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I. MODUL. A tankönyvfejlesztés lehetőségei és 

követendő példái 

1. A tankönyvekben érvényesülő elvek és gyakorlatok 

Az 1990-es évtized első éveiben robbanásszerűen átalakult a tankönyvpiac, 

megszűnt a tankönyvkiadást központosító irányítás és jóváhagyás. A szervezett 

tankönyvkutatás nem valósult meg, de számtalan tankönyvkutatással foglalkozó 

elemzés született. A következő hosszabb elemzés a hazai szakmai közvélemény-

ben elismert szakemberek, dr. Fischerné dr. Dárdai Ágnes és dr. Kojanitz László 

mintegy két tizedes kutatásaiból indul ki, az ő eredményeiket és javaslataikat 

veszi alapul, mivel a tankönyvek fejlesztésében az általuk megfogalmazott elmé-

leti és gyakorlati elvekkel alapjában egyetértenek a kutatásban résztvevő általá-

nos iskolai, középiskolai és főiskolai oktatók. 

A tankönyvek kortörténeti dokumentumok. A tankönyv, mint társadalmi 

termék egy adott kor és társadalom szokásainak tükörképe, ezért vizsgálata 

mindenekelőtt történeti lehet.  

A tankönyvek kulturális értékek közvetítői, a korszellem tükröződései. Nap-

jainkban a kutatóknak feltétlenül ismerni kell a 21. századi digitális világ kultúrá-

ját, a „cyber korszak” szellemét. 

A tankönyvek politikai termékek. A tankönyv az intézményesített nevelés 

kialakulása óta az oktatást hatalmi alapon ellenőrző politikai állam, eszmei meg-

nyilvánulásának tekinthető.1  

A tankönyvek ismerethordozók. A szaktudományok eredményei csökkentett 

formában, egy célcsoport számára pedagógiai szempontok szerint átalakított 

módon jelennek meg, és az ismeretek és készségek elsajátítását különböző di-

daktikai formák és szerkezetek segítik.  

                                       
1
. Dárdai Ágnes A tankönyvkutatás nemzetközi és hazai pozíciói, Iskolakultúra, 2005. (15. évf.) 

10. sz. 120-126. old. http://epa.oszk.hu/00000/00011/00097/pdf/iq2005-10.pdf   

letöltés: 2014. 01.27. 

http://matarka.hu/cikk_list.php?fusz=15470
http://epa.oszk.hu/00000/00011/00097/pdf/iq2005-10.pdf%20letöltés
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A tankönyvek nevelési eszközök. A tankönyvi ismeretek tanulói elsajátításá-

ban kiemelkedő szerepe van a tankönyvek pedagógiai-didaktikai megformálásá-

nak. 

A tankönyvek közvetítő eszközök médiumok. A tankönyvi szöveg feleljen 

meg az adott nyelv helyesírási és nyelvhelyességi szabályainak, a tankönyv nyel-

vezete legyen közérthető és választékos, a szövegben előforduló idegen, régies, 

tájnyelvi szavak magyarázata legyen meg.2  

A tankönyvek szocializációs tényezők. Nem elhanyagolható szempont, hogy, 

hogy milyen hatást gyakorolnak a tankönyvek a diákokra, és vajon mérhető-e ez 

a hatás.  

A tankönyvek kereskedelmi termékek, ilyen szempontú vizsgálatuk azonban 

inkább közgazdasági kérdés. 

A tankönyvkutatás egyik nagy hiányossága manapság a didaktikai megkö-

zelítés érvényesítése. Éppen ezért lényeges minden olyan tankönyvelemzés, 

amely azt vizsgálja, hogy milyen didaktikai elv, tanuláselméleti felfogás, tudás-

koncepció fogalmazódik meg egy-egy tankönyvben.3 Ezen a helyzeten olyan ta-

nárok tudnának segíteni, akik hosszabb (8-10 éves) gyakorlattal és elméleti tu-

dással felkészítve vállalnák a tankönyvek elemzését. 

A tankönyvkutatás eredményeinek hasznosulniuk kell a tanítás és tanulás 

folyamatában. A tankönyvkutatás fő irányait a mindennapi pedagógiai gyakorlat 

aktuális kérdéseinek kell irányítania. Olyan problémákat kell kutatni, amelyek 

találkoznak a tankönyvet rendszeresen használók érdeklődésével és érdekeivel, 

és ezek a gyakorlati kérdések lesznek azok, amelyek előreviszik a tankönyvkuta-

tás ügyét. „Társadalmi elismerést és támogatottságot csak akkor fog a tan-

könyvkutatás kapni, ha témafelvetései a gyakorlatból erednek, és megoldásai a 

jobb, minőségibb tanítást és tanulást fogják szolgálni.”4 

                                       
2
 Dárdai 2005. 123. 

3
 Dárdai 2005 124. 

4
 Dárdai 2005 126. 
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Dárdai Ágnes és Kojanitz László 2007-ben megjelent tanulmánya5 a ma-

gyarországi tankönyvek kb. 40 éves változását vette számba. Néhány általáno-

sítható következtetést fogalmaztak meg, amelyek kiindulópontként szolgálhatnak 

még ma is (2014) a tudományos és gyakorlati igényű tankönyvfejlesztő munká-

lataihoz. Ezeket 7 év után is figyelembe kell venni. 

Visszaszorult a tankönyvek direkt ideológiai tartalma. A tankönyvszerzők 

követték a tudományokban bekövetkezett változásokat, érvényesítették a tudo-

mányos eredményeket. Ezt késve és egyenetlenül követte a tankönyvek mód-

szertani megújulása. Leglátványosabban a tankönyvi design változott, de a ta-

nulhatóságot és a taníthatóságot megkönnyítő módszertani szemléletváltás még 

várat magára. Bekerült a tankönyvszerzők alkotói koncepciójába a tanulók érin-

tettségének, a tanulás folyamatában való alkotó részesedésének igénye. E szán-

dék elemei már láthatóak, de általános szemléleti áttörésről még nem lehet be-

szélni. A fentiek értelmében fontos pedagógiai szempont a tanulók életkori sajá-

tosságaihoz való alkalmazkodás. A tankönyvek tudatosan keresik a kötődéseket 

a mindennapi élethez, az ismeretek gyakorlati hasznosulásához. Változatos és 

igényes lett a tankönyvek formája. 

Teret nyert a pedagógiai gondolkodásban a multiperspektivikus, kontro-

verzív szemlélet érvényesítésének igénye, ezt elvárták a tankönyvelemzők is, a 

megvalósulásra azonban kevés példát találtak. A szaktanárok szerint a tan-

könyvszerzők kész megoldásokat kínálnak, pedig legalább a kérdéseken és a fe-

ladatokon keresztül ösztönözni kellene a tanulókat saját tudásuk felépítésére, 

tudatos megkonstruálására. Az önálló értelmezésre, véleményalkotásra, munká-

ra való ösztönzés hiányzik. A történelemtankönyvek elemzője szerint a tanköny-

vek továbbra is tananyag- és tanárcentrikusak. Nem sok jelét látni annak, hogy a 

tankönyvekbe beépülne a társas tanulás különböző formáinak gyakorlása (cso-

portmunkában elvégezhető feladatok, projekttémák, közös prezentációk stb.). 

