap-Szigeti, Zentai és Józsa, 2006; Vidákovich, 
2008), de enélkül is minden tantárgy kínál alkalmat a matematikai kompetencia 
művelésére. A taneszközök szakértői vizsgálatában felmerülő lehetséges kérdé-
sek: 

̶ A tudástechnológiai elveket következetesen alkalmazza-e (Nagy, 1985; l. 1. 
fejezet)? 
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̶ Kínál-e változatos lehetőséget a narratív és paradigmatikus gondolkodás 
közötti kapcsolatok megteremtésére? 

̶ Megfelelő alkalmakat teremt-e a problémamegoldó folyamat és stratégiák 
fejlődésére? 

6.1.2.4. Természettudományos és technikai kompetencia 

A természettudományos és technikai kompetencia leírásában megjelenik a való-
színűségi gondolkodás, a tudományos megismerésre jellemző algoritmusok, az 
alkotás kognitív és motivációs elemei, illetve a fenntarthatóság erkölcsi elve. En-
nek alapján a taneszközökre vonatkoztatható kérdések: 

̶ Megalapozza-e a természettudományos kérdések felvetése fontosságának 
felismertetését? 

̶ Alkalmas-e a természeti jelenségek megértése iránti beállítódás formálásá-
nak segítésére? 

̶ Megfelelő alkalmakat teremt-e a valószínűségi gondolkodás fejlesztésére? 
̶ Bevezeti-e a tudományos megismerés algoritmusait? (Hipotézisalkotás, em-

pirikus és elméleti vizsgálat, adatgyűjtés, adatfeldolgozás, eredmények ér-
telmezése, megosztása.) Kínál-e alkalmakat ezek összekötésére a termé-
szetes és a mesterséges környezet mindennapi jelenségeinek a megismeré-
sével, alakításával? 

̶ Teremt-e alkalmakat a környezet befolyásolása módjainak és következmé-
nyeinek átgondolására (és esetleg kipróbálására)? 

̶ Nyújt-e alapot a természet és társadalom kölcsönhatásainak vizsgálatára? 
̶ A tudományos fogalmakat, módszereket, technológiai folyamatokat a diákok 

számára megragadhatóan, a későbbi fogalmi fejlődést támogató módon ve-
zeti-e be? 

6.1.2.5. Digitális kompetencia 

A digitális kompetenciához közvetlenül kötődő informatika tantárgy viszonylag 
kis önálló teret kap a hazai tantervi szabályozásban. Ugyanakkor érdemes két 
körülményt kiemelni: a diákok között ezen a területen is nagyon nagyok a kü-
lönbségek; illetve a digitális kompetencia elsősorban az információs és kommu-
nikációs technológiák felhasználóinak szempontjából definiált. Hasonlóan az ol-
vasni tanulás és a tanulási célú olvasás viszonyához, ahhoz, hogy a diákok tanu-
lási eszközül használhassák az IKT nyújtotta lehetőségeket, először meg kell ta-
nulniuk azok használatát. Ebben nagy szerepet kaphatnak a taneszközök és a 
tervezett tanulói tevékenységek. 

̶ Ad-e a taneszköz megfelelő alkalmakat és segítséget az IKT-eszközök ma-
gabiztos alkalmazásának megtanulására, illetve az ehhez kapcsolódó kritikai 
attitűdök formálására, etikai kérdések felvetésére, diszkussziójára? 

̶ Következetesen segít-e a pedagógusnak megfelelő, változatos feldolgozási 
lehetőségeket teremteni az információfeldolgozás műveleteire és folyamata-
inak reflexiójára különböző tartalmi és társas kontextusokban? 
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6.1.2.6. Szociális és állampolgári kompetencia 

A szociális és állampolgári kompetencia leírása azokat a tudásterületeket érinti, 
amelyeket a nemzeti öntudat, hazafiság; önismeret, társas kultúra; testi és lelki 
egészség; felelősségvállalás másokért; illetve az állampolgárság, demokrácia fej-
lesztése feladatok is magukban foglalnak. 

̶ A taneszköz bemutatta világ felismerhető-e a diákok számára mint a saját-
juk? 

̶ Ad-e a lehetőséget az általános és a személyes helyzetek, jelenségek leírá-
sára, összevetésére, az ismert és az ismeretlen társas közegek összeveté-
sére? 

̶ Kínál-e a taneszköz kiindulópontokat a kompetencia körébe tartozó kérdé-
sek vizsgálatára? 

̶ Ajánl-e a tárgyalt tartalmakhoz a kompetencia körébe tartozó képességek 
és motívumok (különösen a kommunikáció és az empátia) fejlesztésére al-
kalmat adó tanulói feladatokat vagy illeszthetők-e ilyenek hozzá? 

6.1.2.7. Kezdeményezőkészség és vállalkozói kompetencia 

A kezdeményezőkészség és vállalkozói kompetencia meghatározása nem első-
sorban a gazdasághoz, hanem az innovációhoz, és ennek érdekében célok és 
eszközök tervezéséhez és felhasználásához, illetve a társas térben folyó érdekér-
vényesítő társas képességekhez és a problémamegoldó gondolkodáshoz kötődik. 
Így, bár a tanulmányban érintett terület és korosztály viszonylag szűkös terepet 
kínál a tantárgyi tartalmak terén kínálkozó témák tárgyalására a taneszközök-
ben, a kapcsolódó, esetlegesen az iskola falain kilépő tanulói tevékenységek 
megfelelő alkalmat kínálhatnak a kompetencia fejlesztésére. 

6.1.2.8. Esztétikai-kulturális kifejezőkészség 

Az esztétikai-kulturális kifejezőkészség jellemzése nem csak a magaskultúrához 
kötődő motívumokat, képességeket és ismereteket foglal magában, hanem a po-
puláris kultúrában való tájékozódást lehetővé tevőket is. Egyformán megjelenik a 
befogadás és a kifejezés különböző médiumokban. 

̶ Maga a taneszköz esztétikai szempontból elfogadható mintát ad-e? 
̶ A taneszköz ad-e támpontokat a diákoknak az adott terület diskurzusaival 

való megismerkedéshez? 
̶ A tartalom és a tanulói tevékenységek lehetővé teszik-e a tanuló számára a 

különböző közösségeihez való tartozás erősítését, más közösségek megis-
merését? 

̶ Ad-e taneszköz lehetőséget a művészi kifejezés és befogadás értelmezésé-
nek bővítésére? Megjelennek-e a tananyagban és tanulói tevékenységekben 
a különböző művészi megformálásokkal való kapcsolatteremtés alkalmai? 

̶ Ad-e lehetőséget a személyes köznapi és megkomponált (művészi) kifeje-
zés közötti viszony vizsgálatára? 
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6.1.2.9. Hatékony, önálló tanulás 

A tanulás kompetenciája a megismerésre vonatkozó ismereteket, képességeket, 
motívumokat öleli fel, beleértve a tudatos stratégiahasználatot és önszabályozást 
is. Ahogyan ez már az anyanyelvi kompetencia esetében megfogalmazódott, a 
taneszköz az egyén tanulási folyamatának irányításában is szerepet kap. A haté-
kony tanulás feltételeinek pszichológiai, pedagógiai kutatásáról az 1. fejezet 
adott áttekintést. 

̶ A tanulási folyamatot irányító, jól feldolgozható verbális és képi szövegeket 
tartalmaz-e? Bevezeti-e a tanulási folyamatot irányító nyelvi elemeket? 

̶ Segít-e a pedagógusnak alkalmat teremteni az előzetes tudás aktivizálásá-
ra, illetve a fogalmi fejlődést segítő kérdések, problémák érzékeltetésére? 

̶ Segíti-e az új tudás más helyzetekben, kontextusokban való alkalmazásá-
nak megtanulását? 

̶ Ad-e támpontokat a tanulói tanulási stratégiák tudatosításához, alakításá-
hoz különböző kontextusokban? 

̶ Megteremti-e lehetőségeket az énkép formálásában fontos diagnosztikus és 
formatív értékelés számára? 

6.2. A hatékony és eredményes tanulás feltételeinek biztosítása 

A fejezet összegzéseként a következő hangsúlyokat emelhetjük ki. 
A hatékony személyiségfejlesztéshez a motívumok, képességek, ismeretek 

összehangolt fejlesztése szükséges. A Nat ehhez a tanári feladatok és a fejlesz-
tendő tanulói kompetenciák felől is erős keretet ad. Ahhoz, hogy ez a napi taní-
tási gyakorlatban is érvényesülni tudjon, a taneszközöknek olyan alapot kell ad-
niuk, amelyet a pedagógusok az általuk tanított diákok fejlettségének megfelelő-
en tudnak alkalmazni. Ez azt jelenti, hogy a taneszközökben expliciten megraga-
dott tananyagnak és a tananyag feldolgozásához tartozó tanulói tevékenységek-
nek egyforma jelentőségük van, és érdemes az utóbbiakat bőségesen, a diffe-
renciálásra és a különböző munkaformákra tekintettel előkészítve kidolgozni, 
akár a tankönyv, akár tanári kézikönyv részeként. 

A Nat-ba beemelt fejlesztési feladatok és kulcskompetenciák minden tartalmi 
területen érvényesíthetők. Mivel az iskolának a diákok számára alkalmazható 
tudás elsajátítására kell lehetőséget adnia, a tanulói tevékenységek szerepe eb-
ből a szempontból is felértékelődik. 
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7. CÉLOK, ALAPELVEK ÉS SZEMPONTOK A NYOMTATOTT–
DIGITÁLIS VÁLTOZATOK EGYÜTTES TERVEZÉSÉBEN 

 
Dancsó Tünde és Molnár Gyöngyvér 

 
A tanulmány e fejezetében elsősorban a nyomtatott és digitális alsós tankönyvek 
fejlesztésére vonatkozó alapelveket, javaslatokat tekintjük át, melynek során 
figyelembe vesszük a hazai szakirodalomban megjelent kutatási eredményeket 
és az eddigi fejlesztések gyakorlati tapasztalatait.  

Megvizsgáljuk, hogy milyen feladatokat kell ellátni az ún. duális rendszer ter-
vezésekor, amely azt jelenti, hogy a nyomtatott tankönyvhöz képest bővített, 
dinamikus tananyagrészekkel ellátott digitális tankönyv is elérhető lenne a taní-
tók és tanulók részére. Ez a rendszer természetesen a taneszközök hatékony 
használatát lehetővé tevő infrastruktúra megteremtését és fenntartását igényel-
né mind az iskolában, mind a tanulók otthonaiban (ld. 8. fejezet). 

Az információs társadalom korát éljük, melyben az információ szervezett előál-
lítása, tárolása, előhívása és felhasználása játssza a központi szerepet (Pintér, 
2007). Az iskolákban a társadalmi célokat támogató stratégiákat kell megvalósí-
tani, melynek során a tartalmi és technológiai területek fejlesztésére is sor kerül.  

Az egyes tantárgyak digitális taneszközei azonos pedagógiai alapelveken 
nyugvó, de a tantárgyi specialitásokat figyelembe vevő fejlesztéseket igényelnek. 
Például a matematika tantárgyban a differenciálás, az egyénre szabott feladatok 
kitűzése, a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése nyer teret, a természettu-
dományos tárgyakban elsősorban a természeti jelenségek bemutatására kerülhet 
sor, illetve a környezettudatos életmód kialakítására ösztönző mintapéldák jelen-
hetnek meg. Mindezt a kor követelményeinek megfelelően csoportban, együtt-
működő formában feldolgozva, kihasználva a technológia adta lehetőségek széles 
körét (ld. 1., 5. és 6. fejezet). 

A nyomtatott és a digitális tankönyvekkel szemben közös elvárás, hogy sokféle 
módszertani céllal legyenek alkalmazhatók, biztosítsák a tanulókkal való diffe-
renciált foglalkozás lehetőségét, adjanak lehetőséget az egyéni fejlődés hatékony 
megvalósítására, az önálló tanulásra és ennek igazolására, illetve az önálló 
munkavégzés mellett adjanak teret a csoportban történő tevékenységek végzé-
sére is. 

A digitális és papír alapú tankönyvek előnyeit és hátrányait számos publikáció 
összefoglalta már (pl.: Kausar, Choudhry és Gujjar, 2008; Kayaoglu, Akbas és 
Öztürk, 2011; CK-12 Foundation, 2008; Lee, Messom és Yau, 2013). A publikáci-
ókban kiemelt legfontosabb előnyök: (1) multimédiás tartalmak, animációk, ok-
tatási játékok alkalmazásának lehetősége, (2) a tananyag könnyű menedzselése, 
a diákok igényeihez, képességszintjéhez történő egyszerű alakíthatósága, (3) 
nem kell tovább nehéz iskolatáskát cipelni a diákoknak, (4) elvesztés esetén 
könnyű pótlás (backup) lehetősége, (5) gyors frissítés és a legújabb tartalmak 
feltöltése, kezelése. Számos országban elindultak az e-tankönyvekkel kapcsola-
tos beválás-vizsgálatok (pl.: Anglia, USA, Ausztrália, Korea; ld. pl. Ipadacademy, 
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2010; Warschauer, 2011). Az elsődleges eredmények nagyon biztatóak, ugyan-
akkor számos új kihívásra is felhívják a figyelmet, amelyek megoldása elkerülhe-
tetlen a sikeres elterjesztéshez.  

7.1. A taneszközök fejlesztése 

A tananyagok fejlesztésekor különböző irányú stratégiai alapelveket kell figye-
lembe venni. Az eredményes fejlesztés az oktatáspolitikai alapelveken, a peda-
gógiai, valamint a technikai kivitelezés összhangján nyugszik. A minőségfejlesz-
tési alapelvek szerint a taneszközök előállításakor a tervezési, megvalósítási, el-
lenőrzési, visszacsatolási folyamatokat kell megvalósítani.  

A fejlesztés kezdeti fázisában a tervezési folyamatra kell fókuszálni, amely a 
folyamat legfontosabb része. A tervezés során definiálásra kerülnek a mennyiségi 
és minőségi kritériumok. A tervezés során érthetően, precízen kell fogalmazni, 
egyértelműen kell meghatározni az elvárásokat, de nem szabad gátat szabni a 
kreativitásnak.  

A tervezés alapos dokumentálást, a megvalósítás során szükséges folyamatok 
algoritmusainak a fejlesztők által érthető, precíz, ugyanakkor kellően rugalmas 
leírását igényli. A megvalósítási szakaszban a tervezés szerinti végrehajtás zajlik, 
a folyamat során a terv módosítható. Az ellenőrzés fázisában a tervezés szerinti 
kivitelezés igazolására kerülhet sor, végül a visszacsatolási fázisban a módosítá-
sokat lehet végrehajtani, illetve a megfelelőséget lehet igazolni. 

A tervezés során figyelembe kell venni, hogy milyen formátumú tananyag fej-
lesztésére kerül sor. Eltérő alapokon nyugvó tervezést igényel a kizárólag papír 
alapú, a kizárólag digitális vagy a duális, azaz papír alapon és digitális formá-
tumban is megjelenő dokumentumok készítése. A tervezés során a megjelenés 
kronológiai sorrendjére is tekintettel kell lenni. Eltérő stratégia alapján fejleszt-
hetők azok a taneszközök, amelyek először nyomtatott formátumban jelennek 
meg, és a későbbiek során kívánják azt digitális formátummá alakítani, illetve az 
a tananyag, amelyet egyszerre fejlesztenek kétféle formátumban. Ezektől telje-
sen eltérő szemléletmódot kíván a digitális tananyagokból előállított tankönyv 
lehetősége. 

7.1.1. A papír alapú tankönyvek fejlesztése 

A papír alapú tankönyveket általában a szakmában több éves gyakorlattal ren-
delkező pedagógusok, szakemberek fejlesztik. A tankönyvszerzőkkel szembeni 
elvárás, hogy gazdag pedagógiai és módszertani tapasztalattal rendelkezzenek 
az adott területen, legyenek kreatívak, ismerjék a korszerű, modern pedagógiai 
módszereket, legyenek tapasztalataik azok kipróbálásában és fejlesztésében, 
rendelkezzenek rendszerszemlélettel, ismerjék a képességfejlesztés hatékony 
eszközeit, legyenek képesek a Nemzeti alaptanterv és a kerettantervek megfele-
lő adaptálására, kiváló kommunikációs készséggel rendelkezzenek, ugyanakkor 
kezeljék prioritásként a pedagógiai munka segítését, az alkalmazhatóságot, ért-
hetőséget, sokszínűséget. A minőségi munkát végző tankönyvszerzők, tananyag-
szerkesztők hidat képeznek az oktatáspolitikai elvárás és az iskolai felhasználók 
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reális igényei között. Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy a pedagógusképzés 
ma még nem terjed ki a tankönyvírásra, azaz a tankönyvírók kizárólag informális 
módon szerzik tudásukat a saját gyakorlatuk és a tankönyvkiadókban dolgozó 
szakemberekkel történő együttműködés során. 

7.1.2. A digitális taneszközök megjelenése 

Digitális tartalom a leggyakrabban kétféle módon készülhet, vagy a papíralapú 
tankönyv megjelenését követően alakítják azt át digitális formátummá (ebben az 
esetben a papír alapú formátum kötöttségei miatt minőségében nem valósul meg 
az átütő minőségi változtatás), vagy kizárólag digitális formátumú taneszköz elő-
állítására kerül sor.  

Az első generációs megoldásnak tekinthető digitális (ebben az esetben szigo-
rúan csak digitalizált) tankönyvek a papíralapú tankönyvek beszkennelésével ké-
szülnek el és a papíralapú tankönyvek változatlan tartalmát jelenítik meg elekt-
ronikus formában. A szkenneléssel előállított tankönyvek legnagyobb előnyei a 
könnyű tárolás és a gyors megosztás lehetősége, de a felhasználási lehetőséget 
az olvasóprogram funkciói korlátozzák. Az így létrejött taneszközök nem használ-
ják ki a technológia által kínált – tanulást és tanítást segítő – lehetőségek széles 
körét. 

A nyomtatott formátumban megjelenő könyvek funkcionalitása korlátozott, 
míg a digitalizált formátumú könyvek használata, ha korlátozott formában is, de 
lehetővé teszi az adott taneszközre jellemző korszerű pedagógiai módszerek al-
kalmazását is, emiatt ezen eszközök térhódítása a mobil eszközök, olvasógépek 
terjedésével elkerülhetetlen.  

A digitális könyvek már túllépnek a papír alapú tankönyvek egyszerű digitali-
zálásán, elszakadva azok linearitásától, rugalmatlanságától. A magasabb igé-
nyeknek megfelelő digitális tankönyvek dinamikus, a multimédia és a technika 
adta lehetőségeket teljes mértékben kihasználó, kollaboratív, tanítást és tanulást 
segítő, támogató eszközt kínálnak a felhasználók részére. A legfejlettebb techno-
lógiai eszközök ma már azt is lehetővé teszik, hogy a felhasználó aktív, kreatív, 
alkotó módon vegyen részt a digitális tananyag fejlesztésében, illetve annak fel-
használásában. Ugyanakkor fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a technikai esz-
közök biztosítása önmagában nem vonja maga után a tanítás minőségének a 
javulását (Pintér, 2007).  

7.1.3. A digitális taneszközök fejlesztésében résztvevők köre 

A digitális tartalmak fejlesztésekor visszatérő probléma a pedagógiai és technikai 
fejlesztésekben tevékenykedő szakemberek közötti szemléletbeli különbség. A 
fejlesztések során nagy figyelmet kell fordítani a különböző szerepkörök (pl. pro-
jektszervező, tananyagíró, szerkesztő, lektor, keretrendszer fejlesztő, programo-
zó, tesztelő, módszertani, pedagógiai, technikai szakértő, akkreditációs szakértő) 
összhangjának a megteremtésére, a különböző célok megfelelő transzferálására, 
a pedagógiai tartalmak megfelelő adaptálására, a technikai fejlesztések egysze-
rűségére, célszerűségére, könnyű alkalmazására.  
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7.2. A digitális taneszközök előnyei és kihívásai 

A digitális tartalom többek között lehetőséget nyújt a pedagógusnak az egyedi, 
élményszerű óra tartására, a tanulók bevonására, az érdeklődés, motiváció fel-
keltésére, a figyelem fenntartására, az aktivitás megteremtésére, az egyéni és 
csoportos munka adminisztrálására, az otthoni és az iskolai munka szerves ösz-
szekapcsolására, a házi feladatok iskolai bemutatására, életszerű problémák cso-
portban történő megoldásának alkalmazására, amelyek ma a korszerű pedagógia 
nélkülözhetetlen eszközei. 