Általános vélekedés hogy a tankönyvek tömények, zsúfoltak, „kicsinyített kézi-

könyvek”. Némi elmozdulás tapasztalható „a kevesebb több” irányába, mégis 

                                       
5
 Fischerné Dárdai Ágnes – Kojanitz László: A tankönyvek változásai az 1970-es évektől napjainkig,  

http://epa.oszk.hu/00000/00035/00110/2007-01-ta-Tobbek-Tankonyvek.html  

letöltés: 2014.01.27. 

http://epa.oszk.hu/00000/00035/00110/2007-01-ta-Tobbek-Tankonyvek.html
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kijelenthető, hogy tankönyveink még mindig túlzsúfoltak. Általános hiányként 

fogalmazódott meg a tankönyvek tájékoztató apparátusának gyengesége, eset-

legessége. A történelemtankönyvek kapcsán megemlítették a témák politikatu-

dományi dominanciáját, bár láthatóan volt elmozdulás az életmódtörténet és a 

művelődéstörténet felé. 

Ezen a helyzeten történtek változások az elmúlt években, de úgy tűnik, 

hogy éppen az oktatás irányításának és ellenőrzésének demokratizálása vagyis a 

szakfelügyelet a központi ellenőrzés összeomlása volt az, amely konzerválta az 

elavult módszereket, eszközöket.  

A tankönyvek tartalmának gerincét adó fejezetek mennyisége és témája 

szinte alig változott az elmúlt harminc évben. A tankönyvek többsége által köz-

vetített tanítási és tanulási stratégiák jobbára még most is az 1980-as évek fel-

fogását tükrözik. 

A tanuló és a tanulás középpontba állítása, a tanulás konstruktív tanulói te-

vékenységként történő értelmezése azonban új kérdéseket vet fel a tankönyvek-

kel kapcsolatban is. Miként lehet fokozni a tankönyv szerepét a gondolkodás fej-

lődése és a tanulási stratégiák, tanulási módszerek elsajátítása terén?  

Ki kell alakítani azokat az új elemzési kritériumokat és módszereket, ame-

lyek segítségével világosan és tényszerűen feltárhatók, hogy a tankönyvek tar-

talmának kiválasztása, strukturálása, szövegezése és a hozzájuk kapcsolódó di-

daktikai apparátus együttesen megfelelő feltételeket nyújt-e a jól strukturált, 

feladat- és problémahelyzetekben könnyen felidézhető adaptív tudás elsajátítá-

sához.6  

Az oktatás minőségének javítása céljából kiemelkedő fontosságú a tanesz-

közök minősége.
7
 A készítőknek sokrétű és folyamatosan megújuló szakmai tu-

                                       
6
 Fischerné Dárdai Ágnes – Kojanitz László: A tankönyvek változásai az 1970-es évektől napjainkig, 

http://epa.oszk.hu/00000/00035/00110/2007-01-ta-Tobbek-Tankonyvek.html   
letöltés: 2014.01.27. 

7
 A tankönyvek korszerűségét és minőségét meghatározó tényezők (Elemző tanulmányok a tan-

könyvértékelés szempontrendszerének és módszerének korszerűsítéséhez) Anyanyelv és iroda-
lom, Matematika Történelem Földrajz Biológia Szerkesztette: Kojanitz László Készítették: Kerber 
Zoltán, Kojanitz László, Nagy Lászlóné, Somfai Zsuzsa, Ütőné Visy Judit, Commitment Pedagógiai 

Intézet, 2005, letöltés: 2014.01. 24. 

http://epa.oszk.hu/00000/00035/00110/2007-01-ta-Tobbek-Tankonyvek.html
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dással kell rendelkezniük, hogy megfeleljenek a korszerű oktatás igényeinek. 

Lényeges, hogy a tankönyvek fejlesztésben kézzelfogható segítséget nyújtó 

elemzések és értékelések is segítsék a tankönyvkiadókban folyó munkát.  

A hazai közoktatás gyakorlatának korszerűsítésére csak akkor van esély, ha 

a tankönyvek és taneszközök terén is megindul a nemzetközi és hazai pedagógiai 

kutatások legfrissebb eredményeinek alkalmazása. Ehhez élő és folyamatos 

munkakapcsolatot kell kialakítani a pedagógiai kutatásokkal és a tankönyvek, 

taneszközök fejlesztésével foglalkozó szakemberek között. A tudományos háttér 

megerősítését rendkívül szükségessé teszi az iskolai oktatást sürgető paradig-

maváltás kényszere. Ma már nyilvánvaló, hogy a magyar közoktatás szemlélete 

és mindennapi gyakorlata nincs összhangban a kor igényeivel. A tantervi refor-

mok önmagukban nem tudják átalakítani az iskolai munkát, de a megváltoztatott 

tankönyvek sem képesek önmagukban megváltoztatni a helyzetet. 

A legfőbb feladat olyan tankönyvek készítése, amelyek a tanárok körében is 

népszerűek lehetnek. Az ilyen tankönyvek és taneszközök létrehozása magas 

színvonalú, hosszú szakmai előkészítést és háttérmunkát igényel. Egy olyan kon-

cepció, amely a tananyagtartalmak kiválasztásától kezdve a tankönyvi szövegek 

elkészítésén át a tanulást elősegítő vizuális elemek kialakításáig egységes és 

korszerű tanuláselméleten alapul. A tanulmány készítői arra vállalkoztak, megfo-

galmazzák, melyek azok a szempontok, amelyek következetes figyelembe vétele 

a tankönyvkészítés és tankönyv-jóváhagyás során javíthatná a tankönyvek mi-

nőségét az elkövetkező időkben. Az új minőségi kritériumok megfogalmazása, 

illetve ezek alapján a jelenlegi tankönyvkínálat elemzése és értékelése felgyor-

síthatja a hazai tankönyvek és taneszközök korszerűsítésének folyamatát.8 

A problémák megoldása szempontjából érdemes két csoportra osztani a le-

hetséges hiányosságokat. Vannak olyan problémák, amelyek abból adódnak, 

hogy a tankönyvszerzők és tankönyvszerkesztők egyelőre még nem veszik kellő-

en figyelembe az iskolai oktatással szemben megfogalmazott új igényeket. Néha 

                                       
8
 Kojanitz László: A tankönyvek korszerűségét és minőségét meghatározó tényezők   

http://www.nefmi.gov.hu/letolt/kozokt/tankonyvkutatasok/tankonyvkutatas_bevezeto_060303.pdf 

Letöltés: 2014. 01. 28. 
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még mindig csak a tankönyvek előszavában érvényesül a képességfejlesztés fon-

tossága. Általánosságban azonban még alig történtek meg azok a változtatások, 

amelyek a több tanulói tevékenység feltételeit megteremtenék.  

A problémák másik része független attól, hogy valaki „hagyományos” vagy 

„reform” tankönyvet készít. A tankönyv használhatósága szempontjából alapfel-

tétel a befogadható mennyiségű ismeretanyag, az egymásra épülő fogalom- és 

feladatrendszer, a tanulók olvasási képességeit és előzetes tudását figyelembe 

vevő szövegezés, valamint a tankönyvi ábraanyag sokoldalú felhasználása az 

ismeretek közvetítésében. Ha a szöveg nehezen vagy alig érthető a tanulók szá-

mára, akkor a tankönyv használhatatlan, egyébként a legkorszerűbb tanulás-

módszertani elveket alkalmazza.  

A pedagógiai elavultság és a tankönyvkészítés szakszerűségének hiánya 

egyformán súlyos probléma a tanulók szempontjából. Külön-külön is gátjai az 

eredményes tanulásnak. Minőségi szempontból a dilettáns módon újító és az el-

avult módszereket profi módon konzerváló tankönyvek egyformán károsak.9  

1.1. A kutatás módszertana és kiterjedése 

Az egri Eszterházy Károly Főiskola és az Eszterházy Károly Gyakorló Általá-

nos Iskola, Középiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény oktatói bekap-

csolódtak az új típusú tankönyvek és tananyagok fejlesztési koncepciójának ki-

dolgozásába. A Dárdai Ágnes által javasolt (A tankönyvek megítélésének minő-

ségi paraméterei)10 kritériumok vizsgálatára kértük fel a gyakorlóiskola tanárait 

és azokat a főiskolai kollégákat, akik rendelkeznek külföldi kitekintéssel a törté-

nelemtanítás területén. 

A tankönyvkutatásba a következő általános iskolai történelemtankönyveket 

vontuk be:  

 Horváth Andrea-Horváth Levente Attila: Történelem 5. (Mozaik Kiadó)  

                                       
9
 Kojanitz László: A tankönyvek korszerűségét és minőségét meghatározó tényezők 1-3.   

http://www.nefmi.gov.hu/letolt/kozokt/tankonyvkutatasok/tankonyvkutatas_bevezeto_060303.pdf 
Letöltés: 2014. 01. 28. 

10
 Dárdai Ágnes: A tankönyvek megítélésének minőségi paraméterei   

old.lib.pte.hu/konyvtarrol/.../a_tankonyvek_minosegi_parameterei.rtf  letöltés 2014.01.27. 
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 Horváth Péter: Történelem 5. (Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó) 

 Németh György-Balla Árpád – Katona András: Történelem 5. (Műszaki 

Kiadó). 

 Középiskolai történelemkönyvek közül a következőkről készítettünk elem-

zést: 

 Bíró Gábor – Lőrinc László – Stefány Judit: Történelem II. Középkor, kora 

újkor  

 Alternatív Közgazdasági Gimnázium Kiadója, Budapest, 2001 

 Herber Attila – Martos Ida – Moss László – Tisza László: Történelem 4. 

(Reáltanoda Alapítvány, 2007.) 

 Száray Miklós: Történelem II., Középiskolák, 10. évfolyam (Nemzeti Tan-

könyvkiadó, 2006.)  

 Száray Miklós: Történelem 9. (Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, 

2013.) 

 Bihari Péter: A Nyugat felemelkedése 1450–1789, A befejezetlen múlt, 

(Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2003) 

 

A külföldi történelemtankönyvek közül megvizsgáltuk a következőket: 

 

Szlovákiából: 

 Pavol Valachovič, Viliam Kratochvíl és Vincent Mučka: Történelem 1. (Az 

ókortól a középkorig), Orbis Pictus Istropolitana Bratislava, 2006, ford. 

Szabó Ferenc 

 Pavel Dvořák és Ivan Mrva: Történelem 2. (Szlovákia a középkorban és 

az újkor kezdetén), Orbis Pictus Istropolitana Bratislava, 2006, ford. Sza-

bó Ferenc  

 Dušan Kováč és Vojtech Kopčan: Történelem 3. (Szlovákia az újkor kü-

szöbén) Orbis Pictus Istropolitana Bratislava, 2006, ford. Szabó Ferenc 

 

Nagy-Britanniából: 

 Stewart Ross, Sue Shields: 20 British Rulers. UK. 1994. (2013) 

 Stewart Ross, Sue Shields: 20 Great Events. UK. 1995. (2013) 

 Stewart Ross, Sue Shields: 20 Great Explorers. UK. 1996. (2013) 

 Stewart Ross, Sue Shields: Romans, Anglo-Saxons and Vikings. UK. 

1993. (2013) 

 Stewart Ross, Sue Shields: Ancient Greece. UK. 1993. (2013) 

 Stewart Ross, Sue Shields: Victorian Britain. UK. 1993. (2013) 

 Stewart Ross, Sue Shields: Britain since 1930. UK. 1993. (2013) 

http://www.pearsonpublishing.co.uk/education/catalogue/491858.html
http://www.pearsonpublishing.co.uk/education/catalogue/491866.html
http://www.pearsonpublishing.co.uk/education/catalogue/704128.html
http://www.pearsonpublishing.co.uk/education/catalogue/704136.html
http://www.pearsonpublishing.co.uk/education/catalogue/704101.html
http://www.pearsonpublishing.co.uk/education/catalogue/704098.html
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 Crispin Keith: History Homework. UK. 1999. (2013) 

 Ian Wickson: Medieval Realms – Britain 1066-1500. UK. 1997. (2013) 

 Ian Wickson: Crowns, Parliaments and Peoples – Britain 1500-1750. UK. 

1997. (2013) 

 Julie Beer,Crispin Keith: Britain 1750-c1900. UK. 1999. (2013) 

 Julie Beer,Crispin Keith: The Twentieth-Century World. UK. 1999. (2013) 

 Ian Wickson: The Roman Empire. UK. 1998. (2013) 

 Crispin Keith: Black Peoples of the Americas. UK. 1997. (2013) 

 Bernard Barker, Elizabeth Robinson, Carl Smith, Mel Vlaeminke: Student 

Handbook for History. UK. 1999. (2013) 

 

A kollégák azért csak ezeket vizsgálták meg, mert nem állt rendelkezésre 

több idő mint az általuk jelenleg vagy a közelmúltban használt tankönyvek rész-

letes bemutatása. A tankönyvelemzés alább részletezett – Dárdai Ágnes által 

összegyűjtött – szempontjait részletesen megküldtük az iskolákban tanító okta-

tóknak. 

1. A tankönyvek elemzésének tudományos szempontjai 

1. A tankönyv szemlélete 

Korszerű (a jelen elvárásaihoz alkalmazkodó, nem elavult). 

Faji, nemi, etnikai, vallási előítéletektől mentes 

Értékmegőrzésre (az élet, a környezet, az emberiség kulturális örökségének 

védelmére) ösztönöz. 

 

2. A tankönyv nyitottsága 

Az adott tudomány megismerési eljárásai, módszerei, sajátosságai kiderül-

nek 

A szerző utal a vitás kérdésekre, hipotézisekre  

A szerző fontosnak tartja, hogy az előszóban megnyerje a tanulókat a tanu-

láshoz (tanulási cél közlése, motiváció) 

A szerző további tanulásra, tájékozódásra ösztönzi a tanulókat (irodalom-

ajánlással, feladatokkal stb.). 

http://www.pearsonpublishing.co.uk/education/catalogue/HISHW_.html
http://www.pearsonpublishing.co.uk/education/catalogue/493346.html
http://www.pearsonpublishing.co.uk/education/catalogue/493354.html
javascript:doAuthorSearch('Julie%20Beer');
javascript:doAuthorSearch('Crispin%20Keith');
http://www.pearsonpublishing.co.uk/education/catalogue/493362.html
javascript:doAuthorSearch('Julie%20Beer');
javascript:doAuthorSearch('Crispin%20Keith');
http://www.pearsonpublishing.co.uk/education/catalogue/493370.html
http://www.pearsonpublishing.co.uk/education/catalogue/493389.html
http://www.pearsonpublishing.co.uk/education/catalogue/493397.html
javascript:doAuthorSearch('Bernard%20Barker');
javascript:doAuthorSearch('Elizabeth%20Robinson');
javascript:doAuthorSearch('Carl%20Smith');
javascript:doAuthorSearch('Mel%20Vlaeminke');
http://www.pearsonpublishing.co.uk/education/catalogue/708905.html
http://www.pearsonpublishing.co.uk/education/catalogue/708905.html
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3. A tananyag kiválasztása 

A tananyag kiválasztásának szempontjait a szerző kinyilvánítja. 