A digitális tartalom különböző formátumokban jelenhet meg. A legegyszerűbb, 
de önmagában statikus formátum a pdf (portable document format), amely szö-
veget vagy képet tartalmazhat, de ide sorolható többek között a html formátum 
is. Jelentős kihívás a kompatibilitás biztosítása a különböző formátumok és keret-
rendszerek között (pl. általános és középiskolában használt rendszerek). A szoft-
verek kompatibilitása, illetve ezek hiánya előre kiszámítható kihívást jelent a di-
gitális tananyagok körében, ezért a kompatibilitás biztosítására már a fejleszté-
sek kezdetekor nagy figyelmet kell fordítani. 

A digitális formátumban megjelenő tananyagok interaktivitási foka különböző 
mértékű. Egyes formátumok lehetővé teszik az interaktivitás különböző változa-
tainak a megjelenését is, pl. webes formátum, animációk, szimulációk, videók, 
hangok. Mivel a multimédiás elemek alkalmazása nagyon attraktív, ezért ezek 
gyakran alkalmazott formátumok digitális tananyagok esetén, ami nagyméretű 
fájlok mozgatását igényli. A rendszer online alkalmazása esetén számolni kell a 
sávszélességi problémákkal, illetve a sok azonos letöltés kezdeményeséből adódó 
szerverhozzáférésből, kiszolgálásból adódó problémákkal. Ezek a nehézségek 
olyan problémákat vetnek fel, amelyek megakadályozhatják az oktatás eredmé-
nyességét. 

A digitális tartalom nagy előnye a hatékonyan kivitelezhető, gyors módosítha-
tóság, az elavult ismeretek, adatok törlésének, az információk frissítésének a 
lehetősége. Ez ugyanakkor kihívást is jelent. A papír alapú tankönyvek lassú fris-
sítési folyamatát jelentősen felgyorsítva minőségellenőrzési körök szervezése, a 
folyamatok nyomon követhető definiálása szükséges. Ugyanez a folyamat veti fel 
a szerzői jogi kérdéseket is. Papír alapon lassú a változtatás folyamata, nehézkes 
a másolás. Digitális alapon mindezek nem jelentenek problémát, gyorsabb a fo-
lyamat, könnyebb a változtatás, ezért erőteljesebben jelenik meg a tananyagba 
integrált képek, animációk, szimulációk stb. szerzői jogi kérdéseinek kezelése.  

Összességében a digitális tartalomnak a hagyományos papíralapú tankönyvhöz 
képest számtalan előnye van. A digitális formátumú állományokkal végezhető 
főbb műveletek: 

̶ a tartalom flexibilis, könnyen alakítható,  
̶ kivetíthető,  
̶ a tartalom jól kereshető, azaz a szövegrészekben gyorsan kereshetünk egy 

kifejezést, 
̶ adott oldalra lapozhatunk, 
̶ a keresett részek kilistázásával a tananyagokban feltárhatók az összefüggé-

sek, 
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̶ egy-egy részlet nagyítható, 
̶ másolható, 
̶ szerkeszthető, 
̶ magyarázatokkal egészíthető ki, 
̶ egyéb objektumokkal bővíthető, 
̶ a módosított változat menthető, 
̶ elektronikus formátumban közzétehető, 
̶ külső és belső hiperhivatkozásokkal bővíthető. 
 
A papír alapú tankönyvek és a digitális taneszközök vizsgálata esetében fontos 

kérdés a koherencia vizsgálata. Számtalan negatív példa hozható fel a hatalmas 
beruházással, körülményesen készített, ugyanakkor kevés intézményben alkal-
mazott, a pedagógusok által nem igényelt vagy meg nem értett fejlesztésekre, 
amelyekben a technikai fejlesztés került előtérbe a szakmai tartalom rovására, 
és a tananyagelemek olyan mértékű atomizálása történt, mely a felhasználást 
bonyolulttá tette. A pedagógiai fejlesztések csak akkor lehetnek sikeresek, ha a 
kutatási eredmények mellett a tervezés során tekintetbe veszik a felhasználók 
reális igényeit, az alkalmazás során pedig folyamatosan figyelemmel kísérik a 
termék hasznosulásának mértékét, a kedveltséget, eredményességet (Dancsó, 
2007a).  

Nehezítheti az alkalmazást, hogy online tartalom esetében nehezen vizsgálha-
tó a megbízhatóság, a hitelesség, kezelni és irányítani kell a kommunikációs for-
mák megváltozását, biztosítani kell az információáramlat szűrését, valamint fi-
gyelemmel kell kísérni a személyiségváltozást okozó jelenségeket. 

Az is akadályozza az alkalmazást, ha a digitális tananyag és az aktuálisan ér-
vényben levő tankönyvek tartalma különbözik, hiszen ebben az esetben a peda-
gógus csak a megfelelő adaptálás után tudná a tanóráin alkalmazni az adott tan-
anyagot. Szerencsés, ha a digitális és a hagyományos tartalom egymással össze-
függő, egymást támogató, kiegészítő funkciókat hordoz és a felhasználónak lehe-
tősége van a választásra, az egyes változatok közötti cserére, illetve azok együt-
tes alkalmazására is. 

A saját fejlesztésű keretrendszeren alapuló tartalomfejlesztések alkalmazását 
megnehezíti a tankönyvektől való függetlenség, az eltérő tartalom, a nehezen 
megítélhető minőség. A tudatos tervezésen alapuló éves munkatervek, tanmene-
tek megvalósítását hatékonyan támogathatná a digitális tananyag és a tankönyvi 
tartalom összhangja, párhuzamossága.  

A papír alapú tankönyvekről digitális tankönyvekre való átállás egy sok éves 
folyamat, a folyamat előkészítése Dél-Korea esetében is sok évig tartott: 2007 
márciusában indult a digitális tananyagfejlesztés kapcsán és a teljes körű beve-
zetésre 2014-től kerül sor (KERIS, 2012).  
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7.3. A keretrendszerek  

7.3.1. Funkciók és általános jellemzők 

Az egyes tankönyvkiadók az eddigi gyakorlat szerint eltérő stratégiákat valósítot-
tak meg a digitális tananyagok és a keretrendszer fejlesztése során. A keretrend-
szer lehetővé teszi az akkreditált kész tankönyvek keretrendszerbe történő integ-
rálását és a keretrendszer funkcióinak alkalmazását. A digitális változatot egyes 
kiadók térítésmentesen bocsátják a pedagógusok rendelkezésére, például abban 
az esetben, amennyiben egy egész osztálynak rendelnek az adott tankönyvből. 

A használat előtt a pedagógusokat fel kell készíteni a keretrendszer általános, 
tantárgyaktól független technikai alkalmazására, valamint a speciális, tantárgy-
függő módszertani alkalmazásokra. 

A nyomtatott tankönyvek a keretrendszerbe kerülhetnek változatlan tarta-
lommal, de lehetőség van a tartalom kiegészítésére, bővítésére is, amelynek so-
rán elsősorban olyan tartalmak, pl. interaktív tananyagelemek jelenhetnek meg, 
amelyek a tananyag tanórai feldolgozását, a magyarázatot, a megértést, a diffe-
renciálást, az értékelést segítik, a motivációt ösztönzik. 

A digitális tankönyvek, keretrendszerek ma már számos egyéb online szolgál-
tatást is biztosítanak, nem kizárólagosan a korábbi papír alapú könyvek digitali-
zált változatai. A 7.1. ábra (KERIS, 2007) egy ismert rendszet mutat be. A 7.1. 
táblázat Taizan, Bhang, Kurokami és Kwon (2012) alapján összegzi a Dél-
Koreában és Japánban már használt e-tankönyvek funkcióit. Fontos szerepet ka-
pott a tanuláshoz és tanításhoz felhasználandó források széles köre; az interaktív 
funkciók (tanuló-tananyag, tanuló-tanuló, tanuló-tanár) minél szélesebb körben 
történő biztosítása; a tanulást menedzselő, segítő funkciók (tanulási előrehala-
dást, fejlődést diagnosztikusan és egységesen, objektív visszacsatolást biztosító 
értékelő felületek); a tanulást segítő funkciók (jegyzetelés, rajzolás, lexikon elér-
hetősége, fogalomtérkép megjelenítése, stb.). 
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7.1. ábra 
A digitális tankönyvek tanulási és tanítási funkciói (KERIS, 2007) 

 
7.1. táblázat. Digitális tankönyvek funkciói (Japán, Dél-Korea). Forrás: Taizan, 

Bhang, Kurokami és Kwon (2012), 1. és 2. táblázat. 

Kategória Funkció (és használat) Mikor Ki Mire használja 

Tankönyv 
megmutatása 

Oldalak közötti haladás (Következő 
oldalra lép) 

Tanórán Tanár/ 
diák 

Tankönyv  
mutatása 

Egy/páros oldalak nézése 
Húzás/görgetés (az oldalon való moz-
gás) 
Listázás (a szöveg szerkezete) 
Gördülő menü (oldal kiválasztására) 
Kép és szöveg nagyítása (kiemelés, 
figyelemösszpontosítás) 
Részleges nagyítás (a tankönyv egy 
részletének kiemelése) 

Szerkesztői 
funkciók 

Kiemelő, toll, bekarikázó eszköz (a tan-
könyvi tartalomba illesztett vonal) 

Tanórán Tanár/ 
diák 

Saját gondolat 
beillesztése a 
tankönyvbe 

Buborék, pecsét (szövegbuborék, ikon 
beillesztése a tankönyvbe) 
Jegyzetbeillesztés (külön jegyzetlap 
beillesztése a tankönyvbe) 

Tanulásmenedzsment funkciók 
 

• A tanulási előrehaladás és ter-
vezés segítése  

• Értékelés, jegyek kezelése 
• e-portfólió 

Forráskezelési funkciók 
 

• Hiperlink 
• Információ keresése, indexelése 
• Külső forrásra való hivatkozás 
• Helyes információk 

Interaktív funkciók 
 

• Tanuló 
• Tanuló és tankönyv 
• tanuló és tanuló 
• tanuló és tanár 

Tanulást segítő funkciók 
 

• Jegyzetelés, dokumentumszer-
kesztés 

• Rajzolás, alkotás 
• Navigáció, oldalak megtekintése 
• Számos lexikon 

Tanulási és tanítási funkciók 
 

• motiváció 
• tartalom létrehozása  
• tartalom bemutatása 
• javaslat tanítási-tanulási módszerre 
• mérés-értékelés, visszacsatolás 
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7.1. táblázat folytatása 
Kategória Funkció (és használat) Mikor Ki Mire használja 

Tanítási 
segédanyagok 
bemutatása 

Médialejátszó (videoklip bemutatására) 

Tanórán Tanár/ 
diák 

A megértés 
segítése más 
tartalmakkal 

Diagram animáció 
3D rotáció (háromdimenziós alakok 
bemutatására) 
Hálózati kapcsolat (internetről származó 
információ bemutatása) 

Alapozó 
készségek 
fejlesztése 

Ábécé 
Tanórán Diák Alapvető tudás 

memorizálása Hívókártya 
Gyakorlatsor, drill 

Információ-
megosztás 

Tábla (diák képernyőjének megmutatá-
sa a többieknek) 

Tanórán Tanár/ 
Diák 

A diákok  
információinak 

megosztása 

Diszkusszió (a diákok közötti megbe-
szélés) 
Survey, véleményvizsgálat (a diákok 
vélekedéseinek felmérése) 
Raktár (a diákok által használt file-ok 
mentése) 

A diákok 
segítése 

Szótár (szótárhasználat) 
Tanórán Diák A tanultak  

megértése Beszédhang (idegennyelv-tanulás során 
hanglejátszással a kiejtés ellenőrzése) 

Oktatóanyagok 
létrehozása 

Szerkesztett file-ok mentése (kiemelő-
vel, tollal) Tanórán 

és kívüle 
Tanár/ 
diák 

Oktatási anyag 
készítése Oktatóanyagok (készítése a tankönyvi 

szövegek és képek felhasználásával) 
3D alkotó 

Portfólió 
Blog (diákok blogolásához) Tanórán 

és kívüle Diák Munkaportfólió 
készítése Be- és kijelentkezés (a tankönyv hasz-

nálatához) 

A tanár 
segítése 

Tanári konferencia (tv konferencia) 

Tanórán 
kívül Tanár Óravázlat 

készítése 

Tanulócsoport irányítása (a diákok szá-
mára hozzáférhető információ kontrollá-
lása) 
Tanulási térkép (a diákok számára) 
Tanári kézikönyv a tankönyvi tananyag 
feldolgozásához 
Fejlesztési terv (kidolgozása) 
Tanári fejlődési terv követése (keresés 
a fejlődési tervben) 

Önálló tanulás 

Diagnosztikus értékelés (a diákok tudá-
sának diagnosztikus mérése) Tanórán 

kívül Diák Önálló tanulás Feladat (tanórán kívüli feladatok meg-
adása a diákok számára) 

 
Ezzel összhangban van a digitális tankönyvektől, oktatást és tanulást segítő plat-
formoktól elvárható alkalmazások összessége, melyek célja az ismeretek felfede-
zése, a tudásépítés, a tudásalkalmazás és a tudásmegosztás folyamatainak tá-
mogatása. Az ezredforduló után 10 évvel egy korszerű digitális tanulási-tanítási 
segédanyag támogatja mindazon alkalmazásokat, melyek segítik a tanulást: 
jegyzetelés, írás és lényegkiemelő eszközök alkalmazása, üzenetek kezelése, 
navigációs eszközök (könyvjelző, oldalkeresés, oldalgörgetés, kurzus kiválasztá-
sa, visszatérés az utolsó látogatott oldalra), képernyőkép felvétele, keresés, kije-
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lölés. Lehetővé teszik továbbá bármely tananyagtervezéssel, fejlesztéssel, imp-
lementálással, menedzseléssel kapcsolatos igény megvalósítását, miközben biz-
tosítják a diák-diák, diák-tanár, diák-tananyag platformon keresztül történő in-
terakciók széles körét. 

A tananyagok fejlesztésekor kiemelten kezelendő azok vizualitása. A nem 
megfelelően elrendezett kijelző, a túl bonyolult kezelési eljárások, nem adekvát 
visszacsatolás gyenge teljesítményhez, a tanulási teljesítmény romlásához, a 
motiváció gyengüléséhez vezethet. A 7.2. ábra egy digitális tankönyvprojekt ko-
rábbi és jelenlegi kinézetét mutatja.  

 

 
7.2. ábra 

A korábbi és jelenlegi digitális tankönyvfelület (KERIS projekt – Dél-Korea; For-
rás: Lim, Song és Lee, 2012. 167. o. 
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Dél-Koreában a digitális tankönyvek bevezetését számos tudományosan megala-
pozott pilot tesztelés előzte meg, amelyek eredményei szerint megállapítható, 
hogy az új közvetítő eszköz számos területen: metakogníció, önszabályozó tanu-
lás, önhatékonyság, információk keresése és megtalálása, problémamegoldó 
gondolkodás fejlődése, intrinszik motiváció, önreflexió, önértékelés terén pozitív 
hatással bírt a diákok tanulására. Az egyik legjelentősebb és leginkább biztató 
eredmény, hogy a digitális tankönyvek bevezetése csökkentette a kisebb telepü-
lések, szegényebb régiók, alacsonyabb szociális és gazdasági háttérrel rendelke-
ző szülők gyerekeinek oktatási vonatkozású lemaradásait. Az általános 
digitalizáció következtében csökkentek az olvasási különbségek (bár a lányok 
még mindig jobb olvasónak számítanak, a fiúk eredményeiben is jelentős javulás 
volt megfigyelhető) és ezzel a koreai diákok jelentős mértékű előnyre tettek 
szert a többi nemzet diákjaihoz képest a nemzetközi számítógép alapú felméré-
seken is.  
A tananyagok befogadására képes keretrendszerek legfontosabb funkciói a tan-
anyagelemek megjelenítése, lejátszása, a navigáció (Dancsó, 2007b), de emel-
lett számtalan egyéb funkció is megvalósítható 

̶ egyszerűen, könnyen kezelhetőek, 
̶ csak a szükséges funkciókat tartalmazzák, 
̶ a funkciók egyszerű, pár lépésből álló, könnyen értelmezhető algoritmuso-

kon alapulnak, 
̶ rugalmasak, 
̶ jól áttekinthető felületet biztosítanak, 
̶ platform-függetlenek, 
̶ online és offline állapotban is használhatók, 
̶ támogatják a tanulás folyamatát: jegyzetelés, írás és lényegkiemelő eszkö-

zök alkalmazása, 
̶ lehetőséget biztosítanak az üzenetek kezelésére, 
̶ rendelkeznek navigációs eszközökkel (könyvjelző, oldalkeresés, oldalgörge-

tés, kurzus kiválasztása), 
̶ képesek a képernyőképek készítésére és mentésére, keresési eszközök al-

kalmazására, 
valamint 

̶ lehetővé tesznek bármely tananyagtervezéssel, fejlesztéssel, implementá-
lással, menedzseléssel kapcsolatos igény megvalósítását – a pedagógus az 
igényeknek megfelelően alakíthatja a tananyagot, gyorsan frissíthető a tan-
anyag, miközben 

̶ biztosítják a diák-diák, diák-tanár, diák-tananyag platformon keresztül tör-
ténő interakciót; 

̶ alkalmasak a tanulási folyamatok követésére, 
̶ hordozhatók, 
̶ lehetőséget teremtenek módszertani útmutatók készítésére, 
̶ ajánlásokat tesznek a tanulási utak bejárására. 
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7.3.2. Tananyagok integrálása 

A keretrendszer keretet ad a tartalomnak, önmagában nem használható, csak 
megfelelő tartalom integrálását követően alkalmazható. A hatékonyságot az egy-
séges, letisztult, szemléletes szimbólumokat tartalmazó, csak a szükséges funk-
ciókkal vezérelhető, az adott korosztály számára érthető keretrendszer támogat-
hatja a legeredményesebben.  

Főleg a kezdeti időpontban szükséges az interaktív súgó alkalmazása, amely 
probléma esetén megoldást nyújthat a felmerülő kérdésre. A súgó felépítése le-
het kulcsszavas vagy tematikus. A kulcsszavas felépítés a rendszer szakkifejezé-
seit tartalmazza ábécé szerinti sorrendben, míg tematikus súgó esetén a felme-
rülhető problémák ismertetésére és megoldási javaslatok tételére kerülhet sor. 

7.3.3. Keretrendszerek egyéb funkciói 

A keretrendszerek feladatai többek között az alábbiak lehetnek: 
̶ a felhasználók nyilvántartása, 
̶ felhasználók rögzítése, törlése,  
̶ a felhasználói jogok kezelése (pl. olvasási, írási, törlési, módosítási jog), 
̶ adott tananyagelemeket tartalmazó oldal látogatottságának megjelenítése, 
̶ teszteredmények egyéni és csoportos megjelenítése, 
̶ felhasználók által végzett műveletek rögzítése, archiválása, 
̶ a felhasználást támogató üzenetek küldése a felhasználók részére, 
̶ tananyagok megjelenítése, lejátszása, 
̶ kommunikációs folyamatok (pl. fórum, chat) biztosítása, 
̶ statisztika készítése (pl. legnépszerűbb vagy legfrissebb tananyag megjele-

nítése). 
 

A fejlesztés során érdemes hangsúlyt fektetni egyéb funkciók beépítésére is, 
amelyek a tanítási folyamatot együttesen támogatják, így egy hatékony virtuális 
tanulási környezet fejlődik (Horváth és Könczöl, 2005). Ezek a folyamatok lehet-
nek pl.: 

̶ tanóra tervezése, szervezése, 
̶ feladatok, feladatsorok kitűzése, 
̶ a feladatok megoldására szánt optimális idő megjelenítése, 
̶ tanóra megvalósítására vonatkozó javaslatok, 
̶ a tananyag különböző szintű szervezésével, a tananyagelemek megadott 

szempontok szerint történő csoportosításával különböző nehézségű vagy 
adott célnak megfelelő tananyag összeállítása, például összefoglaló készíté-
se a megadott elemekből, 

̶ tananyagelemek egymástól független (additív), illetve egymást kiegészítő, 
átalakító (transzformatív) hatásának megkülönböztetése (Komenczi, 2005), 

̶ tesztek összeállítása, 
̶ a feladatok különböző paraméterezési lehetőségei, 
̶ tanulókra vagy tanulócsoportokra vonatkozó értékelés készítése, 
̶ a feladatok digitális formában történő megvalósítása, 
̶ archiválási lehetőség, 
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̶ mintafeladatok készítése, bemutatása, megoldások ismertetése példafel-
adatokkal, 

̶ a tankönyvi tartalom bővítése jegyzetekkel, linkekkel, képekkel, videóval, 
animációval, 

̶ a tananyagelemekhez történő hozzászólás (pl. hibajelzés vagy kedveltség) 
lehetőségének a megteremtése. 