A tananyag kiválasztása a tudományosság kritériumainak megfelel 

A kiválasztott tananyagban szerepelnek a legújabb tudományos ismeretek 

és módszerek. 

A kiválasztott tananyagban szerepelnek az alapvető (lényeges, tipikus és 

reprezentatív) témák. 

A tanulók érdeklődését kielégítő anyagrészek is szerepelnek. 

A kiválasztott tananyag alkalmas a probléma-centrikus tanításra és tanulás-

ra. 

A tananyaghoz választott képek, ábrák, térképek, stb. minősége megfelelő. 

Mennyisége az adott korosztály számára megfelelő. 

 

4. A tananyag strukturáltsága 

A tananyagrészek jól tagoltak. 

A tananyagrészek egymásra épülnek. 

A tananyagrészek koherens egészet alkotnak 

 

5. A tananyag prezentációja 

A tananyag mentes a szakmai pontatlanságoktól, vitatható állításoktól. 

A szakterminológia következetes és korrekt. 

A tanagyag utal tantárgyközi (pl. földrajz, irodalom) vonatkozásokra  

Az elsajátítást gyakorlati példák, feladatok, kísérletek stb. segítik. 
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2. A tankönyvek megítélésének pedagógiai-didaktikai szempontjai 

A.) A tankönyv használhatósága a tanulók szempontjából (tanulha-

tóság) 

1. Az életkori sajátosságok 

A tankönyv figyelembe veszi a tanulók lelki és szociális érettségének adott 

szintjét. 

A tankönyv ismeret- és feladatmennyisége arányos a tanulók befogadó-

készségével és a rendelkezésre álló idővel. 

A tankönyv a szaktárgy szaknyelvét a tanulók életkorának megfelelően, 

ugyanakkor szakmailag helyesen használja. 

A tankönyv nyelvezete és stílusa a tanulók életkorának megfelelő. 

A tankönyv segítséget nyújt abban, hogy a különböző tantárgyak keretében 

szerzett ismeretek és készségek egymást erősítsék a tanulás során. 

A tankönyv az adott korosztály tanulási képességeit és tanulási szokásait 

meghatározó feltételeket és sajátosságokat figyelembe veszi. 

A tankönyv a közvetítendő ismereteket életszerűen mutatja be. 

 

2. Tanulás-módszertani szempontok 

A tananyag megértését és elsajátítását sokféle didaktikai megoldás segíti. 

A tankönyv nagy gondot fordít az ismeretek rendszerezésére. 

A tankönyv lehetőséget ad az önellenőrzésre. 

A tankönyv többféle tanulási módszer elsajátítására és gyakorlására ad le-

hetőséget. 

A tankönyv problémaelemző tanulásra ösztönöz. 

A szerző felhívja a tanulók figyelmét egyéb ismeretszerzési lehetőségekre. 

A tankönyv az önálló tanulási képesség fejlesztésére alkalmas 
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3. Motiváció 

A tanulási célok a tanuló számára ismertek. 

A követelmények a tanuló számára nyilvánvalóak 

A tankönyv kihasználja azokat a lehetőségeket, amelyekkel a tanulók ér-

deklődését felkelti, tanulásra, gyakorlásra motiválja. 

Játékra, cselekvésre, feladatmegoldásra ösztönöz. 

 

4. Illusztrációk 

Az illusztrációk sokfélék (képek, ábrák, grafikonok, sémák, térképek stb.) 

Tartalmuk összhangban áll a tankönyv magyarázó szövegével. 

Az illusztrációk mérete megfelelő (jól láthatók, elemezhetők). 

Az illusztrációk száma megfelelő. 

Az illusztrációk hatékonyan segítik a tanulást (nem pusztán dekoratív sze-

repük van). 

 

5. Kérdések és feladatok 

A kérdések nehézségi foka a tanulók életkorának megfelelő. 

A reproduktív és az elemző kérdések aránya megfelelő. 

A kérdések lényeges, fontos területre irányulnak. 

A tankönyv a rendszeres ismétlésnek, összefoglalásnak megteremti a feltét-

eleit. 

A tankönyv változatos feladatokat kínál. 

 

B.) A tankönyv használhatósága a tanárok szempontjából (Tanítha-

tóság) 

1. A tankönyv szerkezete 

Az előszó tanár és tanuló számára fontos ismereteket tartalmaz a tankönyv 

használatával kapcsolatban. 
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A regiszterek (név-, helymutató) segítik a tájékozódást. 

A fogalomtár, kislexikon pontos, korrekt. 

A kérdések, feladatok megoldásai szervesen illeszkednek a tankönyvi tarta-

lomhoz. 

A hivatkozások (irodalom, forrás, kép, ábra stb.) korrektek. 

A tankönyv magyarázó szövege és didaktikai apparátusa közötti arány ki-

egyensúlyozott. 

 

2. A tankönyv tartalma 

A tanulók érdeklődését kiegészítő anyagrészek is szerepelnek benne. 

A tananyagrészek koherens egészet alkotnak 

A tananyag tartalma megfelel a tanulók életkorának. 

Mennyisége az adott korosztály számára megfelelő. 

A szakterminológia a tanulók életkorának megfelelő. 

A tanagyag utal a tantárgyak közötti vonatkozásokra. 

A bevezetett új fogalmak megfelelő sorrendben, egymásra épülő fogalmi 

hálóként jelennek meg a tankönyvben. 

A tankönyv alkalmas a követelményekben előírt tantárgyi készségek és ké-

pességek fejlesztésére. 

 

3. A tankönyv tanítás-módszertani megoldásai 

A tankönyvet módszertani pluralizmus jellemzi. 

A tankönyv alkalmas a különböző haladási tempójú tanulók tanulásának dif-

ferenciált irányítására. 

A tankönyv alkalmas az önálló tanulásra. 

A tankönyv alkalmas a csoportmunkára. 

A tankönyv lehetőséget kínál a tantárgy-specifikus munkaformákra. 

Az elsajátítást gyakorlati példák, feladatok, kísérletek stb. segítik. 
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A tananyagrészek egymásra épülnek. 

A tananyagrészek jól tagoltak. 

A tankönyv jól alkalmazható a képességfejlesztő tanulásirányításban. 

Az elemzésre felkért tanárok nem tudták maradéktalanul és szisztematiku-

san érvényesíteni ezeket – a szerintünk legrészletesebb – kritériumokat, de a fő 

tematikai egységekhez ragaszkodtak. A tankönyveket először szaktudományos 

szempontból ítélték meg. Ezt különösen a főiskolán oktató kollégák ki részlete-

sebben. Ezen belül jellemezték a könyvek szemléletét, nyitottságát, a tananyag 

kiválasztását, szerkesztettségét és bemutatását. 