 
Technikai elvárások: 

̶ Egyértelmű tájékozódás (pl. az aktuális hely kijelzése a képernyő egy felü-
letén), 

̶ következetes struktúra kialakítása, 
̶ különböző típusú tananyagelemek egyértelmű megkülönböztetése, 
̶ olvashatóság, 
̶ interaktív elemek egyértelmű megkülönböztetése, 
̶ nyomon követhetőség, 
̶ visszavonás, 
̶ beállítások testre szabása, 
̶ alapállapot visszaállítása, 
̶ üzenetküldés. 
 

A tanulás szervezésére vonatkozó igények 
̶ Tanulás szervezését segítő eszközök alkalmazása, 
̶ csoportalkotás lehetősége,  
̶ csoportmunka támogatása, 
̶ felelős használat kialakítása, az egyén által végzett munkafolyamat rögzíté-

se, a fejlődés igazolhatósága, visszakövethetősége, az önértékelés lehető-
ségének beépítése,  

̶ online jelenlét megjelenítése,  
̶ összegző adatlap megjelenítése az elvégzett munkáról, 
̶ fogalomtérkép rajzolására alkalmas taneszköz, melynek során lehetőség 

van a fogalmak kiválasztására, a fogalmak közötti kapcsolat definiálására. 

7.4. Elvárások a nyomtatott és digitális tananyagok együttes 
fejlesztésekor 

A tananyag fejlesztésekor az alábbi általános elvárások fogalmazhatók meg: 
̶ a tananyag segítségével megvalósítható legyen az élményszerű oktatás, 
̶ az elmélet és a gyakorlat megfelelő összhangján alapuljon, 
̶ gyakorlatorientált legyen, 
̶ kötődjön a valós élethelyzetekhez, az életkori sajátosságokhoz,  
̶ fejlessze a kreatív gondolkodást, 
̶ tegye lehetővé a közösség alapú működést. 
 

A digitális tananyagok fejlesztésekor nagy figyelmet kell fordítani az olvasható-
ságra, a következetes struktúra kialakítására, az interaktív elemek fejlesztésére, 
a tananyag tartalmához szervesen kapcsolódó, önellenőrző, önértékelő funkció-
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kat is tartalmazó animációk, szimulációk fejlesztésére, illetve ezek élményszerű 
vizualitására.  

7.5. Digitális tananyagok minősítése 

A digitális tankönyvek minősítésekor a hagyományos tankönyvekkel megegyező, 
de azokon túlmutató egyedi szempontok megadására is szükség van. Ezeket a 
jelenlegi szabályozás kezeli (EMMI, 2013). 

A szakmai minősítés során ki kell térni a tananyag tartalmi megfelelőségére, 
az ismeretközlés és a készség-, illetve képességfejlesztő hatás egymást támoga-
tó jellegének az érvényesülésére, a nemzeti alaptantervvel való kompatibilitásá-
ra, a kerettantervi megfelelőségre, az esetleges kereszttantervi kapcsolatok, il-
letve ezek irányultságának a feltárására, a követelmények teljesíthetőségének 
igazolására, a tananyag feldolgozásához szükséges előzetes tudás leírására. A 
szakmai minősítés akkor hiteles, ha igazolható, hogy a taneszköz az adott kor-
osztály részére érthető, feldolgozható, használata eredményes. 

A technikai minősítés során ki kell térni az alkalmazott biztonságtechnikai elő-
írások betartására, a szükséges technikai háttér bemutatására, a jogosultsági 
szintek kezelésére, a tananyag struktúrájának a leírására vagy térképként való 
vizuális megjelenítésére, és annak nyomonkövethetőségére, következetességére. 
A tananyag készítésekor deduktív módon kell törekedni a tervezés során rögzített 
alapstruktúra következetes megjelenítésére, az egységes formai elemek alkal-
mazására, a hibakezelések optimalizálására és érthetőségére, a pedagógiai fo-
lyamatok támogatására. A szerkezeti struktúra minősítésének tükrözni kell az 
alkalmazott szerkezet megfelelőségét, teljeskörűségét, következetességét, a 
bemutatott koncepció érvényesülését.  

A jelenleg érvényes jogszabály szerint a technikai szakértő a technikai kivite-
lezésről, az elektronikus adathordozón megjelenő könyv esetén a felhasználói 
igényeknek való megfelelésről, digitális tananyag esetén a szabványoknak való 
megfelelésről, a képernyő elrendezésről, a kivitelezésről, a pedagógiai-didaktikai 
eszköztár támogatottságáról készít szakvéleményt (Az emberi erőforrások mi-
nisztere 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelete a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyv-
támogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről).  

A pedagógiai minősítés során elsősorban a tanári és tanulói módszertani leírá-
sok megfelelőségét kell értékelni, amelyek segítségével a tananyag tanórán vagy 
tanórán kívül feldolgozható. Az alkalmazást egyértelmű, stilisztikailag egységes, 
az adott korosztály életkori sajátosságainak megfelelő megfogalmazású tanulói 
útmutatókkal kell támogatni. Kiemelt területként jelenik meg az alkalmazott sta-
tikus vagy dinamikus értékelési rendszer, például nyílt vagy zárt végű kérdésso-
rok, tesztfeladatok, feladatbankok, feladatsorok alkalmazása, melyek értékelése 
során érdemes előnyben részesíteni az adaptivitást, dinamikusságot, változatos-
ságot, testre szabhatóságot. Előnyt jelenthet, ha a tananyag egyéb teljesítményt 
támogató rendszert is alkalmaz a tanulási folyamat motiválása érdekében, vagy 
közösségi tevékenységre alkalmas kommunikációs eszközöket (pl. chat, fórum), 
illetve interaktív feladatkészítő szoftvereket alkalmaz, esetleg digitális portfólió 
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készítésére, a tanuló által készített dokumentumok, prezentációk strukturált tá-
rolására és archiválására alkalmas felületet kínál a résztvevők számára. 

A jelenleg érvényes jogszabály szerint a pedagógiai szakértő azt minősíti, 
hogy a taneszköz milyen értékben ad segítséget az ismeretek megértésére, ta-
nulására, az ismeretek alkalmazását biztosító műveletek tanulására, a problé-
mák, problémahelyzetek elemzésére és megoldásuk alkalmazására, a tanulás 
módszereinek tanulására, a gondolkodási eljárások tanulására, a szociális viszo-
nyulások, magatartásformák tanulására, a nemzetiségi, vallási közösség szere-
pének megismerésére, a nyelvhelyességre és helyesírásra, milyen mértében tör-
tént meg a digitális tananyag pedagógiai rendszerbe ágyazódása. 
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8. ÖSSZEKAPCSOLÁSI LEHETŐSÉGEK: NYOMTATOTT  
TANKÖNYV, DIGITÁLIS TANANYAG ÉS ON-LINE  

IKT SZOLGÁLTATÁS 
 

Molnár Gyöngyvér 
 
A technológiai eszközök oktatási integrációja számos úton lehetséges, amelyek 
eltérő irányú folyamatokat indíthatnak el. Miután az OECD 2010-ben publikált 
negyedik kötete (OECD, 2010d) jellemzi azokat az ismérveket, amelyek egy is-
kolarendszert sikeressé tesznek – a legsikeresebb, leggyorsabban haladó oktatá-
si rendszerek jellemzői alapján –, ezért azokat szem előtt tartva a továbbiakban 
ezen ismérvek mentén tárgyaljuk, ezek segítségével próbáljuk értelmezni saját 
problémáinkat és a technológia, valamint a különböző technológiai eszközökön 
megjelenített tartalmak hatékony integrációjának kérdéskörét.  

„Sikeresebbek azok az iskolarendszerek, amelyek egyenlő tanulási esélyt biz-
tosítanak minden tanuló számára, függetlenül azok társadalmi, gazdasági státu-
szától.” (OECD, 2010d idézi Csapó, 2011. 3. o.) Ez a technológia, digitális tarta-
lom oktatási integrációjában több szempontból is érvényesíthető és megvalósít-
ható. 

8.1. Az IKT integráció elsődleges feltétele: megfelelő hardver és 
szoftverhozzáférés biztosítása 

A hardver és szoftverhozzáférés, megfelelő felszereltség biztosítása mindenki 
számára. Bármely digitális tartalom, eszköz, taneszköz használatának alapvető 
feltétele a megfelelő hardveres (beleértve a szélessávú Internetkapcsolatot is) és 
szoftveres hozzáférés biztosítása. E célból világszerte jelentős fejlesztések és 
kezdeményezések történtek az elmúlt 10 év alatt. Ennek hatására a PISA-adatok 
2000 és 2003 között nemzetközi szinten exponenciális növekedést detektáltak az 
IKT oktatásban történő jelenlétét illetően (OECD, 2004). Három év alatt jelentős 
mértékben javult az egy diákra jutó számítógép és internetes kapcsolat aránya, 
azonban a befektetések főképp hardveres fejlesztések voltak. Ez a jelenség ha-
zánkban is tapasztalható volt, 2000 és 2004 között a magánéletben és a munka-
helyen is elvárássá vált a számítógép- és internethasználat (ITTK, 2007; Molnár 
Gy., 2011) és azzal párhuzamosan minden olyan készség-képesség alkalmazása, 
ami a sikeres technológiahasználat feltétele. 

Jelen pillanatban nagy különbség van az iskolák felszereltsége között. „Egy 
nemzetközi szinten is gyakran használt mutató: az egy számítógépre eső diákok 
száma tekintetében jelentős mértékű különbségeket tapasztalhatunk […]. Van 
olyan általános iskolai feladatokat ellátó közoktatási intézmény, ahol majdnem 
minden egyes diákra jut egy számítógép (mutató értéke: 1,42), és van olyan 
intézmény, ahol ez az érték 61,75. Átlagosan az általános iskolák tekintetében 
országos viszonylatban 15 tanuló jut egy számítógépre. Ha a számolás során 
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nem vesszük figyelembe az elavult számítógépeket (6 év és annál idősebbeket), 
akkor a számítógép-diák arány 1:19” (Tóth, Molnár és Csapó, 2011. 131. o.). 

Ahogy hazánkban megjelent az a törekvés, hogy a hagyományos papír alapú 
tankönyv mindenki számára ingyenesen biztosított legyen, a 21. században nél-
külözhetetlen továbblépés felvetődött az az igény és kívánalom is, hogy a számí-
tógéphez, a különböző technológiai eszközökhöz való hozzáférés és a segítsé-
gükkel történő tanulás, fejlesztési lehetőség is azonos feltételekkel valósuljon 
meg, mindenki számára egyenlő esélyt biztosítva. Ez azonban csak egy jól meg-
tervezett fejlesztés által lehetséges, ami lehetőséget adna az iskolák között lévő 
különbségek csökkentésére. Ha ez a folyamat nem irányítottan, hanem spontán 
zajlik, akkor a jobb érdekérvényesítő iskolák még nagyobb előnyre tesznek szert, 
növelve az iskolák közötti különbség nagyságát, tovább szélesítve a tanárok, di-
ákok, iskolák között fennálló digitális szakadékot. Lényeges azonban szem előtt 
tartani, hogy a technológia – a megfelelő hardveres és szoftveres ellátottság biz-
tosítása –, mint eszköz, nem oldja meg a fennálló oktatási problémákat és nem 
csökkent a meglévő lemaradásokon. A technológia és az azon keresztül közvetí-
tett tartalom csak egy eszköz, amely katalizátora és ne irányítója legyen a válto-
zásoknak. 

8.2. Mindenki számára azonos eséllyel hozzáférhető digitális 
tartalom biztosítása 

Digitális szakadék azonban nemcsak a hozzáférés mennyiségéből, hanem a mi-
nőségéből is ered, amit már nemcsak a felszereltség egyenlőtlen eloszlása ered-
ményezhet. Miután használata több lehetőséget kínál, mint bármely korábbi tan-
eszköz, ezért a nyelvi képességek – első sorban az angol nyelvtudás, aminek hi-
ánya következtében az ember kiszorul a Világhálón lévő tudásháló jelentős ré-
széből –, a számítógépes képességek, a korosztály-specifikus, a kognitív fejlő-
dést figyelembe vevő, tudományosan igazolt fejlesztő tartalom elérésének lehe-
tősége, az instrukciók milyensége is jelentős mértékben hozzájárul és járulhat 
digitális szakadék kialakulásához. A 21. században való sikeres életvezetéshez 
nélkülözhetetlenek, ugyanakkor papír alapon nem elsajátíthatóak az eszközök 
használatának készségei és képességei, amelyek túllépnek az egyszerű technikai 
készségeken, lehetővé téve a virtuális világban való eligazodást, a szükséges 
információ gyors és hatékony megtalálását. 

Az új generációs tankönyveknek alkalmazkodniuk kell a netgeneráció elvárása-
ihoz, az új technológiáknak nemcsak a mindennapi életben, hanem az iskola ok-
tatás folyamatában is meg kell jelenniük (l. 5. fejezet). Az infokommunikációs 
eszközök használatának generációs sajátosságaira részben már reflektált a hazai 
tankönyvpiac, és a digitális, dinamikusan bővíthető, hiperlinkekkel és tanári fej-
lesztésű tananyagokkal bővíthető tankönyvek vannak már a piacon. Azonban 
nem minden tantárgyban és nem minden korosztálynak jelentek meg ilyen típu-
sú tankönyvek, és az IKT lehetőségek sincsenek megfelelő mértékben kiaknázva 
(1. 1. és 5. fejezet). 
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8.3. A tanárképzésbe, tanári segédanyagokba történő integráció; 
új, progresszív oktatási módszerek alkalmazásának segítése 

A tanárképzésbe és tanártovábbképzésbe, tanári segédanyagokba történő integ-
rációhoz nem elegendő az eszközök használatának megtanítása, az IKT-s képes-
ségek fejlesztése, a különböző webes alkalmazások megismerése, a multimédiás 
anyagok magas színvonalú készítése, holott utóbbi elkerülhetetlen feltétele az 
IKT-ban rejlő interaktív potenciál tanítási-tanulási folyamatban történő kiaknázá-
sában. Filozófia, nézet, tanításról kialakított kép, pedagógiai megközelítés, mód-
szertani repertoár (progresszív oktatási módszerek alkalmazása), mérés-
értékelési módszertan váltása, tanár és diákszerep megváltoztatása – minderről 
szó van, ha azt tárgyaljuk, mi teszi lehetővé, hogy a tanárok az IKT-t, mint pe-
dagógiai eszközt és ne célt sajátítsák el, továbbá a technológia a diákok közötti 
kollaborációt, a közösségi szinten történő aktív kommunikációt és a hatékonyabb 
tudásépítést és tudásmegosztást támogassa. 

Mindennek fontosságát mutatja a Dél-Koreaban alkalmazott eljárás is (KERIS, 
2012). A digitális tankönyvek kidolgozása előtt már 20 évvel elkezdődött az IKT 
oktatási integrációja a tanárképzés oldaláról. A tanárképzésben történő megjele-
nését az ICT Skills Standard for Teachers [IKT képességek tanári standardjai] 
bevezetése jelentette 1988-ban, aminek egyik hatása érzékelhető a PISA vizsgá-
latok eredményein is, ahol Korea az élmezőnyben van, jelentős mértékben túltel-
jesítve az Európában etalon oktatási rendszernek számító Finnországot. 

A sikeres minőségi változtatáshoz nélkülözhetetlenek a diákok tankönyvei (pa-
pír alapú vagy digitális) mellett a pedagógusoknak célzottan készített kéziköny-
vek (és továbbképzések, képzések), amelyek segítik őket e paradigmaváltás kivi-
telezésében és a frontális oktatási módszertől való eltávolodásban. Segítik a pe-
dagógusokat abban, ami a hazai és a nemzetközi kutatási eredmények szerint 
igazán befolyásoló és meghatározó tényezőnek számít egy hatékonyan működő 
oktatási rendszerben: a tanárok felkészültsége, képességei, azaz a pedagógusok 
minősége. 

A sikeres oktatási rendszer kulcsa a jó tanár (OECD, 2007); egy oktatási rend-
szer pont olyan jó, mint amilyen jók a benne tanító tanárok (Barber és 
Mourshed, 2007). Mindez felhívja a figyelmet a tanárok pedagógiai kultúrájának, 
ismeretátadási módszereinek, kommunikációs képességeinek, szaktárgyi tudásá-
nak fontosságára. 

A tanárok pedagógiai repertoárjának egy könnyen jellemezhető pontja az al-
kalmazott oktatási módszerek köre, melyek alkalmazását ki kell kényszerítenie 
és teljes mértékben segítenie kell az új generációs tankönyveknek. Minél változa-
tosabb egy tanár módszertani kultúrája, minél nagyobb szerepet kapnak benne a 
csoportos tevékenységek, a kooperatív-, projekt-, probléma-alapú tanítási mód-
szerek, annál inkább tudja fejleszteni a diákok együttműködő és szervezési, fel-
adatmegosztó és szerepelfogadó készségeit, az elsajátított tudás hatékony hasz-
nálatát, amelyek elengedhetetlen kulcsfontosságú kompetenciák a 21. század 
team-munkára alapozó munkaerőpiacán (l. 5. fejezet).  

A tanároknak a frontális oktatást félretéve olyan módszereket kell alkalmazni 
(l. 1. és 5. fejezet), ami az iskolai oktatást a spontán, természetes oktatáshoz 
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közelíti, ami segíti a megértést és a tanultak alkalmazását, felkelti és fenntartja 
az érdeklődést az adott terület, tananyag iránt (Nagy, 2008). Az életszerű hely-
zetekben végzett komplex problémamegoldás, a projektmunka vagy a probléma-
alapú tanulás mind ezt segítő oktatási módszerek. Mindezen módszerek ma rea-
lisztikusnak számító technológiai környezetben történő használata az eszközök 
egyszerű használatának készségein és képességein kívül fejleszti a virtuális vi-
lágban való eligazodási képességet, továbbá a feladatok, problémák megoldásá-
hoz szükséges információ gyors és hatékony megtalálási képességét, azok kriti-
kus kezelését. 

8.4. Az egyéni fejlődést követő, az esetleges lemaradást időben 
jelző online diagnosztikus értékelő rendszer kidolgozása 

Minden gyermek számára alapvető fontosságú a továbbhaladás szempontjából 
kulcsfontosságú képességterületeken az egyéni fejlődést követő, az esetleges 
lemaradást időben jelző online diagnosztikus értékelő rendszer rendelkezésre 
állása, amely jelentős mértékben hozzájárulna az alsó és felső tagozat megújítá-
sához (Nagy, 2008). Ez a rendszer ideális esetben a digitális tananyag mérés-
értékelés részének szerves részét alkotja, biztosítva a diákok fejlődésének nyo-
mon követését és az objektív visszacsatolást. 

Egy online elektronikus diagnosztikus rendszer aktív és rendszeres használata, 
a digitális tankönyv keretrendszerébe történő beépítése számos új lehetőséget 
nyújthat a pedagógusok mindennapi munkájában a tanítási-tanulási folyamat 
tervezésétől a tanulói teljesítmények kritériumorientált értékeléséig. A hatékony 
használat feltétele, hogy tanórai, iskolai használatához elegendő legyen egy álta-
lános böngésző és internetkapcsolat. Miután a számítógép alapú tesztek a koráb-
biaknál változatosabb feladatformák alkalmazását teszik lehetővé (Molnár, Greiff, 
Wüstenberg és Fischer, 2014; Csapó, Molnár és Nagy, 2014) ezért ez a féle érté-
kelés nemcsak objektivitásában, azonnali visszacsatolásában, hanem az alkalma-
zott feladattípusok vonatkozásában is jelentős mértékben kitágítja a pedagógu-
sok értékelési repertoárját (Molnár Gy. és Csapó, 2013). Egy modern technológi-
át és a webes alkalmazásokat használó platform új távlatokat nyit az osztályter-
mi tevékenységek átalakításához és hatékonyan segíti a pedagógusok minden-
napi oktatómunkáját, értékelési feladatainak ellátását. 