A pedagógiai-didaktikai elemzésben a tanulhatóság elemzésével kezdték, 

próbálták megítélni az életkori sajátosságok figyelembe vételét, a tanulás-

módszertani szempontokat, a motivációt, a kérdéseket és feladatokat. A tanítha-

tóság vizsgálata során a tankönyvek szerkezetéről, tartalmáról, tanítás-

módszertani megoldásairól lesz szó. Az elemzést tagozatok és országok szerint 

strukturáltuk a jobb elkülöníthetőség végett 

1.2. Magyarországi történelemkönyvek vizsgálata 

1.2.1. Az általános iskolai 5. osztályos történelem tankönyvek 
vizsgálata11 

A történelem a benne rejlő és belőle adódó ok-okozati összefüggéseknek 

köszönhetően hozzájárul a logikus gondolkodásmód fejlődéséhez. A történelem 

növeli az érdeklődést a társadalom, a tudomány, a technika, a kultúra fejlődése 

és vívmányai iránt. A múlt megismerése által megérthető a jelen és bizonyos 

fokig előrelátható a jövő. Mindezek mellett a történelem az általános műveltség 

gerincét alkotja, vagyis aktívan hozzájárul az irodalom, a földrajz, a filozófia 

megértéséhez.  

A történelemtanár a világot tanítja. Ezért szükséges naprakész információk 

birtokában lenni, akár a globális világ, akár a sokat emlegetett multikulturális 

nevelés területén, ahol olyan készségeket és képességeket fejleszt az iskola, 

                                       
11

 Készítette Császi Csaba, Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló Általános, Közép-, Alapfokú Művé-

szeti Iskola és Pedagógiai Intézet Eger 
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amelyek a demokratikus társadalomban való élethez szükségesek. A társadalom 

olyan pozitív értékek közvetítését és elmélyítését kívánja, mint pl. az emberi jo-

gok biztosítása, az igazságosság, a szolidaritás és a szabadság eszméje. Hol je-

lenjenek meg ezek a leglátványosabban, ha nem a történelemtanítás területén? 

A Nemzeti Alaptanterv (NAT) számtalanszor utal ezekre az értékekre. (Lásd az 

Alapelvek, célok, Kiemelt fejlesztési területek, Fejlesztési feladatok c. részekben) 

A tanárnak demokratikus személyiségnek kell lenni, és ilyen tanulókat kell nevel-

nie. 

A történelemtanítás elég széles feladatkörrel rendelkezik. Ebből az követke-

zik, hogy a tanár felelőssége óriási, hiszen a munkája, tevékenysége alapvetően 

meghatározhatja tanulóinak a gondolkodásmódját, viszonyulását a világhoz. A 

történelemtanítás egyik célja „hogy a tanulók felismerjék és megértsék, hogyan 

és miért éreztek cselekedtek, és gondolkodtak másként az emberek a múltban, 

mint a jelenben élők”(NAT)  

„Az 5–8. évfolyamokon a tananyag feldolgozásának alapelve a történetek 

elbeszélésén, megjelenítésén alapuló, tevékenység-központú történelemtanítás, 

amelynek egyik eszköze a jelentős történelmi személyiségek bemutatása. Fontos 

szempont a szűkebb és tágabb környezet történelmi, kulturális, vallási értékeinek 

átadása, valamint az, hogy a diákok megismerjék a történelmi múltat feldolgozók 

(történész, régész, nyelvész) munkájának alapelemeit.”(NAT) 

Úgy tűnik, hogy napjainkban a hagyományos ismeretátadó iskola válságban 

van. Ma már az iskola nem feltétlenül „tudásközpont”, ahol a tanulók reggeltől 

délutánig telerakják fejüket a tudással, majd otthon azt tovább tanulják. A meg-

szerzett tudás hamar elévül, a tudomány fejlődése révén óriási, követhetetlen 

mértékű ismeret keletkezik, egyre inkább az élethossziglani tanulás felé hala-

dunk. Ugyanakkor a tanulási környezet is alapvető változáson ment és megy ke-

resztül, megjelentek az IKT-eszközök, a tanár már nem tudásközvetítő, hanem 

inkább szervező, irányító, stimuláló feladatokat lát el. 

Az oktatásban megjelenő tankönyveket, és egyéb eszközöket ezek a prob-

lémák alapvetően befolyásolják. Nincs modern történelemoktatás, modern esz-

közök, és modern tanárképzés nélkül. Ha a jól bevált évtizedes alapelveket akar-
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juk továbbvinni, azokat a kor technikai színvonalán érdemes tenni. Erre bőven 

találunk jó és rossz példákat a tankönyveink között. A továbbiakban a könyvek-

kel kapcsolatos elvárásokról, szakmai, módszertani, tartalmi részeikről, esztétikai 

megjelenésükről, használhatóságukról, korszerűségükről próbálunk egy korrekt 

elemző értékelést adni. Az elemzésnél alapvetően a tankönyvek elemzésének 

tudományos szempontjait követjük. 

A tankönyvek elemzésének tudományos szempontjai 

Előbb kissé szintetizálva összefoglalom a tankönyvek szemléletéről, nyitott-

ságáról, a tananyag kiválasztásáról, megszerkesztéséről, bemutatásáról szóló 

véleményemet. Csak annyiban tudom megítélni tudományos jellegüket, ameny-

nyire nyomon lehet követni egy általános iskolában a történelemtudomány és a 

pedagógia legkorszerűbb eredményeit. 35 éves tanári pályafutásom során nem 

találkoztam olyan tankönyvvel, amely mindenkinek tetszett volna. Legtöbbször 

tartalmi kifogásokat hallottam. Nem sikerült megtalálni az optimális arányokat, a 

tanároknak a maximum és a minimum sziklái között kellett a helyes utat megta-

lálni. A tankönyvpiacon az 1990-es években jelentek meg az alternatív tanköny-

vek. Az oktatáspolitika is kísérletező kedvében volt: megpróbálták az általános –

és középiskola ismétlődő tananyagait átcsoportosítani. A valódi történelemtaní-

tást az 7. osztályban kezdték, az előző osztályokban pedig afféle bevezető tár-

gyakat oktattak. Több próbálkozás után jelenleg a hatályos NAT alapján dolgo-

zunk. Ezt 2013 szeptemberében vezették be. Ha a „tananyagok fejlesztése, ki-

munkált koncepciók és standardok alapján kell, hogy megtörténjen, és illeszked-

niük kell a NAT-ban és a kerettantervben megfogalmazottakhoz”, véleményem 

szerint a gombhoz kell varrni a kabátot, a keretek adottak, és az elemzés szem-

pontjainak arra kell irányulnia, hogy milyen tartalmi, pedagógiai, módszertani 

megoldásoknak kell érvényesülni az új tankönyvekben. Ennek megfelelően elő-

ször is a legújabb 5. osztályos tankönyveket kell részletes vizsgálat alá venni, 

mert ezek felelnek meg a 2013-ban bevezetett NAT követelményeinek. A többi 

osztály tankönyve jelenleg nem NAT-kompatibilis. Tartalma, tananyagbeosztása 

nem felel meg a NAT-ban és a kerettantervekben megfogalmazottaknak. Általá-

nos iskolai történelem tanár kollégáimmal konzultálva szerintem ma ezek a legy-
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gyakrabban használt ötödikes történelem tankönyvek: Horváth Andrea-Horváth 

Levente Attila: Történelem 5. (Mozaik Kiadó), Horváth Péter: Történelem 5. 

(Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó), Németh György-Balla Árpád – Katona 

András: Történelem 5. (Műszaki Kiadó). 