8.5. A nagy téttel bíró teszteléseken a számítógép alapú tesztelés 
bevezetése 

A nagy téttel bíró tesztelésekben a technológia alapú tesztelés megjelenése, be-
vezetése felülről lefelé is kikényszerít egy minőségi változást, ami szembeállítha-
tó a korábbi pontok alulról felfelé építkezésével. Ez az átállás elkerülhetetlen, 
ugyanis a nemzetközi empirikus vizsgálatok fokozatosan váltanak a papír-alapú 
tesztelésről a számítógép alapú tesztelésre (2015 után a PISA tesztek is kizáró-
lag számítógép-alapúak lesznek), ami gyorsabbá, pontosabbá és hatékonyabbá 
teszi a mérés-értékelés egész folyamatát, sőt olyan készségek mérésére ad lehe-
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tőséget, amire papír-alapon nincs lehetőség (Csapó, Molnár és R. Tóth, 2008; 
Molnár Gy., 2010). Ezt a tendenciát, a papír-alapú tesztelésről a számítógép-
alapú tesztelésre való fokozatos átállást javallott hazánkban is követni és meg 
kell teremteni annak feltételeit. 

8.6. A sikeres továbbhaladáshoz szükséges kritériumszint elérése 
mindenki számára – számítógépes játék alapú fejlesztőprog-
ramok biztosítása 

A digitális keretrendszer és tananyag hatékonyságát jelentős mértékben növeli, 
ha az lehetőséget biztosít az értékelési rendszer által diagnosztizált deficitek, le-
maradások korrekciójára. A cél, hogy mindenki, legalább a 21. században nélkü-
lözhetetlen kulcskompetenciák terén elérje a sikeres életvezetéshez szükséges 
fejlettségi szintet. Ennek elérése azonban az egyéni fejlődési görbék különböző-
sége miatt egyénenként más-más ideig tart, különböző mértékű fejlesztést igé-
nyelve (Nagy, 2008; Csapó, 2008).  

Az alapvető gondolkodási képességek fejleszthetőek (Csapó és Molnár, 2012), 
explicit fejlesztésére azonban iskolai keretek között eddig nem került sor. Úgy 
tekintenek rájuk, mint az oktatás melléktermékére (Molnár Gy., 2011a), annak 
ellenére, hogy fejlettségi szintjük meghatározó tényező a tanulás, új ismeretek 
elsajátítása, azok alkalmazása és a meglévő ismeretekből új ismeretek előállítása 
vonatkozásában. 

A kurrens oktatáselméleti ismeretekre alapozva meghatározhatóak azok a tan-
tárgyi tartalmak, valamint a fejlesztendő képességek, amik alapján hatékony fej-
lesztő alkalmazások készülhetnek. A korai fejlesztés eredményeképpen hatéko-
nyan felzárkóztathatóak a tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, csökkenthetőek 
a diákok közötti különbségek, valamint javítható az iskolában elsajátított tudás 
iskolán kívüli alkalmazhatósága is (Csapó, Nikolov és Molnár, 2012; Csapó, Lő-
rincz és Molnár, 2012). 

A technológia alkalmazásával megteremthető a többcsatornás ismeretközlést 
és ezáltal a tudás új reprezentációs formáinak kialakítása, ami további motiváló 
erővel bír a diákok számára (Lőrincz, Molnár, Jeni, Tőzsér, Rausch, Cohn és Csa-
pó, 2013).  

8.7. A nyomtatott tankönyv, digitális tananyag és on-line 
szolgáltatások egymáshoz való viszonyának lehetőségei  

A korábbiak fényében a nyomtatott tankönyv, a digitális tananyag (tankönyv) és 
az online IKT szolgáltatás (pl.: diagnosztikus mérés-értékelés, vagy fejlesztés 
tekintetében) összekapcsolási lehetősége négyféleképpen történhet meg. 

1. Alapvetően marad a nyomtatott könyv dominanciája, de a központi értéke-
lés számítógépen történik. Ebben az esetben az IKT és a korábban említett 
21. században kulcsfontosságú képességek fejlesztése nem valósul meg, 
nem következik be minőségi változás. A pedagógusok továbbra is megma-
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radnak a frontális oktatás preferenciájánál és a jelenleg is érvényben lévő 
tudáskoncepció alkalmazásánál. Esetlegesen a felülről lefelé befolyásolás 
miatt (ami a nagy téttel bíró tesztek velejárója, így fokozatosan beépül az 
oktatásba) lassan az oktatás részévé válik az IKT is. Ez azonban spontán 
lefolyás esetén egy nagyon lassú folyamat, ahol rövid és középtávon még 
nem tapasztalható jelentős minőségi változás az oktatás terén, azaz nem 
épül be jelentősen az a technológia és a technológia adta tanulás-tanítási 
lehetőségek az oktatásba. 

2. Alapvetően marad a papír alapú tankönyv, azonban néhány kiegészítő de-
monstráció, IKT szolgáltatás is megjelenik a rendszerben. Az integráció 
ezen a pontján sem beszélhetünk minőségi változásról – a jelen rendszer 
(a tankönyvkiadók által felkínált elektronikus tananyagokkal, valamint az 
SDT esetleges órai alkalmazásával) ide sorolható. Az alapvető tudáskon-
cepció és alkalmazott módszerek köre a legtöbb esetben változatlan, nem 
támogatja a 21. században kulcsfontosságú képességek fejlesztését. Egy-
egy innovatív pedagógus számára lehetőséget biztosít, de rendszerszinten 
nem jelenik meg generálisan. 

3. A papír alapú tankönyv és az IKT alapú digitális tananyag, online szolgálta-
tások egyenrangú együtt járása, egymás kiegészítése megváltozott mód-
szertannal, ahol külön-külön az eszközök alkalmazása (pl.: kizárólag a pa-
pír alapú tankönyv alkalmazása) nem lehetséges, nem járható út. Ezen a 
ponton beszélhetünk először az oktatás megváltozott minőségéről, aminek 
hatékonyságát jelentős mértékben növeli az online mérés-értékelés (kis és 
nagy téttel bíró tesztek során is) és fejlesztő rendszerek mindennapi peda-
gógiai munka során történő alkalmazása. A rendszer bevezetése tekinthe-
tő úgy is, mint a teljes mértékű digitalizálás előszobája, más típusú, más 
tudáskoncepciójú papír és digitális tankönyvekkel, taneszközökkel, mint a 
korábbi gyakorlat volt. A bevezetés részletes feltételeit – kiküszöbölve a 
nemkívánatos mellékhatásokat és problémákat – és módszertanát a 7. fe-
jezetben fejtettük ki.  

4. Kizárólagosan IKT orientált tanulási-tanítási eszközök, módszerek (digitális 
tankönyv és digitális szolgáltatás) alkalmazása, a teljes mértékű integráció 
megvalósítása. Ez az infrastruktúra mellett a pedagógiai kommunikáció, 
pedagógiai kultúra gyökeres átalakítását kívánja. Erre látunk most példát 
Dél-Korea esetében, aki korát megelőzve már hét évvel ezelőtt elkezdte a 
konkrét megvalósítás folyamatát és több mint 25 évvel ezelőtt annak elő-
készítését a minőségében megváltozott pedagógusképzés által.  
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ÖSSZEGZÉS 
 

Molnár Edit Katalin 
 
A szakirodalmi áttekintésünkben a következő hangsúlyok emelkedtek ki. A peda-
gógiai kommunikáció célja a tanulói személyiség fejlesztése; ebből a szempont-
ból másodlagos, hogy a tartalmakat milyen technológia közvetíti. Mivel felnőtt-
ként valószínűleg technológiagazdag környezetben kell boldogulniuk, a diákok 
számára lényeges, hogy az ehhez szükséges készségeket és az IKT eszközöket 
megtanulják a tudásteremtés- és megosztás érdekében hatékonyan használni 
már az iskolában is. Az iskolának nem szabad a taneszközhasználat révén a digi-
tális szakadékot mélyítenie, ellenkezőleg, a zárására kell törekednie. 

Mind a nyomtatott, mind a digitális taneszközök tekintetében olyan eszköz-
rendszere van szükség, amely lehetővé teszi a pedagógusok számár a napi mun-
kában a hatékony kommunikációt, a differenciált fejlesztést, a rugalmas alkal-
mazkodást a tanulóik előzetes tudásához, fejlődési, haladási üteméhez. Ehhez 
több tényező elengedhetetlen. Egyrészt kutatással bizonyított hatékonyságú 
üzenettervezés szükséges; ehhez még hiányoznak hazai pszichológiai és peda-
gógiai vizsgálatok. Javarészt ismeretlen például a jelenlegi taneszközhasználat és 
a tankönyveken túli tanári választások háttere, a tankönyvi funkciók megvalósu-
lásának folyamata és összefüggésrendszere, a használat gazdaságosságosságá-
nak kérdései. Másrészt a tananyag feldolgozásában változatos tanulói tevékeny-
ségek előkészítése, feladatok kidolgozása, tanulói aktivitásra épülő különböző 
munkaformák lehetővé tétele szükséges. A pedagógusoknak előkészített eszkö-
zökre van szükségük, amelyekből válogathatnak akár nyomtatott szatelitekről, 
akár e-tankönyvbe integrált lehetőségekről van szó. Harmadrészt a pedagógiai 
tervezés és értékelés terén a pedagógusok támogatása szükséges a képzés so-
rán és a taneszközhasználatban egyaránt. A hatásos, hatékony és méltányos pe-
dagógiai kommunikáció érdekében a taneszközök kínálta lehetőségek kiaknázá-
sában a pedagógusképzésnek általános elveket és megvalósítási lehetőségeket, 
tanári kézikönyveknek pedig (akár nyomtatott formában, akár az e-tankönyv 
részeként) konkrét javaslatokat és alternatívákat kell adnia. 

  



 

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
H-1055 Budapest, Szalay u. 10-14. • 
Telefon: (+36-1) 235-7200 • Fax: (+36-1) 235-7202 • 
www.ofi.hu 

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET 
TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 

A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, 
taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai 
Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. 

Oldal: 127 / 150 

 

 
 

IRODALOM 
 
 

Ábrahám Mónika (2006): 12-14 éves gyerekek olvasási, könyv- és könyvtárhasználati 
szokásai. Új Pedagógiai Szemle, 56. 1. sz. 3-23. 2013. 04. 10-i megtekintés, 
http://epa.oszk.hu/00000/00035/00099/2006-01-ta-Abraham-12.html 

Adamikné Jászó Anna (1995): A grammatika az alsó tagozatos tankönyvekben. Magyar 
Nyelvőr, 119. 142−164. 

Adamikné Jászó Anna (2002): Hagyomány és újítás az anyanyelvi nevelésben. Iskolakul-
túra, 22. 6-7. sz. 98-104. 

Adamikné Jászó Anna (2006): A nyelvi tudatosság fejlődése az anyanyelv elsajátítása 
során. Alkalmazott Nyelvtudomány 1–2: 5–25. 

Adamikné Jászó Anna (2008): Anyanyelvi nevelés az ábécétől az érettségiig. Trezor Ki-
adó, Budapest. 

Ainsworth, S. (2006): DeFT: A conceptual framework for considering learning with 
multiple representations. Learning and Instruction, 16. 3. sz. 183–198. 

AlEdwan, Z. S. és Hamaidi, D. A. (2010): Evaluating social and national education 
textbooks based on the criteria of knowledge-based economy from the perspectives of 
elementary teachers in Jordan. Procedia Social and Behavioral Sciences 2. 2029–2034. 

AlEdwan, Z. S. és Hamaidi, D. A. (2010): Evaluating social and national education 
textbooks based on the criteria of knowledge-based economy from the perspectives of 
elementary teachers in Jordan. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2. 2029–
2034. 

Artelt, C., Baumert, J., Julius-McElvany, N. és Peschar, J. (2003): Learners for life. 
Student approaches to learning. Results from PISA 2000. OECD, Paris. 

Asztalos Emese és Nagy Lászlóné (2012): A szexuális nevelés feladatai és a magyar bio-
lógiaoktatás. A Biológia Tanítása, 20. 2. sz. 3−21. 

Ausubel, D. P. (1968): Educational psychology: A cognitive view. Holt, Rinehart and 
Winston, New York. 

B. Fejes Katalin (2002): A tankönyvszöveg szintaktikai jellemzői. Juhász Gyula 
Felsőoktatási Kiadó, Szeged. 

B. Németh Mária és Habók Anita (2006): A 13 és 17 éves tanulók viszonya a tanuláshoz. 
Magyar Pedagógia, 106. 2. sz. 83−105. 

Bábosik István (1999): A nevelés hatásrendszere és módszerei. In: A nevelés elmélete 
és gyakorlata. Tankönyvkiadó, Budapest. 83-148. 

Bagoly-Simó, P. (2012): Divided world versus one world: A comparative analysis of non-
continuous text elements in school geography textbooks of international selection. 
IARTEM e-Journal, 5. 1. sz. 33–44. 

Balázsi Ildikó (é.n.): Az OECD PISA, IEA TIMSS és PIRLS adatbázisainak bemutatása. In: 
Műhelybeszélgetések a nemzetközi tanulói teljesítménymérésekről. OFI, Budapest. 
www.ofi.hu/kiadvanyaink/ofi-kotetek/oecd-pisa-iea-timss-100410 



 

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
H-1055 Budapest, Szalay u. 10-14. • 
Telefon: (+36-1) 235-7200 • Fax: (+36-1) 235-7202 • 
www.ofi.hu 

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET 
TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 

A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, 
taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai 
Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. 

Oldal: 128 / 150 

 

Balázsi Ildikó és Ostorics László (2011): PISA2009 – Digitális szövegértés. Oktatási Hiva-
tal, Budapest. 
http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/nemzetkozi_meresek/pisa/pisa2009
_digitalis_szovegertes.pdf 

Balázsi Ildikó, Ostorics László, Schumann Róbert, Szalay Balázs és Szepesi Ildikó (2010): 
A PISA2009 tartalmi és technikai jellemzői. Oktatási Hivatal, Budapest. 

Balázsi Ildikó, Schumann Róbert, Szalay Balázs és Szepesi Ildikó (2008): TIMSS 2007. 
Összefoglaló jelentés a 4. és 8. évfolyamos tanulók képességeiről matematikából és 
természettudományból. Oktatási Hivatal, Budapest. 
http://www.mek.sk/09300/09347/09347.pdf 

Balázsi Ildikó, Balkányi Péter, Bánfi Ilona, Szalay Balázs és Szepesi Ildikó (2012): PIRLS 
és TIMSS 2011 mérés. Összefoglaló jelentés a 4. évfolyamos tanulók eredményeiről. 
Oktatási Hivatal, Budapest. 
http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/nemzetkozi_meresek/pirls/PIRLS_TI
MSS_2011_osszefoglalo_jelentes_4evf_eredmenyeirol.pdf 

Balogh Klára és Honti Mária (2004): Az általános iskolai olvasástanításban leggyakrabban 
használt négy tankönyvcsalád feldolgozása és elemzése fejlődéslélektani szempontból. 
Nemzeti Erőforrás Minisztérium, Budapest.  2013. 02. 10-i megtekintés, 
http://www.nefmi.gov.hu/letolt/kozokt/tankonyvkutatasok/cd2_balogh_honti/vegleges
.pdf 

Banks J. A. (é.n.): A rassz, a kultúra és a különbözőségek kutatása: episztemológiai 
kihívások és lehetőségek. 2013. 04. 20-i megtekintés, 
http://terd.unideb.hu/doc/modszertan/A_rassz_a_kultura_es_a_kulonbozosegek_kuta
tasa.pdf 

Barber, M. és Mourshed, M. (2007): Mi áll a világ legsikeresebb iskolai rendszerei telje-
sítményének hátterében. McKinsey & Company, Chicago. 

Báthory Zoltán (1992): Tanulók, iskolák – különbségek: Egy differenciális tanuláselmélet 
vázlata. Tankönyvkiadó, Budapest. 

Bello, A. S. (2010): Gender stereotypes in textbooks. In: Rodriguez, J. R., Horsley, M. és 
Knudsen, S. V. (szerk.): 10th International Conference on Textbooks and Educational 
Media. Local, National and Transnational Identities in Textbooks and Educational Media 
356–361. 
https://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/12663/1/Sousa%20%26%20Di
oni%CC%81sio,%202010.pdf 

Benavot, A. (2011): Improving the Provision of Quality Education: Perspectives from 
Textbook Research. Journal of International Cooperation in Education, 14. 2. sz. 1–16. 

Bencédy József (2002): Tankönyvek és tanulók. Könyv és Nevelés, 4. 3. sz. 47-50. 

Bencédy József (2010): Tankönyveink nyelvhasználata. Könyv és Nevelés, 12. 3. sz. 48-
52 

Benedek András (2008, szerk.): Digitális pedagógia: Tanulás IKT környezetben. BME 
GTK, Typotex, Budapest. 

Bereiter, C. (1997). Situated cognition and how to overcome it. In D. Kirshner & J. A. 
Whitson (Eds.), Situated cognition: Social, semiotic, and psychological perspectives. 
Erlbaum, Hillsdale, NJ. 281-300. 

http://terd.unideb.hu/doc/modszertan/A_rassz_a_kultura_es_a_kulonbozosegek_kutatasa.pdf�
http://terd.unideb.hu/doc/modszertan/A_rassz_a_kultura_es_a_kulonbozosegek_kutatasa.pdf�


 

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
H-1055 Budapest, Szalay u. 10-14. • 
Telefon: (+36-1) 235-7200 • Fax: (+36-1) 235-7202 • 
www.ofi.hu 

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET 
TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 

A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, 
taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai 
Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. 

Oldal: 129 / 150 

 

Berninger, V. W. és Abbott, R. D. (2010): Listening Comprehension, Oral Expression, 
Reading Comprehension, and Written Expression: Related Yet Unique Language 
Systems in Grades 1, 3, 5, and 7. Journal of Educational Psychology, 102. 3. sz. 635–
651. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3068836/ 

Berninger, V. W., Vaughan, K., Abbott,  R. D., Begay, K., Byrd Coleman, K., Curtin, G., 
Hawkins, J. M. és Graham, S. (2002): Teaching Spelling and Composition Alone and 
Together: Implications for the Simple View of Writing.  Journal of Educational 
Psychology,  94, 2, sz. 291–304. 

Binkley, M., Erstad, O., Herman, J., Raizen, S., Martin, R., Miller-Ricci, M. és Rumble,  M. 
(2012): Defining Twenty-First Century Skills. In: Griffin, P., McGaw, B. és Care, E. 
(szerk.): Assessment and Teaching of 21st Century Skills. Springer, New York.  17–
66. 

Blomert, L. és Csépe Valéria (2012): Az olvasástanulás és –mérés pszichológiai alapjai. 
In Csapó Benő és Csépe Valéria (szerk.): Tartalmi keretek az olvasás diagnosztikus ér-
tékeléséhez. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 

Blumberg, R. S. (2007): Gender bias in textbooks: a hidden obstacle on the road to 
gender equality in education. Háttértanulmány. Education for All Global Monitoring 
Report 2008 Education for All by 2015: will we make it? 
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.112.5597&rep=rep1&type
=pdf 

Bölsterli, K., Rehm, M. és Wilhelm, M. (2012): Which Standards should Textbooks Meet 
to Support Competence Oriented Teaching? In: Bruguière, C., A. Tiberghien, és 
Clément, P. (szerk.): E-Book Proceedings of the ESERA 2011 Conference Science 
learning and Citizenship. Université Lyon, Lyon. 

Brannick, M. T. és Prince, C. (1997): An overview of team performance measurement. 
In: Brannick, M. T., Salas, E. és Prince, C. (szerk.): Team performance assessment 
and measurement. Theory, methods, and applications. Erlbaum, Mahwah. 3–16.  

Chrappán Magdolna (2009): A természettudományos tantárgyak integrációja. 
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest. 2014. 01. 22-ei megtekintés, 
http://www.ofi.hu/tudastar/testveri-tantargyak/termeszettudomanyos 

CK-12 Foundation. (2008). Our Mission. http://www.ck12.org/about/our-mission/ 

Coiro, J. (2009): Rethinking Reading Assessment in a digital age: How is reading 
comprehension different and where do we turn now? Educational Leadership, 66. 6. 
sz. 59-63. 

Cunha, F., Heckman, J. J., Lochner, L. J. és Masterov, D. V. (2006): Interpreting the 
evidence on life cycle skill formation. In: Hanushek E. és F. Welch, F. (szerk.): 
Handbook of the Economics of Education. North Holland, Amsterdam. 697-812. 

Cs. Czachesz Erzsébet (2001a): Írásbeliség és tanítás. In: Csapó Benő és Vidákovich Ti-
bor (szerk.): Neveléstudomány az ezredfordulón. Tankönyvkiadó, Budapest. 240-245. 

Cs. Czachesz Erzsébet (2001b): Olvasás és nevelés iskoláskor előtt. Könyv és Nevelés, 
2. 2. sz. 30-39. 

Cs. Czachesz Erzsébet, Lesznyák Márta és Molnár Edit Katalin (1996) Lányok és nők a 
kötelező olvasmányokban, tankönyvekben. Educatio, 5. 3. sz. 417-430. 



 

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
H-1055 Budapest, Szalay u. 10-14. • 
Telefon: (+36-1) 235-7200 • Fax: (+36-1) 235-7202 • 
www.ofi.hu 

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET 
TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 

A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, 
taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai 
Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. 

Oldal: 130 / 150 

 

Csapó Benő (2002): A tudáskoncepció változása: nemzetközi tendenciák és a hazai hely-
zet. Új Pedagógia Szemle, 52. 2. sz. 38-45. 

Csapó Benő (2002b): Az iskolai szelekció hatásának elemzése a képességek fejlődésének 
számítógépes szimulációja segítségével. Magyar Pszichológiai Szemle, 57. 1. sz. 211-
227. 

Csapó Benő (2002a, szerk.): Iskolai tudás. Osiris Kiadó, Budapest  
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/iskolai-tudas-eloszo/adatok.html 

Csapó Benő (2003): Oktatás az információs társadalom számára. Magyar Tudomány, 12. 
sz. 1478-1485. 

Csapó Benő (2004): A tudásvagyon újratermelése. Magyar Tudomány, 11.  1233–1239. 

Csapó Benő (2004): Tudás és iskola. Műszaki Könyvkiadó, Budapest. 

Csapó Benő (2005): Tanuló társadalom és tudásalapú oktatási rendszer. In: Komlóssy 
Ákos (szerk.): Ismeretek és képességfejlesztés. A 42. Szegedi Nyári Egyetem Évköny-
ve. Tudományos Ismeretterjesztő Társulat, Szeged. 5-21. 

Csapó Benő (2006): A formális és a nem-formális tanulás során szerzett tudás integrálá-
sa. Iskolakultúra, 2. sz. 3−16. 

Csapó Benő (2008a): A közoktatás második szakasza és az érettségi vizsga. In: Fazekas 
Károly, Köllő János és Varga Júlia (szerk.): Zöld könyv a magyar közoktatás megújítá-
sáért. Ecostat, Budapest. 71-93.  

Csapó Benő (2008b): A taneszközfejlesztés megalapozása: a tudásról való tudás. In: 
Simon Mária (2008, szerk.): Tankönyvdialógusok. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 
Budapest. htp://ftp.oki.hu/download/Tankonyvdialogusok/Tankonyvdialogusok-
teljes.pdf, online megtekintés 2013. 03. 04. 

Csapó Benő (2012 szerk.): Mérlegen a magyar iskola. Nemzeti Tankönyvkiadó, Buda-
pest. 

Csapó Benő és Csépe Valéria (2012, szerk.): Tartalmi keretek az olvasás diagnosztikus 
értékeléséhez. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 

Csapó Benő és Molnár Gyöngyvér (2012): Gondolkodási készségek és képességek. In: 
Csapó Benő (szerk.): Mérlegen a magyar iskola. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 
407-440. 

Csapó Benő és Szabó Gábor (2012, szerk.): Tartalmi keretek a természettudomány diag-
nosztikus értékeléséhez. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 

Csapó Benő és Szendrei Mária (2011, szerk.): Tartalmi keretek a matematika diagnoszti-
kus értékeléséhez. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 

Csapó Benő és Zsolnai Anikó (szerk.): A kognitív és affektív fejlődés diagnosztikus méré-
se az iskola kezdő szakaszában. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 

Csapó Benő, Lőrincz András, Molnár Gyöngyvér (2012): Innovative Assessment Techno-
logies in Educational Games Designed for Young Students. In: Ifenthaler, D., Eseryel, 
D., Ge, X.: Assessment in game-based learning: foundations, innovations, and 
perspectives. Springer. New York. 235-254. 

Csapó Benő, Molnár Gyöngyvér és R. Tóth Krisztina (2008): A papíralapú teszteléstől a 
számítógépes adaptív tesztelésig. A pedagógiai mérés-értékelés technikájának fejlődé-
si tendenciái. Iskolakultúra, 18. 3-4. sz. 3-16.  



 

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
H-1055 Budapest, Szalay u. 10-14. • 
Telefon: (+36-1) 235-7200 • Fax: (+36-1) 235-7202 • 
www.ofi.hu 

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET 
TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 

A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, 
taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai 
Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. 

Oldal: 131 / 150 

 

Csapó Benő, Nikolov Marianne és Molnár Gyöngyvér (2011): Az oktatás szerepe a nem-
zeti erőforrások fejlesztésében. Nemzeti Fenntartható Fejődési Tanács, háttértanul-
mány. 

Csapó, B. (1997): Operational enrichment: Improving operational reasoning through the 
content of teaching. In: Hamers, J. H. M. and Overtoom, M. Th. (eds.): Teaching 
thinking in Europe: Inventory of European programmes. Sardes, Utrecht. 235-239. 

Csapó, B., Molnár, Gy. és Nagy, J. (2014): Computer-based assessment of school 
readiness and early reasoning. Journal of Educational Psychology, 106. 2. sz. megje-
lenés alatt. 

Csépe Valéria (2006): Az olvasó agy. Akadémiai Kiadó, Budapest. 

Csíkos Csaba (2007): Metakogníció: a tudásra vonatkozó tudás pedagógiaája. Műszaki 
Kiadó, Budapest. 

Csíkos Csaba (2008): Az IRA (Index of Reading Awareness) kérdőívvel végzett longitudi-
nális felmérés eredménye. Magyar Pedagógia, 108. 2. sz. 97-134. 

Csíkos Csaba (2012): Pedagógiai kísérletek kutatásmódszertana. Gondolat Kiadó, Buda-
pest. 

Csíkos Csaba és Verschaffel, L. (2011): A matematikai műveltség és a matematikatudás 
alkalmazása. In: Csapó Benő és Szendrei Mária (2011, szerk.): Tartalmi keretek a ma-
tematika diagnosztikus értékeléséhez. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 59-97. 

Csíkos Csaba és Vidákovich Tibor (2012): A matematikatudás alakulása az empirikus 
felmérések tükrében. In Csapó Benő (szerk.): Mérlegen a magyar iskola. Nemzeti 
Tankönyvkiadó, Budapest, 57-104.  

D. Molnár Éva (2013): Tudatos fejlődés: Az önszabályozott tanulás elmélete és gyakorla-
ta. Akadémiai Kiadó, Budapest. 

D. Molnár Éva, Molnár Edit Katalin és Józsa Krisztián (2012): Az olvasásvizsgálatok 
eredményei. In: Csapó Benő (szerk.): Mérlegen a magyar iskola. Nemzeti Tankönyvki-
adó, Budapest. 

Dálnokiné Pécsi Klára (2001): Családkép a kisiskolások tankönyveiben. Új Pedagógiai 
Szemle, 51. 1. sz. 100-106. 

Dancsó Tünde (2007a): A Sulinet Digitális Tudásbázis tananyagainak felhasználása az 
oktatásban. Új Pedagógiai Szemle, 57. 9. sz. 128–143. 

Dancsó Tünde (2007b): A digitális pedagógia fejlesztése a Sulinet Digitális Tudásbázis 
alkalmazásával. Új Pedagógiai Szemle, 57. 3-4. sz. 126–133. 

Dárdai Ágnes (2002): A tankönyvkutatás alapjai. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs.  

Dárdai Ágnes (2005): A tankönyvkutatás nemzetközi és hazai pozíciói. Iskolakultúra, 15. 
10. sz. 120-126. 

Dargusch, J., Persaud, N. és Horsley, M. (2011): Judging the quality of educational 
materials – a research project on student voice. IARTEM e-Journal, 4. 2. sz. 45–62. 

de Corte, E. (2001): Az iskolai tanulás: A legfrissebb eredmények és a legfontosabb 
tennivalók. Magyar Pedagógia, 101. 4. sz. 413-435. 

Demeter Katalin (1989): Az olvasási képesség fejlődési iránya és színvonala. Új Pedagó-
giai Szemle, 49. 12. sz. 1113–1141. 



 

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
H-1055 Budapest, Szalay u. 10-14. • 
Telefon: (+36-1) 235-7200 • Fax: (+36-1) 235-7202 • 
www.ofi.hu 

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET 
TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 

A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, 
taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai 
Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. 

Oldal: 132 / 150 

 

Dévényi Anna és Rutsch Nóra (2010): Georg Eckert Nemzetközi Tankönyvkutató Intézet. 
Történelemtanítás, 1. 1. sz. 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/02/devenyi-anna-–-rutsch-nora-
georg-eckert-nemzetkozi-tankonyvkutato-intezet-a-vilag-legnagyobb-
tankonyvgyujtemenye-a-tankonyvkutatas-nemzetkozi-centruma/ 

Dorner Helga és Kárpáti Andrea (2008): Mentorált innováció virtuális tanulási környezet-
ben. Magyar Pedagógia, 108. 3. sz. 225-243 

Duit, R. (1994): Research on students’ conceptions – developments and trends. In: 
Pfundt, H. és Duit, R. (szerk.): Bibliography: Students' alternative frameworks and 
science education. Institute for Science Education at the University of Kiel, Kiel. xxii-
xlii. 

Duit, R. és Treagust, T. F. (1998): Learning in science – From behaviourism towards 
social constructivism and beyond. In: Fraser, B. J. és Tobin, K. G. (szerk.): Internatio-
nal Handbook of Science Education. Kluwer Academic Publishers, Boston. 3−25. 

Éhmann Gáborné Havas Mária (2010): Olvasmányok felső tagozatos fiúknak és lányok-
nak. Könyv és nevelés, 12. 4. sz. 
http://olvasas.opkm.hu/Plugins/KonyvEsNeveles/index.php?view=articlePrint&id=112
7 

EMMI (2013): 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtá-
mogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről. Magyar Közlöny, 2013. február 
28. 2842-2870. http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13034.pdf 

Eőry Vilma (2005): A tankönyvszöveg megértése. Csengőszó, 13. 5. sz. 29-31. EK I. 3FI 
C55 

Eőry Vilma (2006): A jó tankönyv nyelvi követelményeinek rendszerezése. Könyv és Ne-
velés, 8. 2. sz. 28-33. 

Europa 2020: http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm 

Európai Parlament és Európa Tanács (2006): Az Európai Parlament és a Tanács ajánlása 
(2006. december 18.) az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenci-
ákról (2006/962/EK). Hivatalos Lap L 394/10 2006.12.30. http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/site/hu/oj/2006/l_394/l_39420061230hu00100018.pdf 

Eysenck, W. M. és Keane, M. T. (1997): Kognitív pszichológia. Tankönyvkiadó, Budapest. 

Fan, L. (2010): Principles and Processes for Publishing Textbooks and Alignment with 
Standards: A Case in Singapore. Előadás: APEC Conference on Replicating Exemplary 
Practices in Mathematics Education, Koh Samui, Thailand, márc.7‐12.  

Fan, L. (2011): Textbook Research as Scientific Research: Towards a Common Ground 
for Research on Mathematics Textbooks. Előadás: 2011 International Conference on 
School Mathematics Textbooks. 2011 október 12- 14., Shanghai. 

Fan, L. (2013): Textbook research as scientific research: towards a common ground on 
issues and methods of research on mathematics textbooks. ZDM - The International 
Journal of Mathematics Education 45. 5. sz. 765-777. 

Fan, L., Zhu, Y. és Miao, Z. (2013): Textbook research in mathematics education: 
development status and directions. ZDM Mathematics Education, 45. 633–646. 

Fejes József Balázs (2007): Online tanulóközösségek. Iskolakultúra, 17. 4. sz. 32−37. 



 

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
H-1055 Budapest, Szalay u. 10-14. • 
Telefon: (+36-1) 235-7200 • Fax: (+36-1) 235-7202 • 
www.ofi.hu 

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET 
TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 

A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, 
taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai 
Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. 

Oldal: 133 / 150 

 

Fercsik Erzsébet (2001a): A kötőszók szerepe a tankönyvi szövegekben. Könyv és Neve-
lés, 3. 3. sz. 99-102. 

Fercsik Erzsébet (2001b): A szakszókincsről – két biológia-tankönyv kapcsán 
http://www.opkm.hu/konyvesneveles/2001/1/cikk8.html 

Fercsik Erzsébet (2002a): Egy biológia tankönyv szövegalkotása és nyelvhasználata. 
Könyv és Nevelés, 4. 2. sz. 58-62. 

Fercsik Erzsébet (2002b): Írásjelhasználat a tankönyvekben 
http://www.opkm.hu/konyvesneveles/2002/1/cikk11.html 

Fernengel András (é.n. a): A kémia tantárgy helyzete az általános iskolában egy kérdő-
íves felmérés alapján. In: Tanítás és tanulás tanárszemmel. OKI, Budapest. 
http://www.ofi.hu/tudastar/tanulas-tanitas/tanitas-tanulas 

Fernengel András (é.n. b): Kémiatanítás a középiskolában – A 2003-as obszervációs fel-
mérés tapasztalatai. In: A tantárgyak helyzete a középiskolában.  OKI, Budapest. 
http://www.ofi.hu/tudastar/tanulas-tanitas/tantargyak-helyzete-090617 

Finnegan, P. és O’Mahoney, L. (1996): Group problem solving and decision making: An 
investigation of the process and supporting technology. Journal of Information 
Technology, 11. 3. sz. 211-221. 

Fisherné Dárdai Ágnes és  Kojanitz László (2006, szerk.): A tankönyvi tartalmak válto-
zás-vizsgálata. NEFMI, Budapest. 
http://www.nefmi.gov.hu/kozoktatas/tankonyvkutatasok/dr-fischerne-dr-dardai  

Forray R. Katalin és Hegedűs T. András (1998): Cigány gyermekek szocializációja. Aula 
Kiadó, Budapest. 

Franyó István (é.n. a): A biológia tantárgy helyzete az általános iskolában kérdőívekre 
adott válaszok alapján. In: Tanítás és tanulás tanárszemmel. OKI, Budapest. 
http://www.ofi.hu/tudastar/tanulas-tanitas/tanitas-tanulas 

Fülöp Márta és Nguyen Luu Lan Anh (2006, szerk.): Kultúra és pszichológia. Osiris, 
Budaest. 

Gál Ferenc (2001): Tankönyvekről, tankönyvpiacról. OKI, Budapest, 2009. november 2-i 
megtekintés, http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=2001-01-tm-gal-
tankonyvekrol 

Geske, R. (2012): The Comparative Analysis of the Concepts used in primary School Sci-
ence Tesxtbooks and TIMSS tests. Electronic International Interdisciplinary 
Conference. 2012. szept. 3-7. 

Gonda Zsuzsa (2011): A nyomtatott és a digitális szövegek megjelenítése az interaktív 
táblán. Anyanyelv-pedagógia, 1. sz. http://www.anyanyelv-
pedagogia.hu/cikkek.php?id=304 

Good, J. J., Woodzicka, J. A. és Wingfield, L .C. (2010): The Effects of Gender 
Stereotypic and Counter-Stereotypic Textbook Images on Science Performance. The 
Journal of Social Psychology, 150. 2. sz. 132–147. 

Gósy Mária (1996): Az elhangzott szöveg és az olvasott szöveg megértésének összefüg-
géseiről. Magyar Nyelvőr, 2. 168–179. 

Gósy Mária (2008): A szövegétő olvasás. Anyanyelv-pedagógia, 1. 1. sz. 
http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=25 



 

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
H-1055 Budapest, Szalay u. 10-14. • 
Telefon: (+36-1) 235-7200 • Fax: (+36-1) 235-7202 • 
www.ofi.hu 

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET 
TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 

A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, 
taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai 
Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. 

Oldal: 134 / 150 

 

Gósy Mária és Horváth Viktória (2007): Óvodások és olvasási nehézséggel küzdő kisisko-
lások beszédhallása. In: Gósy Mária (szerk.) Beszédészlelési és beszédmegértési zava-
rok az anyanyelv-elsajátításban. NIKOL kiadó, Budapest. 84-103. 

Greiff, S., Wüstenberg, S., Molnár, Gy., Fischer, A., Funke. J. és Csapó, B. (2013): 
Complex Problem Solving in Educational Contexts – Something beyond g: Concept, 
Assessment, Measurement Invariance, and Construct Validity. Journal of Educational 
Psychology, 105. 2. sz. 364-379. 

Gulácsiné Vass Mária (2001): Hatékonyabb-e a kommunikatív—funkcionális szemléletű 
fogalmazástanítás a hagyományosnál? 10 éves tanulók fogalmazásainak 
összehasonlító vizsgálata. Szakértői szakdolgozat. SZTE BTK Pedagógiai Tanszék, 
Szeged. 

H. Tóth István (2007): Szövegfajták vizsgálata néhány irodalomtankönyvben: gondola-
tok a közelmúlt négy tankönyvéről. Könyv és Nevelés, 9. 3. sz. 74-81. 

H. Tóth István (2008): Az olvasáspedagógia szolgálatában. Észrevételek a lovász-
tankönyvcsalád két olvasókönyvéről. Könyv és Nevelés, 10. 3. sz. 52-58. 

Háber Judit és H. Sas Judit (1980): Tankönyvszagú világ. Akadémiai Kiadó, Budapest. 

Habók Anita (2004): A tanulás tanulása az értelemgazdag tanulás elsajátítása érdeké-
ben. Magyar Pedagógia, 104. 4. sz. 443−470. 

Hajdu Sándor (1989): A középfokú oktatásba lépő fiatalok matematikai műveltségének 
sajátosságai. Pedagógiai Szemle, 39, 12. sz. 1142–1152. 

Halász Gábor (1991): Mit vár a társadalom az iskolától? Új Pedagógiai Szemle 41. 6. sz. 
3-12. 

Hansen, J. J. (2009): Assessing educational materials in primary and secondary schools: 
Four assessment models. In: Rodriguez, J. R., Horsley, M. és Knudsen, S. V. (szerk.): 
10th International Conference on Textbooks and Educational Media. Local, National 
and Transnational Identities in Textbooks and Educational Media 475–495. 
https://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/12663/1/Sousa%20%26%20Di
oni%CC%81sio,%202010.pdf 

Havas Péter (é.n. a): A Természetismeret tantárgy helyzetéről. In: Tanítás és tanulás 
tanárszemmel. OKI, Budapest. http://www.ofi.hu/tudastar/tanulas-tanitas/tanitas-
tanulas 

Hmelo-Silver, C. E. (2004): Problem-based learning: What and how do students 
learn? Educational Psychology Review, 16. 3. sz. 235-266. 

Honffy Pál (1990): Tankönyvül fogalmazni! Pedagógiai Szemle, 40. 7-8. sz. 620-631. 

Honffy Pál (2003): Megjegyzések a tankönyvek nyelvéről. Könyv és Nevelés, 5. 4. sz. 
23-33. 

Hong, W-P. (2009): Reading School Textbooks as a Cultural and Political Text. 
Representations of Asia in Geography Textbooks Used in the United States. Journal of 
Curriculum Theorizing, 25. 1. sz. 
http://journal.jctonline.org/index.php/jct/article/view/HONGREAD 

Horváth Ádám és Könczöl Tamás (2005): Közoktatás. In: Hutter Ottó, Magyar Gábor és 
Minarics József (szerk.): E-learning, 2005. Műszaki Könyvkiadó, Budapest. 



 

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
H-1055 Budapest, Szalay u. 10-14. • 
Telefon: (+36-1) 235-7200 • Fax: (+36-1) 235-7202 • 
www.ofi.hu 

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET 
TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 

A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, 
taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai 
Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. 

Oldal: 135 / 150 

 

Horváth Zsuzsanna (1996): Tankönyvelemzési szempontok és eljárások. Új Pedagógiai 
Szemle, 46. 10. sz. 29-36. 