A 2013-ban bevezetett NAT átrendezte az eddigi tantárgyi struktúrát. A 

tananyagot jelentősebb mértékben összevonta. Egyrészt összezsugorította, amit 

eddig tanítottunk, másrészt 5. osztályba beillesztette a 6. évfolyam első félév-

ének anyagát. Így új tankönyvek keletkeztek, a szerzők átírták a feleslegesnek 

tűnő részeket, csökkentették az egy-egy témakörhöz tartozó tananyagot, amely-

nek néha súlyos következményei vannak. Amit eddig szakszerűen és kiegyensú-

lyozottan meg tudtunk tanítani, arra most sokkal kevesebb idő, energia és figye-

lem jut. Véleményem szerint ennek a tananyag-elrendezésnek az érettségi vizs-

gákig érezhető lesz a hatása. 

1. A tankönyvek szemlélete 

Nehéz ebben a műfajban újat alkotni. Ha végignézem az elmúlt évtizedek 

tankönyveit, akkor alapvetően nagy változásokat nem látok bennük. A mai szem-

léletű tankönyvi struktúra az 1962-es reform óta szinte változatlan. Akkor alakult 

ki, hogy osztályonként egy-egy nagy történelmi kor anyagát tanítjuk és a ma-

gyar és az egyetemes történelmet osztályonként párhuzamosan oktatjuk. Tar-

talmilag ezek megcsontosodtak, de félek tőle, hogy bármilyenfajta szemléletvál-

tás zűrzavart okozna. A tankönyvek szemlélete nagyjából elfogadhatónak mond-

ható. Ez alapvetően a tartalomra vonatkozik. A tananyagot a szokásos kronológi-

ai elrendezésben tárják a tanulók elé. Ennek megfelelően 5. osztályban az őskor-

tól az Árpád-ház kihalásáig dolgozzák fel a tananyagot 4-6 témakörre, 42-47 

tanegységre osztva.  

Az tankönyvek első leckéi bemutatják a történelem megismerésének mód-

ját, a történelem forrásait, foglalkoznak a régészek munkájával. a szerzők ked-

vence a víz alatti régészet, egy helyen említik a kísérleti régészetet, de a modern 

tudományos eljárásokat, kormeghatározásokat, genetikát, a modern tudomá-

nyokat, a számítógépes modellezést stb. meg sem említik. Tapasztalatom szerint 
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ezek érdekesek már az ötödikesek számára is. A tankönyvek bevezetőjében a 

szerzők jó tanácsokkal látják el a tanulókat, hogyan használják a könyvet, ho-

gyan tanuljanak, melyek a jó tanulási technikák, ismertetik a könyv jelképrend-

szerét, már ahol van ilyen. A könyvek szövegkörnyezete mentes minden torzu-

lástól, nem olvasható ki belőlük semmilyen előítélet vagy elfogultság. A könyvek 

első fejezete érdekesen tagolódik. Van, ahol jól láthatóan elválasztották az ős-

kort a nagy folyam-menti civilizációktól. Szerintem ez helyes megoldás. 

A történelem új tantárgy az általános iskola felső tagozatában. A jó tan-

könyv igyekszik megnyerni a tanulót a tantárgy tanulásához. Elmondja, miért 

érdekes a történelem, hogyan lehet, és érdemes tanulni. A tanulás tanítása az 

iskola alapvető feladata. Minden tanárnak feladata, hogy felkeltse az érdeklődést 

az iránt, amit tanít, útbaigazítást adjon a tananyag szerkezetével, elsajátításával, 

hozzáférésével kapcsolatban. A tanár önbizalmat ad, bátorít.  

Már a bevezetőben tájékoztat a könyvben található szimbólumok használa-

táról. Ennek óriási haszna van. A tankönyv használata folyamán a tankönyvi 

szimbólumok automatizálódnak, a tanulók tudják, milyen feladatot kell elvégezni, 

kellő gyakorlás után szinte maguktól, megtalálják a megcsinálható feladatokat, 

az elvégezhető gyakorlatokat. Azt a gyakorlatot tartom jónak, amely ez első lec-

kében megmutatja a történelem megismerésének módjait. Bemutatja történelmi 

forrásokat, a legfontosabb segédtudományt, a régészetet, megemlíti a mai kor-

szerű megismerést elősegítő tudományokat, genetikát, kormeghatározási mód-

szereket stb. megismerteti a tanulókat a régészeti feltárások módszerével.  

Ha tankönyv korszerű szemléleténél tartunk, akkor feltétlenül meg kell em-

lítenem a legfontosabb dolgot. A tankönyvek elsősorban a tanulók számára jelen-

tenek egyfajta vezérfonalat. Ez azt jelenti, hogy milyen ismereteket, történelmi 

tényeket, történelmi kulcsfogalmakat, kell elsajátítaniuk. Soha nem kész fogal-

makkal, hanem folyamatosan bővíthetőkkel dolgozunk.  

A tankönyv illetve a hozzá tartozó munkafüzet általában papíralapú. Ma már 

nem érdemes kiadni olyan nyomtatott taneszközt, melynek nincsen digitális vál-

tozata. Az IKT-eszközök használata hihetetlenül mértékben terjed, ma már min-

den tanár használ ilyen eszközöket. Az „okostáblák” használata lassan hétközna-
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pi tanári tevékenységgé válik, és sok helyen – pl. az egri Eszterházy Károly Gya-

korló Iskolában – a tanulók saját eszközt (CMPC, laptop, iPad) használnak. A di-

gitális változat nagyobb lehetőségekkel rendelkezik, bármikor beszúrhatók ani-

mációk, olvasásra alkalmas linkek. Nagyon jó, ha megtalálhatók digitális fóliák, 

térképek, animációk, amelyek segítik az anyag megértését. Ezeknek a tartal-

maknak a használata lehetséges a tanórán, de otthon tanulás alkalmával is. Vál-

tozatos foglalkoztatási és módszertani lehetőségeket teremtenek. Lehetővé te-

szik a bejegyzéseket, kiemeléseket, galériákat, forrásokat, lehetővé teszi feladat-

lapok, vagy gyakorló feladatok beiktatását. A NAT is foglalkozik a kulcskompe-

tenciák kérdésével és a digitális kompetencia ezek közé tartozik. A digitális kom-

petencia magába foglalja, az IKT-s eszközökkel közvetített tartalmakat, és tech-

nológiákat, azoknak etikus és magabiztos használatát az élet minden területén, 

így az oktatás, tanulás terén is. 

2. A tankönyvek nyitottsága 

Az ötödikes történelem tankönyvek tartalmilag évtizedek alatt bevált mintá-

kon alapulnak, bennük a lényeges, egy-egy eseményt, korszakot jellemző repre-

zentatív témák szerepelnek. Nem gondolnám, hogy bárki ezekből a témákból 

bármelyiket kihagyhatónak tartaná, a hangsúlyokon azonban lehet egy kicsit vál-

toztatni. Ha még létezik az az idea, hogy a történelemtanítás célja az emberiség 

történetének megismertetése, akkor a legfontosabb, legjellemzőbb folyamatok 

helyet kapnak a könyvekben. A tananyagok kiválasztása megfelel a tudományos-

ság kritériumainak. A különböző könyvekben az egyes anyagrészek mennyisége 

is hasonló. A tankönyvek egyes leckéinek felépítése is megfelel a már szokásos 

rendszernek. A leckék részekre vannak tagolva (általában 4-5 részegység), ahol 

rövid szövegekben tárják a tanulók elé a témához tartozó ismereteket. Egy-egy 

leckén belül a kerettanterv által előírt ismeretek elsajátítása szöveges részek, 

képek és térképvázlatok feldolgozásával, kérdések és feladatok segítségével tör-

ténik. A fontos és lényeges ismeretek, fogalmak kiemelése vastag betűs szöve-

gek alkalmazásával történik. 