Horváth Zsuzsanna (1997): Szövegek és olvasók: Helyzetkép a tanulók szövegértéséről. 
In: Vári Péter (szerk.): MONITOR 95: A tanulók tudásának felmérése. Mérés, értéke-
lés, vizsga 1. Országos Közoktatási Intézet, Budapest. 105-202. o. 

Hunya Márta (2012): eLEMÉRÉS 2012 – változások. Az eLEMÉRÉS-t másodszor is elvég-
ző iskolák adatainak összehasonlító elemzése. Új Pedagógiai Szemle, 62. 4-6. 134-
145. www.ofi.hu/tudastar/upsz-2012-4-6  

Imre Anna (2000): Tankönvválasztás, tankönyvhasználat az általános iskolában. 
Educatio, 3. sz. 444-459. 

Ipadacademy. (2010). http://ipadacademy.com/2010/09/university-of-adelaide-will-
replace-science-textbooks-with-ipads  

ITTK (2007): Magyar információs társadalom jelentés 1998–2008. Jelentés az elmúlt év-
tizedről. ITTK, Budapest  

Jáki László (2002): Mozaikok a tankönyvkritika történetéből. Könyv és Nevelés. 4. 4. sz. 
OPKM, Budapest, http://www.opkm.hu/konyvesneveles/2002/4/Jaki.html 

Janurik Márta (2008): A zenei képességek szerepe az olvasás elsajátításában. Magyar 
Pedagógia, 108. 4. sz. 289-317. 

Johnson, D. W. és Johnson, R. T. (1996): Cooperation and the use of technology. In 
Jonassen, D. H. (szerk.): Handbook of Research for Educational Communications and 
Technology. Macmillan Library Reference, New York. 1017-1044. 

Józsa Krisztián (2004): Az első osztályos tanulók elemi alapkészségeinek fejlettsége: Egy 
longitudinális kutatás első mérési pontja. Iskolakultúra, 14. 11. sz. 3-16. 

Józsa Krisztián (2007a): Az elsajátítási motiváció. Műszaki Kiadó, Budapest. 

Józsa Krisztián (2007b): Az elemi alapkészségek szerepe az olvasási képesség fejlődésé-
ben: egy longitudinális vizsgálat tapasztalatai. Előadás: PÉK 2007 - V. Pedagógiai Ér-
tékelési Konferencia. Szeged.  

Józsa Krisztián és Fejes József Balázs (2011): A szociális környezet szerepe a tanulási 
motiváció alakulásában: a család, az iskola és a kultúra hatása. Zsolnai Anikó és Kasik 
László (szerk.): A szociális kompetencia fejlesztésének elméleti és gyakorlati alapjai. 
Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 134-162. 

Józsa Krisztián és Fejes József Balázs (2012): A tanulás affektív tényezői. In: Csapó Benő 
(szerk.): Mérlegen a magyar iskola. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 367-406. 

Józsa Krisztián és Steklács János (2009): Az olvasástanítás kutatásának aktuális kérdé-
sei. Magyar Pedagógia, 109. 4. sz. 365-397. 

Józsa Krisztián és Steklács János (2012): Az olvasás tanításának tartalmi és tantervi 
szempontjai In: Csapó Benő és Csépe Valéria (szerk.): Tartalmi keretek az olvasás di-
agnosztikus értékeléséhez. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 137-188. 

Józsa Krisztián és Zentai Gabriella (2007): Hátrányos helyzetű óvodások játékos fejlesz-
tése a DIFER Programcsomag alapján. Új Pedagógiai Szemle, 57. 5. sz. 

Kádárné Fülöp Judit (1985): Olvasás és kommunikáció: Egy szövegmegértés-vizsgálat 
tanulságai. Tantervelméleti Füzetek 16. OPI, Budapest. 



 

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
H-1055 Budapest, Szalay u. 10-14. • 
Telefon: (+36-1) 235-7200 • Fax: (+36-1) 235-7202 • 
www.ofi.hu 

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET 
TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 

A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, 
taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai 
Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. 

Oldal: 136 / 150 

 

Kalmus, V. (2004): What do pupils and textbooks do with each other? Methodological 
problems of research on socialization through educational media. Journal of Curricu-
lum Studies, 26. 4. sz. 469–485. 

Kaposi József (2012): A tankönyv szerepének változásai. Iskolakultúra, 22, 12. sz. 56-
70. 

Karlovicz János Tibor (2007): Tankönyvkutatási perspektívák. Publicationes Universitatis 
Miskolcinensis, Secto Philosophica, 12. 1. sz. 47–62. 

Karlovitz János (2000b): Kommunikációs stratégiák a tankönyvekben. Könyv és nevelés, 
3. 3. sz. 104-112. 

Karlovitz János (2000a): Tankönyvi, tankönyvelméleti alapfogalmak. Könyv és Nevelés, 
2. 2. sz. http://olvasas.opkm.hu/index.php?menuId=125&action=article&id=122 

Karlovitz János (2001a): Tankönyv: elmélet és gyakorlat. Nemzeti Tankönyvkiadó, Buda-
pest. 

Karlovitz János (2001b): Kommunikációs stratégiák a tankönyvekben. Könyv és Nevelés, 
3. 3. sz. 104-112. 

Karlovitz János Tibor (2001): Az iskolai tankönyvválasztásról. A pedagógusok tankönyv-
választásának jogi alapja. Új Pedagógiai Szemle, 51. 1. sz., 69-79. 

Kárpáti, A. (2004): Travelers in cyberspace: ICT in Hungarian Romani (Gypsy) schools. 
In: Kárpáti, A. (szerk.): Promoting eqiuty through ICT: Projects, problems, prospects. 
OECD, OM, h.n. http://www.oecd.org/edu/research/31558662.pdf 

Kárpáti Andrea és Ollé János (2007): Tanárok informatikai képességeinek és pedagógiai 
stratégiáinak integrált fejlesztése. Iskolakultúra, 17. 4. sz. 14-23. 

Kárpáti Andrea, Molnár Gyöngyvér és Molnár Pál (2008): Csoportmódszerek. In: Kárpáti 
Andrea, Molnár Gyöngyvér, Tóth Péter és Főző Attila (szerk.): A 21. század iskolája. 
Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 130-151. 

Kárpáti Andrea, Szálas Tímea és Kuttner Ádám (2012): Közösségi média az oktatásban – 
Facebook esettanulmányok. Iskolakultúra, 22. 10. sz. 11-42.  

Kárpáti Ildikó (2008): A szakiskolai tankönyvhasználat: a Tankönyvkutató Intézet által 
2007 őszén végzett, a szakiskolai, közismereti tantárgyakhoz kapcsolódó tankönyvku-
tatásának eredményei. Iskolakultúra, 18. 9-10. sz. 71-79. 
http://www.epa.oszk.hu/00000/00011/00134/pdf/2008-9-10.pdf#page=71 

Kasik László és D. Molnár Éva (2012): A szovegértési teljesítmények szövegtípus és pszi-
chikus struktúra szerinti különbségei. Előadás: X. Pedagógiai Értékelési Konferencia. 
Szeged, 2012. április 26-28. 

Kausar, T., Choudhry, B. N., & Gujjar, A. A. (2008): A comparative study to evaluate the 
effectiveness of computer assisted instruction (cai) versus class room lecture (crl) for 
computer science at ics level. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 7. 
4. sz.  

Kayaoğlu, M. N., Akbaş, R. D., & Öztürk, Z. (2011). A small scale experimental study: 
Using animations to learn vocabulary. The Turkish Online Journal of Educational 
Technology, 10. 2. sz.  

Kelemen László (1960): A tanulók gondolkodása 6-10 éves korban. Tankönyvkiadó, Bu-
dapest. 



 

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
H-1055 Budapest, Szalay u. 10-14. • 
Telefon: (+36-1) 235-7200 • Fax: (+36-1) 235-7202 • 
www.ofi.hu 

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET 
TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 

A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, 
taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai 
Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. 

Oldal: 137 / 150 

 

Kelemen László (1963): 10-14 éves tanulók tudásszintje és gondolkodása. Akadémiai 
Kiadó, Budapest. 

Kerber Zoltán (2002a): A magyar nyelv és irodalom tantárgy problémai az ezredfordulón. 
In: A tantárgyak helyzete. OKI, Budapest. 
http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=tantargyak-Kerber-Magyar 

Kerber Zoltán (2002b): A magyar nyelv és irodalom tantárgy helyzete egy felmérés tük-
rében. In: A tantárgyak helyzetéről készített felmérés tanulságai az általános iskolák 
felső tagozatában. OKI, Budapest, 2009. 
http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=kerdoives-kerber-magyar 

Kerber Zoltán (2005): Magyar nyelv és irodalom tankönyvek elemzései I. Iskolakultúra, 
15. 9. sz. 97-124. 

Kerber Zoltán (2006): Irodalom. In: Fisherné Dárdai Ágnes és Kojanitz László (szerk.): A 
tankönyvi tartalmak változás-vizsgálata. NEFMI, Budapest. 
http://www.nefmi.gov.hu/letolt/kozokt/tankonyvkutatasok/valtvizsg/04_irodalom.pdf 
http://www.nefmi.gov.hu/letolt/kozokt/tankonyvkutatasok/valtvizsg/05_irodalom_res
zhez_melleklet.pdf 

Kerber Zoltán (é.n. a): A magyar nyelv és irodalom tantárgy helyzete egy felmérés tük-
rében. In: Tanítás és tanulás tanárszemmel. OKI, Budapest. 
http://www.ofi.hu/tudastar/tanulas-tanitas/tanitas-tanulas 

Kerber Zoltán és Varga Attila (é.n.): Tanítás és tanulás tanárszemmel • A tantárgyak 
helyzetéről készített felmérés tanulságai az általános iskolák felső tagozatában. In: 
Tanítás és tanulás tanárszemmel. OKI, Budapest. http://www.ofi.hu/tudastar/tanulas-
tanitas/tanitas-tanulas 

Kerber Zoltán, Kojanitz László és Meixner Boglárka (2014): A tankönyvvé nyilvánítási 
eljárás megítélése a tankönyvi szakértők és a tankönyvkiadói szerkesztők körében. Is-
kolakultúra, 24, 1. sz., 18-33. 

Kereszty Orsolya (2005): A társadalmi nemek reprezentációjának vizsgálata tankönyvek-
ben. Könyv és Nevelés, 7. 5. sz.. 56-67 

KERIS (2007): Major Functions of Digital Textbook. 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Functions_DT.PNG 

KERIS (2012): Adapting Education to the Information Age. White paper. Korea Education 
and Information Service, Daegu. 
http://english.keris.or.kr/whitepaper/WhitePaper_eng_2012.pdf 

Kernya Róza (2008, szerk.): Az anyanyelvi nevelés módszerei: általános iskola 1-4. osz-
tály. Trezor Kiadó, Budapest. 

Kerr, M. A. és Symons, S. E. (2006): Computerized presentation of text: Effects on 
children’s reading of informational material. Reading and Writing, 19. 1–19. 

Kertesi Gábor és Kézdi Gábor (2012): A roma és nem roma tanulók teszteredményei 
közti különbségekről és e különbségek okairól. Budapest Munkagazdaságtani Füzetek 
BWP – 5. 2012/5. MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Köz-
gazdaságtudományi Intézet, Corvinus Egyetem, Budapest. 
http://www.econ.core.hu/file/download/bwp/bwp1205.pdf 

Kintsch, W. (1986): Learning from text. Cognition and Instruction, 3. 2. sz. 87-108. 

http://www.nefmi.gov.hu/letolt/kozokt/tankonyvkutatasok/valtvizsg/04_irodalom.pdf�
http://www.nefmi.gov.hu/letolt/kozokt/tankonyvkutatasok/valtvizsg/05_irodalom_reszhez_melleklet.pdf�
http://www.nefmi.gov.hu/letolt/kozokt/tankonyvkutatasok/valtvizsg/05_irodalom_reszhez_melleklet.pdf�
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Functions_DT.PNG�


 

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
H-1055 Budapest, Szalay u. 10-14. • 
Telefon: (+36-1) 235-7200 • Fax: (+36-1) 235-7202 • 
www.ofi.hu 

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET 
TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 

A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, 
taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai 
Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. 

Oldal: 138 / 150 

 

Kinyó László és Barassevich Tamás (2010): A társadalomtudományi műveltség fejlődé-
sének befolyásoló tényezői és a fejlesztés megalapozása kisiskoláskorban. Új Pedagó-
giai Szemle, 60. 1-2. sz. 32-54.  

Kiss Éva (2000): Az összehasonlító tankönyvkutatás nemzetközi tapasztalatai. Educatio, 
9. 3. sz. 498–523. 

Klauer, K. J. (1997): A tanulás és a kognitív képességek fejlesztése. Iskolakultúra, 7. 12. 
sz. 85-92. 

Kocsor András, Bácsi János és Mihalovics Jenő (2006): Beszédmester: számítógépes ol-
vasásfejlesztés és beszédjavítás-terápia. Új Pedagógiai Szemle, 56. 3. sz. 
http://epa.oszk.hu/00000/00035/00101/2006-03-mu-Tobbek-Beszedmester.html 

Kojanitz László (2003a) Szakiskolai tankönyvek összehasonlító vizsgálata I. Új Pedagógi-
ai Szemle, 53. 9. sz. 14-24. http://www.epa.oszk.hu/00000/00035/00074/2003-09-
ta-Kojanitz-Szakiskolai.html 

Kojanitz László (2003b) Szakiskolai tankönyvek összehasonlító vizsgálata II. Új Pedagó-
giai Szemle, 53. 10. sz. 43-52.http://www.epa.oszk.hu/00000/00035/00075/2003-
10-ta-Kojanitz-Szakiskolai.html 

Kojanitz László (2003c) Szakiskolai tankönyvek összehasonlító vizsgálata III. Új Pedagó-
giai Szemle, 53. 11. sz. 77-83.;http://www.epa.oszk.hu/00000/00035/00076/2003-
11-ta-Kojanitz-Szakiskolai.html 

Kojanitz László (2003d) Szakiskolai tankönyvek összehasonlító vizsgálata I-IV. Új Peda-
gógiai Szemle, 53. 12. sz. 30-41.http://www.epa.oszk.hu/00000/00035/00077/2003-
12-ta-Kojanitz-Szakiskolai.html 

Kojanitz László (2004a): A tankönyvek használhatóságát meghatározó minőségi összete-
vők elemzése és összehasonlítása. NEFMI, Budapest. 
http://www.nefmi.gov.hu/letolt/kozokt/tankonyvkutatasok/cd1_kojanitz/vizsgalat_ere
dmenyeinek_bemutatasa.pdf és 
http://www.nefmi.gov.hu/letolt/kozokt/tankonyvkutatasok/cd1_kojanitz/osszehasonlit
as.pdf 

Kojanitz László (2004b): Lehet-e statisztikai eszközökkel mérni a tankönyvek minőségét? 
Iskolakultúra, 14. 9. sz. 38-56. 

Kojanitz László (2004c): A 3−4. osztályos környezetismeret tankönyvek összehasonlító 
vizsgálata. 
http://www.nefmi.gov.hu/letolt/kozokt/tankonyvkutatasok/cd3_kojanitz/kornyezetism
eret.pdf 

Kojanitz László (2005a): Tankönyvanalízisek. Iskolakultúra, 15. 9. sz. 135-143. 

Kojanitz László (2005b): A tankönyvkutatás szerepe és feladatai. Új Pedagógiai Szemle, 
55. 3. sz. 53-68. 

Kojanitz László (2006): A tankönyvek korszerűségét és minőségét meghatározó ténye-
zők. Elemző tanulmányok a tankönyvértékelés szempontrendszerének és módszerének 
korszerűsítéséhez. 
http://www.nefmi.gov.hu/letolt/kozokt/tankonyvkutatasok/tankonyvkutatas_bevezeto
_060303.pdf http://www.commitment.hu/tankonyvek 

Kojanitz László (2007): A tankönyvek minőségének megítélése. Mi ad értelmet a tan-
könyvek értékelésének és kutatásának? Iskolakultúra, 6−7. sz. 114−126. 



 

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
H-1055 Budapest, Szalay u. 10-14. • 
Telefon: (+36-1) 235-7200 • Fax: (+36-1) 235-7202 • 
www.ofi.hu 

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET 
TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 

A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, 
taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai 
Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. 

Oldal: 139 / 150 

 

Kojanitz László (2008a): Tankönyvértékelés, tankönyvanalízis, tankönyvkutatás. In: Si-
mon Mária (szerk.): Tankönyvdialógusok. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Buda-
pest 23–32. http://www.ofi.hu/tudastar/tanulas-tanitas/tankonyvdialogusok 

Kojanitz László (2008b): Tanuló- és tanulásközpontú tankönyvértékelés. In: Simon Mária 
(szerk.): Tankönyvdialógusok. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest. 67–76. 

Komenczi Bertalan (2005): Tananyagfejlesztési módszertan. In Hutter Ottó, Magyar Gá-
bor, Mlinarics József (szerk.): E-learning, 2005. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 37–
72. 

Kontra Miklós (2006): A magyar lingvicizmus és ami körülveszi. In: Sipócz Sipőcz Katalin 
és Szeverényi Sándor (szerk.): Elmélkedések népekről, nyelvekről és a profán medvé-
ről. Írások Barkó-Nagy Marianne tiszteletére. SZTE, Finnugor Nyelvtudományi Tan-
szék, Szeged. 83-106. 

Kopp Mária és Skrabski Árpád (2008): A támogató család, mint a pozitív életminőség 
alapja. In.: Horváth- Szabó Katalin (szerk.): Házasság és család. Új Ember Kiadó, Bu-
dapest. 

Korom Erzsébet (2006): Fogalmi fejlődés, fogalmi váltás. Műszaki Kiadó, Budapest. 

Korom Erzsébet (2014): Nemzeti Alaptantervhez és a kerettantervekhez illeszkedő új 
típusú tankönyvek, tananyagok és egyéb taneszközök fejlesztési koncepciója: Általá-
nos iskolai, illetve középiskolai oktatás:természetismeret. Kézirat. OFI, Budapest, 

Korom Erzsébet és Nagy Lászlóné (2007): A természettudományos fogalmak fejlődésé-
nek longitudinális vizsgálatára alkalmas eszközrendszer. Tematikus előadás a VII. Or-
szágos Neveléstudományi Konferencián, 2007. október 25−27. Budapest. 

Korom Erzsébet, Nagy Lászlóné, B. Németh Mária, Radnóti Katalin, Makádi Mariann, 
Adorjánné Farkas Magdolna, Revákné Markóczi Ibolya, Tóth Zoltán, Csíkos Csaba és 
Wagner Éva (2012): Részletes tartalmi keretek a természettudomány diagnosztikus 
értékeléséhez. In: Csapó Benő és Szabó Gábor (szerk.): Tartalmi keretek a természet-
tudomány diagnosztikus értékeléséhez. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 179−309. 
http://edia.hu/sites/default/files/books/Termeszettudomany_tartalmi_keretek.pdf 

Köves Gabriella (2012): Alapozó szintű matematika-tankönyvek vizsgálata a kezdetektől 
napjainkig. Ph.D. disszertáció. PTE Neveléstudományi Doktori Iskola, Pécs. 
http://www.nevtudphd.pte.hu/files/tiny_mce/Vedesek/2012/koves_gabriella_disszerta
cio.pdf 

Kuhn, T. S. (2000): A tudományos forradalmak szerkezete. Osiris, Budapest. 

Kühl, T., Scheiter, K., Gerjets, P. és Gemballa, S. (2011): Can differences in learning 
strategies explain the benefits of learning from static and dynamic visualizations? 
Computers & Education, 56. 176–187. 

Laal, M. és Ghodsi, S. M. (2012): Benefits of collaborative learning. Procedia-Social and 
Behavioral Sciences, 31, 486-490. 

Lakatosné Török Erika és Dorner Helga (2007): Pedagógusok interkulturális kompeten-
ciája nemzetközi partnerségben. Új Pedagógiai Szemle, 57. 10. sz. 42-50. 

Lakatosné Török Erika és Kárpáti Andrea (2009): Az informatikai kompetencia, a peda-
gógiai gyakorlat és az innovációs sikeresség összefüggései az Európai Digitális Tan-
anyagportál kipróbálói között. Magyar Pedagógia, 109. 3. sz. 227–259. 



 

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
H-1055 Budapest, Szalay u. 10-14. • 
Telefon: (+36-1) 235-7200 • Fax: (+36-1) 235-7202 • 
www.ofi.hu 

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET 
TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 

A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, 
taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai 
Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. 

Oldal: 140 / 150 

 

Lee, H. J. J., Messom, C. és Yau, K-L. A. (2013): Can an electronic textbooks be part of 
K-12 education? Challanges, technological solutions and open issues. The Turkish On-
line Journal of Educational Technology, 12. 1. sz. 
http://www.tojet.net/articles/v12i1/1214.pdf 

Ligeti Csákné (2001): Miért más? Első osztályos olvasókönyvek összehasonlítása. Új Pe-
dagógiai Szemle, 51. 1. sz. 89-99. 

Ligeti Csákné (2002): A magyar nyelv és irodalom helyzete a közoktatás elemi szakaszá-
ban (1-4. évfolyam). Új Pedagógiai Szemle, 52. 2. sz. 
http://www.ofi.hu/tudastar/magyar-nyelv-irodalom-090617 
http://www.ofi.hu/tudastar/tantargyak-helyzete/magyar-nyelv-irodalom-090617  

Lim, C., Song, H. D., és Lee, Y. (2012): Improving the usability of the user interface for 
a digital textbook platform for elementary-school students. Educational Technology 
Research and Development, 60. 1. sz. 159-173. 

Lőrincz, A., Molnár, G., Jeni, L., Tőzsér, Z., Rausch, A., Cohn, J. F., Csapó, B. (2013): 
Towards entertaining and efficient educational games. Előadás: NIPS 2013, Data 
Driven Education, Nevada, USA, 2013. december 05-10. 

Mahmood, K. (2009): Indicators for a Quality Textbook Evaluation Process in Pakistan. 
Journal of Research and Reflections in Education, 3. 2. sz. 158–176. 

Marián Béla (1998): Az iskolák feladatai: Közvélemény-kutatás közoktatással kapcsolatos 
kérdésekről. Új Pedagógiai Szemle, 48. 1. sz. 106-122. 

Martin, M. O. (1996): Third International Mathematics and Science Study: An Overview. 
Matin, M. O. és Kelly, D. L. (szerk.): Third International Mathematics and Science 
Study. Technical Report. Volume I: Design and Development. Boston College, 
Chestnut Hill, Massachussetts. 1–20. 

Martin, M. O., Foy, P., Mullis, I. V. S. és O’Dwyer, L. M. (2013): Effective Schools in 
Reading, Mathemathics and Science at the Fourth Grade. In: Martin, M. O. és Mullis, I. 
V. S. (szerk.): TIMSS and PIRLS 2011: Relationship Among Reading, Mathemathics, 
and Science Achievement at the Fourth Grade – Implications for Early Learning. Bos-
ton College, Chestnut Hill, Massachussetts. 109–180. 
http://timssandpirls.bc.edu/timsspirls2011/downloads/TP11_Relationship_Report.pdf 

Martin, M. O., Mullis, I. V. S., és Foy, P. (2008): TIMSS 2007 International Science 
Report: Findings from IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study at 
the Fourth and Eighth Grades. TIMSS & PIRLS International Study Center, Boston 
College, Chestnut Hill, MA. http://timss.bc.edu/timss2007/sciencereport.html 

Martin, M. O., Mullis, I. V. S., Foy, P., és Stanco, G. M. (2012): TIMSS 2011: Internatio-
nal results in Science. TIMSS & PIRLS International Study Center, Boston College, 
Chestnut Hill, MA. http://timssandpirls.bc.edu/timss2011/international-results-
science.html 

Marton Ferenc (2004): A tudásalapú társadalom két illúziója. Iskolakultúra, 14. 10. sz. 
31-36. 

Marton, Ferenc (1983): A tanulás élménye. Pszichológia, 3. sz. 319—338. 

Mayer, R. E. (2010): Unique contributions of eye-tracking research to the study of 
learning with graphics. Learning and Instruction,  20. 2. sz. 167-171. 



 

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
H-1055 Budapest, Szalay u. 10-14. • 
Telefon: (+36-1) 235-7200 • Fax: (+36-1) 235-7202 • 
www.ofi.hu 

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET 
TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 

A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, 
taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai 
Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. 

Oldal: 141 / 150 

 

Meyers, P. (1973): Zur Problematik der Analyse von Schulgeschitsbüchern. In: 
Geschichte, Wissenschaft und Unterricht. 1973/12. 722-739.o. 

Mifsud, C. L.  (2013) Multimodal and digital literacies in the early years. In: Maas, J. F.,  
Ehmig, S. C. és Seelmann, C. (szerk.): Prepare for Life!  Raising Awareness for Early 
Literacy Education. Results and Implications of the International Conference of 
Experts 2013. Stiftung Lesen, Mainz. 121-129 
http://www.readingworldwide.com/fileadmin/dokumente/Prepare_for_Life_ebook.pdf
#page=35 

Mikk, J. (2000): Textbook: research and writing. Peter Lang Pub Incorporated, Oxford. 

Mikk, J. (2002). Experimental evaluation of textbooks and multimedia. In Staffan 
Selander, Marita Tholey. New Educational Media and Textbooks. The 2nd IARTEM 
Volume. Stockholm Institute of Education Press, Stockholm. 121-140. 
http://www.leeds.ac.uk/educol/documents/00002107.htm 

Molitorisz Anikó (2013): Az olvasási stratégiákról alkotott tanulói meggyőződések vizsgá-
lata 12-18 éves korban. Ph.D. disszertáció. SZTE BTK Neveléstudományi Doktori Isko-
la, Szeged. 

Molnár Edit Katalin (2006a): Olvasási képesség és iskolai tanulás. In: Józsa Krisztián 
(szerk.): Az olvasási képesség fejlődése és fejlesztése. Dinasztia Tankönyvkiadó, Bu-
dapest. 43-60. 

Molnár Edit Katalin (2006b): A műfaji tudás és tanítása. In: Józsa Krisztián (szerk.): Az 
olvasási képesség fejlődése és fejlesztése. Dinasztia Tankönyvkiadó, Budapest. 259-
280. 

Molnár Edit Katalin és Nagy Zsuzsanna (2012): Anyanyelvi készségek és képességek. In: 
Csapó Benő (szerk.): Mérlegen a magyar iskola. Tankönyvkiadó, Budapest. 191-240. 

Molnár Éva és B. Németh Mária (2006): Az olvasási képesség fejlettsége az iskoláskor 
elején In: Józsa Krisztián (szerk.): Az olvasási képesség fejlődése és fejlesztése. Di-
nasztia Tankönyvkiadó, Budapest. 107-129. 

Molnár Gyöngyvér (2001): Az életszerû feladat-helyzetekben történő problémamegoldás 
vizsgálata. Magyar Pedagógia, 101. 3. sz. 347-372. 

Molnár Gyöngyvér (2006): Tudástranszfer és komplex problémamegoldás. Műszaki 
Kiadó, Budapest. 

Molnár Gyöngyvér (2010): Technológia-alapú mérés-értékelés hazai és nemzetközi imp-
lementációi. Iskolakultúra, 20. 7-8. sz. 22-34. o. 

Molnár Gyöngyvér (2011): Az információs-kommunikációs technológiák hatása a tanulás-
ra és oktatásra. Magyar Tudomány, 9. sz. 1038-1047. 

Molnár Gyöngyvér és Csapó Benő (2013): Az eDia online diagnosztikus mérési rendszer. 
Előadás: XI. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Szeged, 2012. április 11-13. 

Molnár Pál (2009): Számítógéppel támogatott együttműködő tanulás online közösségi 
hálózatos környezetben. Magyar Pedagógia, 109. 3. sz. 261-285. 

Molnar, G. (2011a): Playful fostering of 6- to 8-year-old students’ inductive reasoning. 
Thinking Skills and Creativity, 6. 2. sz. 91-99. 

http://www.readingworldwide.com/fileadmin/dokumente/Prepare_for_Life_ebook.pdf#page=35�
http://www.readingworldwide.com/fileadmin/dokumente/Prepare_for_Life_ebook.pdf#page=35�


 

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
H-1055 Budapest, Szalay u. 10-14. • 
Telefon: (+36-1) 235-7200 • Fax: (+36-1) 235-7202 • 
www.ofi.hu 

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET 
TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 

A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, 
taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai 
Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. 

Oldal: 142 / 150 

 

Molnár, Gy., Greiff, S., Wüstenberg, S. és Fischer, A. (2014): Empirical study of compu-
ter based assessment of domain-general dynamic problem solving skills. In: Funke, J. 
és Csapó, B. (szerk.): The Nature of Problem Solving. OECD, Paris. Benyújtott kézirat. 

Mucsiné Kenyeres Éva és Nagy Lászlóné (2013): A baleset-megelőzés és biztonság 
egészségnevelési terület elemei a biológiatanítás 1-12. évfolyamán. A Biológia Tanítá-
sa, 21. 2. sz. 15−26. 
http://www.mozaik.info.hu/Homepage/pdf/folyoirat/A_biologia_tanitasa_2013-2.pdf 

Mullis, I. V. S., Martin, M. O., és Foy, P. (2008a): TIMSS 2007 International Mathematics 
Report: Findings from IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study at 
the Fourth and Eighth Grades. TIMSS & PIRLS International Study Center, Boston 
College Chestnut Hill, MA. http://timss.bc.edu/timss2007/mathreport.html 

Mullis, I. V. S., Martin, M. O., Foy, P., és Arora, A. (2012a): TIMSS 2011: International 
results in Mathematics. TIMSS & PIRLS International Study Center, Boston College 
Chestnut Hill, MA. http://timssandpirls.bc.edu/timss2011/international-results-
mathematics.html 

Mullis, I. V. S., Martin, M. O., Foy, P., és Drucker, K. T. (2012b): PIRLS 2011 Internatio-
nal results in reading. TIMSS & PIRLS International Study Center, Boston College: 
Chestnut Hill, MA  http://timss.bc.edu/pirls2011/international-results-pirls.html 

Mullis, I. V. S., Martin, M. O., Kennedy, A. M. és Foy, P. (2007): PIRLS 2006 Internatio-
nal Report. Boston College, Chestnut Hill, MA  
2007http://timss.bc.edu/PDF/PIRLS2006_international_report.pdf 

Nagy Eszter és Nagy Lászlóné (2013a): A fenntarthatóság pedagógiájának értelmezése 
és sajátosságai. A Biológia Tanítása, 21. 3. sz. 3−9. 
http://www.mozaik.info.hu/Homepage/pdf/folyoirat/A_biologia_tanitasa_2013-3.pdf 

Nagy Eszter és Nagy Lászlóné (2013b): A fenntarthatóság pedagógiájának elemei és 
megjelenésük a központi tantervekben a bevezető, kezdő és alapozó iskolaszakaszok-
ban. A Biológia Tanítása, 21. 4. sz. megjelenés alatt 

Nagy József (1980): 5-6 éves gyermekeink iskolakészültsége. Akadémiai Kiadó, Buda-
pest. 

Nagy József (1985): A tudástechnológia elméleti alapjai. OOK, Veszprém. 

Nagy József (2004): Olvasástanítás: A megoldás stratégiai kérdései. Iskolakultúra, 14. 
3. sz. 3-26. 

Nagy József (2006): A szóolvasó készség fejlődésének kritériumorientált diagnosztikus 
feltérképezése. In: Józsa Krisztián (szerk.): Az olvasási képesség fejlődése és fejlesz-
tése. Dinasztia Tankönyvkiadó, Budapest. 91–106. 

Nagy József (2006): Olvasástanítás: a megoldás stratégiai kérdései. In: Józsa Krisztián 
(szerk.): Az olvasási képesség fejlődése és fejlesztése. Dinasztia Tankönyvkiadó, Bu-
dapest.  

Nagy József (2007, szerk.): Kompetencia alapú kritériumorientált pedagógia. Mozaik 
Szeged. 

Nagy József (2008): Az alsó tagozatos oktatás megújítása. In: Fazekas Károly, Köllő Já-
nos és Varga Júlia (szerk.): Zöld könyv a magyar közoktatás megújításáért. Ecostat, 
Budapest. 53-70. 

Nagy József (2010): Új pedagógiai kultúra. Mozaik, Szeged. 



 

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
H-1055 Budapest, Szalay u. 10-14. • 
Telefon: (+36-1) 235-7200 • Fax: (+36-1) 235-7202 • 
www.ofi.hu 

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET 
TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 

A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, 
taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai 
Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. 

Oldal: 143 / 150 

 

Nagy József (2012): Oktatási rendszerünk jövője: sorsdöntő fejlesztési szükségletek és 
lehetőségek. Iskolakultúra, 22. 3. sz. 25-43. 

Nagy Lászlóné (1999a): Hogyan sajátították el a tanulók „Az élővilág és a környezet” 
témakör tananyagát? Egy fogalomfejlődési vizsgálat tanulságai. Iskolakultúra, 10. sz. 
86−96. 
http://epa.oszk.hu/00000/00011/00031/pdf/iskolakultura_EPA00011_1999_10_086-
096.pdf 

Nagy Lászlóné (1999b): Az élőlények megkülönböztetése az élettelen dolgoktól. A bioló-
gia tanítása, 7. 5. sz. 17−22. 

Nagy Lászlóné (1999c): A biológiai alapfogalmak fejlődése 6-16 éves korban. Magyar 
Pedagógia, 99. 3. sz. 263−288. 
http://www.magyarpedagogia.hu/document/Nagyne_MP993.pdf 

Nagy Lászlóné (2001): Analógiák a biológia-tankönyvekben. A Biológia Tanítása, 9. 4. sz. 
19−27. 

Nagy Lászlóné (2005): Grafikus rendezők használata a biológia tanításában. A Biológia 
Tanítása, 13. 4. sz. 3−10. 

Nagy Lászlóné (2006a): A tanulásról és az értelmi fejlődésről alkotott elképzelések hasz-
nosítása a természettudományok tanításában. A Biológia Tanítása, 14. 5. sz. 15−26. 

Nagy Lászlóné (2006b): A tankönyvek korszerűségét és minőségét meghatározó ténye-
zők. Elemző tanulmányok a tankönyvértékelés szempontrendszerének és módszeré-
nek korszerűsítéséhez: Környezetismeret-, természetismeret- és biológia. 
http://www.nefmi.gov.hu/letolt/kozokt/tankonyvkutatasok/tankonyvkutatas_kornyeze
tismeret_060303.pdf 

Nagy Lászlóné (2008): A természet-megismerési kompetencia és fejlesztése a termé-
szettudományos tantárgyakban. A Biológia Tanítása, 16. 4. sz. 3−7. 

Nagy Lászlóné (2009): Hogyan támogatják a környezetismeret-tankönyvek a tanulók 
kompetenciáinak, képességeinek fejlődését? A Biológia Tanítása, 17. 5. sz. 3−16. 
http://www.iskolakultura.hu/iol/nagy.pdf 

Nagy Lászlóné (2013): Kisiskolások analógiás gondolkodásának fejlesztése a környezet-
ismeret tantárgy keretében. In: Molnár Gyöngyvér és Korom Erzsébet (szerk.): Az is-
kolai sikerességet befolyásoló kognitív és affektív tényezők értékelése. Nemzedékek 
Tudása Tankönyvkiadó Zrt., Budapest, 203−219. 
http://edia.hu/sites/default/files/books/iskolai_sikeresseget_befolyasolo_tenyezok_20
13.pdf 

Nagy Lászlóné és Korom Erzsébet (2009): Az 5−18 év közötti gyermekek biológiai tév-
képzetei és megszüntetésükre alkalmas módszerek. In: Kiss Gábor (szerk.): Kutató 
tanárok tudományos közleményei 2007−2008. Válogatás a Kutató Tanárok II. és III. 
Tudományos konferenciájának (2007, 2008 Győr) előadásaiból. Kutató Tanárok Or-
szágos Szövetsége, Budapest, ISBN: 963 87225 1 7, 328−337.  

Nagy Péter Tibor (2001): Modern (szekuláris) értékek egy tradicionális társadalomban. 
Educatio, 9. 3. sz.434-448. 

Nahalka István (2002): Hogyan alakul ki a tudás a gyerekekben? Konstruktivizmus és 
pedagógia. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 



 

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
H-1055 Budapest, Szalay u. 10-14. • 
Telefon: (+36-1) 235-7200 • Fax: (+36-1) 235-7202 • 
www.ofi.hu 

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET 
TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 

A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, 
taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai 
Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. 

Oldal: 144 / 150 

 

NAT 1995. Oktatási és Kulturális Minisztérium, Budapest.  
http://www.okm.gov.hu/letolt/kozokt/nat_070926.pdf  

NAT 2012. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. 10635. 
111/ 2012. (VI. 4.) Korm. Rendelet. Magyar Közlöny, 2012. 66. Emberi Erőforrások 
Minisztériuma, Oktatásért Felelős Államtitkárság, Budapest 
http://www.kormany.hu/download/c/c3/90000/MK_12_066_NAT.pdf 

National Research Council (2011): Assessing 21st century skills. Washington, DC: Natio-
nal Academies Press. 

Németh András (1997): Nevelés, gyermek, iskola. Eötvös Könyvkiadó, Budapest. 

Németh Dezső (2002): A munkamemória fejlődése és mondatmegértés. Pszichológia, 
22. 3. sz. 267-276. 

Nikolov Marianne (1998): Általános iskolás gyerekek bevonása egy tárgyalásos, történet-
alapú angol nyelvi tanterv kidolgozásába. Magyar Pedagógia, 98. 3. sz. 239-250. 

Novak, J. D. (1987): Misconceptions and Educational Strategies in Science and 
Mathematics. Proceedings of the International Seminar. Department of Education, 
College of Agriculture and Life Sciences, Cornell University, Ithaca, NY 

Nunes, T. és Csapó Benő (2011) A matematikai gondolkodás fejlesztése és értékelése. 
In: Csapó Benő és Szendrei Mária (2011, szerk.): Tartalmi keretek a matematika di-
agnosztikus értékeléséhez. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 17-57. 

Nyitrai Ágnes (2009): Mesék és fejlődéssegítő feladatok az 1. és a 2. osztályos olvasó-
könyvekben. Iskolakultúra, 19. 11. sz. 3-16. 

OECD (2000): Knowledge management in the learning society. OECD, Párizs. 

OECD (2004). Are students ready for a technology rich world? What PISA studies tell us. 
OECD, Paris 

OECD (2007): Evidence in education: Linking research and policy. OECD, Paris. 

OECD (2010a): PISA 2009 Results, Vol. I.: What students know and can do. Student per-
formance in reading, mathematics and science. OECD, Paris. 

OECD (2010b): PISA 2009 Results, Vol. II.: Overcoming social background. Equity in 
learning opportunities and outcomes. OECD, Paris. 

OECD (2010c): PISA 2009 Results, Vol. III.: Learning to learn. Student engagement, 
strategies and practices. OECD, Paris. 

OECD (2010d): PISA 2009 Results, Vol. IV.: What makes a school successful? Resources, 
policies and practices. OECD, Paris. 

OECD (2010e): PISA 2009 Results Vol. V.: Learning trends. Changes in student perfor-
mance since 2000. OECD, Paris. 

OECD (2010f): The high costs of low educational performance. The long-run economic 
impact of improving PISA outcomes. OECD, Paris. 

OECD (2011): PISA 2009 Results: Students on Line: Digital Technologies and Perfor-
mance (Volume VI). OECD Publishing, Paris. 
http://www.ecdl.org/media/PISA_2009_Results.pdf 

OECD (2013): PISA 2015 Draft Collaborative Problem Solving Assessment Framework. 
OECD, Paris. 

http://www.kormany.hu/download/c/c3/90000/MK_12_066_NAT.pdf�


 

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
H-1055 Budapest, Szalay u. 10-14. • 
Telefon: (+36-1) 235-7200 • Fax: (+36-1) 235-7202 • 
www.ofi.hu 

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET 
TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 

A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, 
taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai 
Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. 

Oldal: 145 / 150 

 

http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/Draft%20PISA%202015%20Collaborative%20
Problem%20Solving%20Framework%20.pdf 

OECD (2013a): PISA 2012 Results in Focus. What 15-year-olds know and what they can 
do with what they know. OECD, Paris. 

Okeeffe, L. (2013): A Framework for Textbook Analysis. International Review of 
Contemporary Learning Research 2. 1. sz. 1–13. 