 

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: 23/181 

 

A könyvek szerkezeti tagolódása már nem ilyen egységes. A kerettanterv 

által előírt tartalmak a könyvek középső részén találhatók, a bal és jobb oldali 

sáv illusztrációkra, kiegészítő ismeretek közlésére, térképek, kérdések számára 

van fenntartva. A kiegészítő anyagokban általában valamilyen érdekes esemény, 

mesés történet, monda stb. olvasható. Néha ezek a tankönyvek középső részé-

ben jelennek meg, pl. a görög történelem mondái: A trójai faló története, Az 

aranyalma mítosza, vagy A labirintus mítosza. Ezek általában hasznosak és érde-

kesek a tanulók számára. A hasznuk abban rejlik, hogy a gyerekek számára tá-

maszt adó szövegkörnyezetet jelentenek a tankönyvi szöveg szabatos tényszerű 

mondatainak megértéséhez.  

Pl. Az ókori Föníciáról az egyik könyvben 13 mondat van, de ha a tanulók 

valamit tudni akarnak a területről, akkor mind a 13 mondatot tudniuk kell. A má-

sik könyvben, ahol Fönícia térképe megtalálható, egyetlen mondat sem esik ma-

gáról a területről. 9 oldallal később a „Nagy újítás az ABC” c. részben másfél 

mondat említi. Így már zavaró a hozzá tartozó feladat: „Keresd meg Föníciát a 

történelmi atlaszban!” A harmadik esetben leírják 7 sorban a föníciai írás kialaku-

lását, de elkerülik a „hangjelölő írás” fogalmát. A görög ABC-ről is tesznek fel 

kérdéseket: „Melyik tantárgy óráin használunk görög betűket?” illetve „A görög 

ABC betűiből melyiket ismered?” A válasz a nyilván a matematikára utal, de a 

tanév elején a matematika órán a gyerekek még nem találkoznak a görög ABC 

betűivel. Hasonló kis hibákat lehetne sorolni, de ezekkel együtt is jól taníthatóak 

a könyvek. A kiválasztott tananyagok szerintem alkalmasak a probléma-

centrikus tanulásra, de a tanár feladata, hogy a megfelelő módszerek kiválasztá-

sával a „honnan-hová-hogyan” problémamegoldó utat bejárva eredményesen 

végezze feladatát. 

Legtöbb tankönyv gazdagon illusztrált. Leckénként átlagban 7-10 kép, rajz, 

térkép segíti a jobb megértést, tájékozódást vagy egyszerűen csak motivál, ér-

dekességeket mutat be, vagy feladatot ad. Ha további statisztikai jellemzőket 

kellene említeni, akkor szinte minden leckénél találunk térképet, ami feltétlenül 

segíti a topográfiai ismeretek elmélyítését. A térképekhez kapcsolódó feladatok 

már kevésbé lényegesek. Pl. India térképénél a következő feladatot találjuk: „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: 24/181 

 

térkép alapján jellemezd a terület természeti adottságait! Milyenek voltak a más 

országokkal való kereskedelem feltételei?” Ami az illusztrációkat illeti, a Mozaik 

Kiadó történelemkönyve megelőzi a másik két kiadványt. Szép, színes, a gyer-

mek fantáziáját megmozgató, látványos képeket találunk a könyvben. Szerintem 

azonban a szöveg mennyisége kevés, talán alábecsüljük a tanulók képességeit. 

Adósnak érzem a könyveket az új tudományos ismeretek által felvetett problé-

mákkal. Ez szinte végigkíséri mindhárom ötödikes könyvet.  

A tankönyvek elemzésének pedagógiai-didaktikai szempontjai  

Ebben a fejezetben a taníthatóság és a tanulhatóság problémájáról kell nyi-

latkozni. A tanulhatóság kérdéséhez kiterjedt és széleskörű felmérést kell végez-

ni a diákok körében, de erre az idő szűkössége miatt nem volt lehetőség. Tanár-

ként és felnőttként ugyanis más lehet a véleményem a tanulhatóságról, ha az 

életkori sajátosságok figyelembe vételét, a tanulás-módszertani szempontokat, a 

motivációt, az illusztrációkat, a kérdéseket és feladatokat vizsgálom meg. Erről a 

gyerekek tudnának használható és hiteles véleményt mondani, amit feltétlenül 

figyelembe kell venni az új könyvek szerzőinek. A taníthatóság kevésbé jelent 

problémát, a magyar tanárok többsége a szakmáját jól ismerő, kreatív, elhivatott 

pedagógus. Azok, akik több éves gyakorlattal tanítanak, azok több-kevésbé pon-

tosan tudják, melyek azok az ismeretek, amelyekre feltétlenül szükség van. A 

tanár a könyv szerkezetéről, tartalmáról és tanítás-módszertani jellemzőiről tud 

autentikus gondolatokat megfogalmazni. A következőkben ezeket a szemponto-

kat is egymással keverve személyes tapasztalatokkal alátámasztva vizsgálom 

meg. 

Szerintem az általános iskolai 5. osztályos történelemtanításnak az egyik 

legfontosabb célja a tantárgy megszerettetése. A diák az iskolai évek alatt elsa-

játított információmennyiség nagy részét a felnőttkor idejére már elfelejti, de az 

iskolában történő személyiségfejlesztés egy életre szóló nyomokat hagy benne. A 

tanulók készségeinek, képességeinek fejlesztése az oktatás alapvető feladata. A 

jó tankönyv útmutató és útbaigazító. Segít az értelmezésben, támpontot ad a 

fontos és lényegtelen dolgok kiválasztásában. Segíti a készségek fejlesztését, 
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ezért jól tagolthatónak, érdekesnek változatosnak kell lennie. Véleményem sze-

rint a tananyag kiválasztása nem minden esetben indokolt főként tartalmi vonat-

kozásban. Érdemes lenne végiggondolni, hogy Kínáról valóban a Nagy Fal és a 

cseréphadsereg-e a két legfontosabb információ. Szerintem azt is meg kellene 

nézni, hogy Fönícia és Palesztina valamint a kereszténység kialakulása feltétlenül 

az ókori keleti államokhoz tartozik-e. Fönícia talán a római-pun háborúkhoz job-

ban köthető és a zsidóság története a kereszténység kialakulásával is jobban 

kapcsolódik a Római Birodalom történetéhez.  

Változó globális világunkban jobban kellene a természeti népekre (a ma is 

élő nomádokra, halászó-vadászó népekre) figyelni. Ötödikben teljesen hiányzik 

Afrika története, Dél-Amerika története pedig csak az azték, maja, inka civilizáció 

megemlítésével jelenik meg a könyvekben. Feltétlenül nagyobb területet kellene 

szentelni az araboknak is és bővíteni kellene a magyar történelemmel kapcsola-

tos leckéket.  