Paczolay Dénes, Kocsor András, Sejtes Györgyi és Hégely Gábor (2004): A „Beszédmes-
ter” csomag bemutatása: informatikai és nyelvi aspektusok. Alkalmazott Nyelvtudo-
mány, 4. 1. sz. 57-80. 

Panitz, T. (1999): Collaborative versus cooperative learning: A comparison of the two 
concepts which will help us understand the underlying nature of interactive learning. 
ERIC Clearinghouse. http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED448443.pdf 

Pap Judit (2001): A szövegalkotási képesség alakulása egy budapesti kerület hetedikes 
tanulóinak körében: a zenei képzés lehetséges hatásainak vizsgálata Szakértői 
szakdolgozat. SZTE BTK Pedagógiai Tanszék, Szeged. 

Pap-Szigeti Róbert, Zentai Gabriella és Józsa Krisztián (2006): A szövegfeldolgozó képes-
ségfejlesztés módszerei. In: Józsa Krisztián (szerk.): Az olvasási képesség fejlődése és 
fejlesztése. Dinasztia Tankönyvkiadó, Budapest. 235-258. 

Pepin, B., Gueudet, G. és Trouche, L. (2013): Investigating textbooks as crucial 
interfaces between culture, policy and teacher curricular practice: two cantrasted case 
studies in France and Norway. ZDM - The International Journal of Mathematics Educa-
tion, 45. 5. sz. 685-698. 

Pingel, F. (2010): UNESCO Guidebook on Textbook Research and Textbook Revision. 2nd 
revised and updated edition. Paris-Braunschweig 
http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001171/117188e.pdf 

Pintér Róbert (2007): Úton az információs társadalom megismerése felé. In: Pintér Ró-
bert (szerk.): Az információs társadalom. Az elmélettől a politikai gyakorlatig. Gondo-
lat – Új Mandátum, Budapest. http://mek.oszk.hu/05400/05433/05433.pdf 

Porkolábné Dr. Balogh Katalin (2005): A fejlesztő pedagógia pszichológiai alapjai. Fővá-
rosi Pedagógiai Intézet, Budapest. 

Pressley, M. és Collins Block, C. (2002): Summing up: What comprehension instruction 
could be. In: Collins Block, C. és Pressley, M. (szerk.): Comprehension instruction: Re-
search-based best practices. The Guilford Press, New York, London. 383-392. 

Radnóti Katalin (2006): Milyen oktatási és értékelési módszereket alkalmaznak a peda-
gógusok? In: Kerber Zoltán (szerk.): Hidak a tantárgyak között. (A tanulás és tanítás 
helyzete). Országos Közoktatási Intézet, Budapest. 
http://www.oki.hu/printerFriendly.php?tipus=cikk&kod=Hidak-Milyen 

Radnóti Katalin (é.n. a): A fizika tantárgy helyzete az általános iskolában egy felmérés 
tükrében. In: Tanítás és tanulás tanárszemmel. OKI, Budapest. 
http://www.ofi.hu/tudastar/tanulas-tanitas/tanitas-tanulas 

Radnóti Katalin (é.n. b): Fizikatanítás a középiskolában – A 2003-as obszervációs felmé-
rés tapasztalatai. In: A tantárgyak helyzete a középiskolában.  OKI, Budapest. 
http://www.ofi.hu/tudastar/tanulas-tanitas/tantargyak-helyzete-090617 

http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/Draft%20PISA%202015%20Collaborative%20Problem%20Solving%20Framework%20.pdf�
http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/Draft%20PISA%202015%20Collaborative%20Problem%20Solving%20Framework%20.pdf�


 

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
H-1055 Budapest, Szalay u. 10-14. • 
Telefon: (+36-1) 235-7200 • Fax: (+36-1) 235-7202 • 
www.ofi.hu 

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET 
TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 

A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, 
taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai 
Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. 

Oldal: 146 / 150 

 

Radó Péter (2010): Tankönyvpiac és tankönyvpolitika Magyarországon. Összefoglaló ta-
nulmány. Humán Tanácsadó Iroda, Budapest.  

Reints, A. J. C. és Wilkens, H. J. (2009): Evaluating the quality of textbooks from the 
perspective of the learning process. In: Rodriguez, J. R., Horsley, M. és Knudsen, S. V. 
(szerk.): 10th International Conference on Textbooks and Educational Media. Local, 
National and Transnational Identities in Textbooks and Educational Media. 467–474. 
https://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/12663/1/Sousa%20%26%20Di
oni%CC%81sio,%202010.pdf 

Réti Mónika (2012): Gondolatok a Nemzeti alaptanterv Ember és természet műveltségte-
rületéről. Új pedagógiai szemle, 62. 1-3.sz. 285-296. 

Richaudeau, F. (1979): Conception et production des manuels scolaires. Guide pratique. 
UNESCO, Párizs. 

Robinson, S. (2011). Student use of a free online textbook. Academy of Educational 
Leadership Journal, 15. 3. sz. 

Roth, K. (1990): Developing meaningful conceptual understanding in science. In: Jones, 
B. és Idol, L. (szerk.): Dimensions of thinking and cognitive instruction. NJ. Erlbaum, 
Hillsdale. 

Rozgonyiné Molnár Emma (1999): Fizikatankönyvek anyanyelvi bírálatáról. Iskolakultúra, 
9. 5. sz. 72-75. 

Schmidt, W. H., McKnight, C. C., Valverde, G., Houang, R. T. és Wiley, D. E. (1997): A 
Cross-National Investigation of Curricular Intentions in School Mathematics. Kluwer 
Academic Publishers, New York. 

Schmidt, W. H., Raizen. S. A., Britton, E. D., Bianchi, L. J. és Wolfe, R. G. (2002): Many 
Visions, Many Aims. Volume 2. A Cross-National Investigation of Curricular Intentions 
in School Science. Kluwer Academic Publishers, New York. 

Schnotz, W. és Bannert, M. (2003): Construction and interference in learning from 
multiple representations. Learning and Instruction, 13. 141-156. 

Schnotz, W. és Molnár Edit Katalin (2012): Az olvasás-szövegértés mérésének társadalmi 
és kulturális aspektusai. In: Csapó Benő és Csépe Valéria (szerk.): Tartalmi keretek az 
olvasás diagnosztikus értékeléséhez az első hat évfolyamon. Nemzeti Tankönyvkiadó, 
Budapest. 87-136. 
http://www.ntk.hu/c/document_library/get_file?folderId=279536&name=DLFE-
25348.pdf  

Schüler, A., Scheiter, K. és van Genuchte, E. (2011): The Role of Working Memory in 
Multimedia Instruction: Is Working Memory Working During Learning from Text 
and Pictures? Educational Psychology Review, 23. 3. sz. 389-411.  
http://dx.doi.org/10.1007/s10648-011-9168-5 

Senegačnik, J. (2012): European traditional national minorities in Slovenian geography 
textbooks compared with textbooks from other European countries. IARTEM e-Journal, 
5. 1. sz. 22–32. 

Slavin, R. E. (1990): Cooperative Learning: Theory, Research, and Practice. NJ: Prentice-
Hall, Englewood Cliffs. 

Skemp, R. R. (2005): A matematikatanulás pszichológiája.  Edge Kiadó, Budapest. 



 

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
H-1055 Budapest, Szalay u. 10-14. • 
Telefon: (+36-1) 235-7200 • Fax: (+36-1) 235-7202 • 
www.ofi.hu 

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET 
TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 

A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, 
taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai 
Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. 

Oldal: 147 / 150 

 

Slezák Ilona (2011): Az általános iskolai tankönyvek illusztrációiról: a vizualitás hatalma. 
Könyv és Nevelés, 13. 1. sz. 66-67. 

Stein, G. (1976): Schulbuchkritik als Schulkritik. Hinweise und Beitrage aus 
politikwissenschaftlicher Sicht. Saarbrücken. 

Steklács János (2009): Az olvasástanításról jövő időben, feltételes módban: Javaslatok 
az olvasástanítás, olvasáspedagógia holisztikus megújítására az ADORE-projekt ered-
ményei alapján. Könyv és Nevelés, 11. 3. sz. 13-21. 

Steklács János (2013): Olvasási stratégiák tanítása, tanulása és az olvasásra vonatkozó 
meggyőződés. Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, Budapest. 

Strauss, S. (2002): A tanítás mint természetes kogníció. Magyar Pedagógia, 102. 4. sz. 
417-431. 

Szebenyi Péter (1991): Tantervi szabályozás Európában. In: Mátrai Zsuzsa (szerk.): Tan-
terv és vizsga külföldön. Akadémiai Kiadó, Budapest, 54-60. 

Székely Győző (2003): A tankönyvszövegek milyensége. Könyv és Nevelés, 5. 4. sz. 34-
41. 

Szenczi Beáta (2010): Olvasási motiváció: Definíciók és kutatási irányok. Magyar Peda-
gógia, 110. 2. sz. 119-147. 

Szenczi Beáta (2012): Az olvasási motiváció vizsgálata 8-14 éves tanulók körében. PhD 
értekezés. SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola, Szeged. 

Szendrei Julianna (2005). Gondolod, hogy egyre megy? Typotex, Budapest. 

Szendrei Julianna és Szendrei Mária (2011) In: Csapó Benő és Szendrei Mária (2011, 
szerk.): Tartalmi keretek a matematika diagnosztikus értékeléséhez. Nemzeti Tan-
könyvkiadó, Budapest. 99-139. 

Szerencsés György (2007): Oktatási e-portfolió és informatikai kompetencia. Iskolakultú-
ra, 4. sz. 24−31. 

Taizan,  Bhang, Kurokami és Kwon (2012): A Comparison of Functions and the Effect of 
Digital Textbook in Japan and Korea. International Journal for Educational Media and 
Technology, 6. 1. sz.85-93. http://www.kaeim.or.kr/IJEMT6-13.pdf 

Thonhauser, J. (1992): Was Schulbücher (nicht) lehren. Schulbuschforschung unter 
erziehungswissenschaftlichem Aspekt. (Am Beispiel Österreich), In: Schulbücher auf 
dem Prüfstand i.m. 55-78.o. 

Tomasz Gábor (é.n.): A rejtett tanterv – fogalom és kutatások. OKI, Budapest. 2012. 05. 
06-i megtekintés, www.ofi.hu/tudastar/munkatarsak-publikacioi/2006-rejtett-tanterv 

Torgyik Judit és Karlovitz János Tibor (2006): Multikulturális nevelés. Budapest. 63-82. 
2013. 04. 02-ai megtekintés, 
http://gepeskonyv.btk.elte.hu/adatok/Pedagogia/11Torgyik/Torgyik-Karlovitz-
Multikulturalis-Neveles-PedagogiaBA.pdf 

Tóth Edit, Csapó Benő és Székely László (2010): Az iskolák és osztályok közötti különb-
ségek alakulása a magyar iskolarendszerben: Egy longitudinális vizsgálat eredményei. 
Közgazdasági Szemle, 57. 798–814. 

Tóth Edit, Molnár Gyöngyvér és Csapó Benő (2011): Az iskolák IKT felszereltsége – hely-
zetkép országos reprezentatív minta alapján. Iskolakultúra, 21. 10-11. sz. 124-137. 



 

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
H-1055 Budapest, Szalay u. 10-14. • 
Telefon: (+36-1) 235-7200 • Fax: (+36-1) 235-7202 • 
www.ofi.hu 

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET 
TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 

A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, 
taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai 
Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. 

Oldal: 148 / 150 

 

Tóth Jánosné (2001): Az utca matematikája. Iskolakultúra, 11. 12. sz. 

Turcsán Gábor (1998): Olvasókönyvek tartalomelemzése. Új Pedagógiai Szemle, 48. 3. 
sz. 33-43.  

UNESCO (2002): Information and communication technologies in teacher education. 
UNESCO, Paris. http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001295/129533e.pdf 

Ütőné Visi Judit (é.n. a): A földrajz tantárgy helyzetét és fejlesztési feladatait feltáró ta-
nulmány – Kérdőíves elemzése felmérés alapján. In: Tanítás és tanulás tanárszemmel. 
OKI, Budapest. http://www.ofi.hu/tudastar/tanulas-tanitas/tanitas-tanulas 

Varga Attila (2008): A tankönyvek rejtett tantervei. Egy nemzetközi tankönyvkutatás 
tapasztalatai a biológiai, az egészség- és a környezeti nevelés terén. In: Simon Mária 
(szerk.): Tankönyvdialógusok. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest. 2013. 
03.04-i megtekintés, 
http://http.oki.hu/download/Tankonyvdialogusok/Tankonyvdialogusok-teljes.pdf61-66 

Varga Erika (2003): Észrevételek, gondolatok, az alsó tagozatos magyar nyelv és iroda-
lom tanításához használható taneszközökről. Könyv és Nevelés, 5. 2. sz. 38-44. 

Vári Lászlóné (2001): Matematikai tudásszintet meghatározó háttérváltozók. In: Andor 
Mihály (szerk.): Romák és oktatás. Iskolakultúra könyvek, Pécs. 138-148. 

Vári Péter (2003, szerk.): PISA-vizsgálat 2000. Műszaki Kiadó, Budapest. 

Vári Péter, Bánfi Ilona, Felvégi Emese, Krolopp Judit, Rózsa Csaba és Szalay Balázs 
(2000): A tanulók tudásának változása I. Jelentés a Monitor '99 vizsgálat eredményei-
ről. Új Pedagógiai Szemle, 6. sz. 

Verhoeven, L., Schnotz, W. és Paas, F. (2009): Cognitive load in interactive knowledge 
construction. Learning and Instruction, 19. 5. sz. 369–375. 

Vidákovich Tibor (1990): Diagnosztikus pedagógiai értékelés. Akadémiai Kiadó. Buda-
pest. 

Vidákovich Tibor (2008): A matematikai kompetencia fejlesztése más tantárgyak keretei 
között. Educatio, Budapest. 
http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/2_matematika/1_koncepcio/mate
matikai_kompetencia_fejlesztese_mas_tantargyak_kereteiben.pdf 

Vidákovich Tibor (2009): A tapasztalati következtetés fejlődése az óvodától a középisko-
láig. Magyar Pedagógia, 108. 3. sz. 199-222. 

Vidákovich Tibor és Cs. Czachesz Erzsébet (1999): Az olvasás-megértési képesség fejlő-
dése. Iskolakultúra, 9. 6–7. sz. 59–68. 

Vincze Kata Zsófia (2003): Tankönyvelemzések. In: Fóris-Ferenczi Rita, Orbán Györgyi, 
Székely Melinda, Vincze Kata Zsófia és Zágoni Melinda: Beszélgetőkönyv a megértő 
irodalomoktatásról. T3 Kiadó, Sepsiszentgyörgy. 

Vosniadou, S. (2001): How children learn. International Academy of education. 
http://www.ibe.unesco.org/publications/educationalpracticesseriespdf/prac07e.pdf 

Warschauer, M. (2011): Learning in the Cloud: How (and Why) to Transform Schools 
with Digital Media. New York: Teachers College Press.  

Wecker, C. (2012): Slide presentations as speech suppressors: When and why learners 
miss oral information. Computers & Education. 59. 2. sz. 260-273. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001295/129533e.pdf�


 

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
H-1055 Budapest, Szalay u. 10-14. • 
Telefon: (+36-1) 235-7200 • Fax: (+36-1) 235-7202 • 
www.ofi.hu 

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET 
TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 

A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, 
taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai 
Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. 

Oldal: 149 / 150 

 

Wilkens, H. J. (2011): Textbook approval systems and the Program for International 
Assessment (PISA) results: A preliminary analysis. IARTEM e-Journal, 4. 2. sz. 63 – 
74. 

Williams, D. (1983): Developing criteria for textbook evaluation. English Language 
Teaching Journal, 37(3), 251-255. 

World Economic Forum (2010): The Lisbon Review 2010. World Economic Forum, 
Switzerland. 

Zamfirache, I. (2005): Enciklopédia és virtualitás. Világosság,  9. 69–74. 

Zrinszky László (1993): Bevezetés a pedagógiai kommunikáció elméletébe. Budapest, 
Nemzeti Tankönyvkiadó. 

Zsolnai Anikó és Kasik László (szerk.): A szociális kompetencia fejlesztésének elméleti és 
gyakorlati alapjai. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 

  



 

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
H-1055 Budapest, Szalay u. 10-14. • 
Telefon: (+36-1) 235-7200 • Fax: (+36-1) 235-7202 • 
www.ofi.hu 

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET 
TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 

A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, 
taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai 
Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. 

Oldal: 150 / 150 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Csapó Benő 
szakmai vezető 


	TARTALOM
	BEVEZETÉS
	1. Általános pedagógiai alapelvek és tantárgymódszertani megoldások
	1.1.1. A tudás és tanulás értelmezése
	1.1.2. Oktatásból tanulás; tanulás verbális és képi reprezentációkból
	1.1.3. A tanulók előzetes tudásának, hétköznapi tapasztalatainak figyelembe vétele
	1.3.1. Anyanyelv
	1.3.2. Matematika
	1.3.3. Környezetismeret

	2. Nemzetközi példák, eredmények, tanulságok: Nemzetközi tankönyvkutatások és hazai  recepciójuk
	3. Kritériumrendszerek és kutatási eredmények
	3.1.1. A tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 16/2013. (II.28.) EMMI rendelet bírálati szempontrendszere
	3.1.2. Átfogó szempontrendszerek a hazai tankönyvkutatásban
	3.1.3. Nyelvészeti szempontrendszerek a hazai tankönyvkutatásban
	3.1.4. A kommunikáció szempontjai a hazai tankönyvvizsgálatokban
	3.1.5. Kulturális és szociológiai szempontok a tankönyvelemzésekben
	3.1.6. Első évfolyamos olvasókönyvek vizsgálatai
	3.1.7. Matematika tankönyvek
	3.1.8. Környezetismeret tankönyvek
	3.2.1. Átfogó kritériumrendszerek
	3.2.2. Kulturális kritériumok a nemzetközi tankönyvkutatásban

	4. Új kritériumrendszer fejlesztésének tudományos alapjai
	4.2.1. Analitikus tankönyvi kritériumok kiválasztása
	4.2.2. Az analitikus kritériumok használata, működése
	4.2.3. A döntéshozatal fázisa

	5. Célok az új generációs tankönyvek fejlesztésében
	6. Minőségi standardok
	6.1.1. Pedagógiai feladatok
	6.1.1.1. Erkölcsi nevelés
	6.1.1.2. Nemzeti öntudat, hazafias nevelés
	6.1.1.3. Állampolgárságra, demokráciára nevelés
	6.1.1.4. Önismeret, társas kultúra fejlesztése
	6.1.1.5. Családi életre nevelés
	6.1.1.6. Testi és lelki egészségre nevelés
	6.1.1.7. Felelősségvállalás másokért, önkéntesség
	6.1.1.8. Fenntarthatóság, környezettudatosság
	6.1.1.9. Pályaorientáció
	6.1.1.10. Gazdasági és pénzügyi nevelés
	6.1.1.11. Médiatudatosságra nevelés
	6.1.1.12. A tanulás tanítása

	6.1.2. Kompetenciafejlesztés
	6.1.2.1. Anyanyelvi kompetencia
	6.1.2.2. Idegen nyelvi kompetencia
	6.1.2.3. Matematikai kompetencia
	6.1.2.4. Természettudományos és technikai kompetencia
	6.1.2.5. Digitális kompetencia
	6.1.2.6. Szociális és állampolgári kompetencia
	6.1.2.7. Kezdeményezőkészség és vállalkozói kompetencia
	6.1.2.8. Esztétikai-kulturális kifejezőkészség
	6.1.2.9. Hatékony, önálló tanulás


	7. Célok, alapelvek és szempontok a nyomtatott–digitális változatok együttes tervezésében
	7.1.1. A papír alapú tankönyvek fejlesztése
	7.1.2. A digitális taneszközök megjelenése
	7.1.3. A digitális taneszközök fejlesztésében résztvevők köre
	7.3.1. Funkciók és általános jellemzők
	7.3.2. Tananyagok integrálása
	7.3.3. Keretrendszerek egyéb funkciói

	8. Összekapcsolási lehetőségek: nyomtatott  tankönyv, digitális tananyag és on-line  IKT szolgáltatás
	Összegzés
	Irodalom
	Karlovitz János (2000a): Tankönyvi, tankönyvelméleti alapfogalmak. Könyv és Nevelés, 2. 2. sz. http://olvasas.opkm.hu/index.php?menuId=125&action=article&id=122