A leckék átcsoportosítása miatt nagyon óvatosan kell bánnunk a tananyag 

mennyiségével. Emiatt viszont olyan hiányosságok keletkeznek, melyek sok 

esetben a megértést nehezítik. Nem igazán világos, hogy miért nem hisszük el, 

hogy egy 5. osztályos gyerek nem képes neveket, évszámokat, helyneveket 

megjegyezni. Egyrészt alábecsüljük a gyerekek olvasottságából adódó ismerete-

ket, másrészt nem vesszük figyelembe az a hatalmas információtömeget, amely-

lyel a gyerekek egyébként rendelkeznek. Úgy tapasztalom, hogy gyakran mesé-

lik, mit olvastak, mit láttak egy-egy dokumentumfilmben valamelyik ismeretter-

jesztő csatornán. Azt azonban hangsúlyoznom kell, hogy ezek az élmények egy 

gyakorló iskola rendezett társadalmi hátterű tanulóira vonatkoznak. Ma, amikor 

az emberi memória „hanyatlása” látványos, nem szabad lenne lemondanunk a 

társadalom közös tudatát meghatározó közös ismeretek rögzítéséről, a szöveges 

információkról.  

A történelmi ismeretek térben és időben hatalmas messzeségekbe vezetik a 

tanulókat, ennek megfelelően feltétlenül vizsgálni kell azt, hogy mennyire alkal-

masak a tanulók életkori sajátosságai ezeknek a befogadására. Lényeges a to-

pográfiai és kronológiai ismeretek tanítása. Egy 5. osztályos tanulónak meglehe-
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tősen jól kell(ene) tájékozódni Afrika (őskor) Ázsia (ókori kelet, a magyar őstör-

ténet) és Európa (görög-római történelem, a korai középkor) térképén. Ismernie 

kellene a főbb folyókat, hegyeket, a Földközi-tenger medencéjét. Tudnia kellene, 

amit a tankönyvek néhány feladata kér: „Jellemezd a térkép alapján a terület 

természeti adottságait!”. A jó történelemtanár tudja azokat az összefüggéseket, 

amelyek Görögország természeti földrajzából következnek, de szerintem ez túl-

zott elvárás egy 10–11 éves tanulótól, akinek ezekről a kérdésekről nincsenek 

információik. A földrajzi ismeretek oktatása csak később kezdődik, a természet-

ismeret tantárgynak pedig nem feladata az ilyen típusú ismeretek oktatása. Ter-

mészetesen ezen ismeretek beépíthetők a történelem tanításába, és a tanárok 

nagy többsége tudja, hogy milyen mértékben és fontossággal kell ezeket az is-

mereteket kezelni. 

Más a helyzet a kronológiai ismeretekkel. A történelem megismerésének 

alapvető eszköze, a „mikor történt?” kérdése. 5. osztályban a tananyag ennek 

megismerésére lehetőséget biztosít, az „Időszámítás” című leckében. Érdekes 

módon a matematikai ismeretek hiányában sem okoz ez gondot. A tanulók sok 

gyakorlással készségszinten alkalmazzák ezeket az ismereteket. Ha megfelelő 

mennyiségű időt (pl. egy egész leckét) tudunk szánni a gyakorlásra, akkor a ta-

nulók bonyolultnak, és nehéznek tűnő dolgokat is tudnak alkalmazni.  

Itt az a fő kérdés, hogy a tanár és a tanuló rendelkezik- e megfelelő idővel 

a gyakorlásra. A jelenlegi tananyagelosztás tekintetében nyugodtan kijelenthe-

tem: nincs idő gyakorlásra. A legproblémásabbnak a tananyag mennyiségét és rá 

fordítható időmennyiséget érzem. Az új tananyag tanítására átlagosan 20–25 

percünk marad. Ennyi idő jut pl. Nagy Sándor, a római-pun háborúk, a római 

császárság, a lovagi életmód, a honfoglalás, vagy a tatárjárás feldolgozására. 

Szinte lehetetlen feladat.  

Ilyenkor merül fel a tananyag hangsúlyozásának kérdése. A tankönyv adta 

szűk időkeretet a tanárok általában rugalmasan kezelik. A könyvben levő olvas-

mányok elmaradnak, legfeljebb otthon kerülnek feldolgozásra. A kevésbé „fon-

tos” vagy tanári magyarázatot nem igénylő leckék – a művészetek, életmód, 

hétköznapok, ünnepek, stb. – közös feldolgozása sokszor nem történik meg, pe-
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dig lehetőséget adnának másfajta tárgyalásra. Ha tudjuk, hogy más tantárgyak-

ból (irodalomból, művészettörténetből, rajzból már tanultak róluk, néha elég egy 

rövid ismétlés. Nagyobb hangsúlyt kell hogy kapjon minden ismeret, ami a to-

vábbhaladás, a fejlesztés szempontjából fontos.  

Tanulás-módszertani szempontból ez a problémakör veti fel a különböző 

tantárgyak keretében megszerzett ismeretek kapcsolódásának kérdését is. A ta-

nulók a meglévő tantárgyi struktúrában tantárgyakat tanulnak, irodalmat, művé-

szettörténetet, ének-zenét, földrajzot stb. Minden tantárgyat önálló tárgyként 

sajátítanak el, sajnos csak kevés esetben történik meg, hogy a megszerzett 

egyéb tantárgyi ismeretek összekapcsolhatók, sőt erősíthetik egymást. Csak a 

legjobb tanárok tesznek utalásokat a Toldi kapcsán a feudális társadalom örökö-

södési rendszer és a lovagság kapcsolatára. Ritka alkalom az is, amikor a felvilá-

gosodás eszméje és Mozart Varázsfuvola című operája találkozik a történelem-

órán.  

Ha a tankönyvek használhatóságát az életkori szempontból nézzük, az ötö-

dikes tankönyvek megfelelnek ezeknek az elvárásoknak. Stílusukban, nyelveze-

tükben, szakmai nyelvhasználatukban jónak mondhatók. Jól kezelik a szükséges 

és megtanulandó fogalmakat. Segítséget nyújtanak a tankönyvi szöveg értelme-

zésében, (ez különösen 5. osztályban fontos) a lényeges tudnivalókat vastag be-

tűvel kiemelik a szövegkörnyezetből. A gyerekek azonban nehezen tanulják ma-

guktól meg egy-egy szövegből a lényeges dolgokat kiemelni. A tananyag elren-

dezése, a tankönyv jó tagoltsága a taníthatóság-tanulhatóság fontos feltétele. A 

nagy fejezetek és a leckék legyenek arányosak – már a könyv tagolása emelje ki 

a tárgyalt korszak sajátosságait. Különüljenek el a különböző didaktikai funkciójú 

szövegrészek (pl. törzsanyag, kiegészítő anyag, olvasmányok, kérdések, felada-

tok). A tanulást különféle kiemelések segítsék. A túlzott tagoltság és sok kieme-

lés azonban már nehezíti a tanulást.  

Talán hasznos lenne minden nagy témakörnél egy összefoglaló térkép beil-

lesztése, amely bemutatná a fejezetben lévő leckék topográfiai vonatkozásait, 

folyókat, városokat, területeket, országokat. Ez lehetővé tenné, hogy a tanulók 

összefüggéseiben láthassák az adott területet. Az 5. osztályban ezeket a tanulók 
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életkori sajátosságainak megfelelően lehetne akár képes, rajzos formában is el-

helyezni. A gyakori használat valószínűleg pozitív hatással lenne a térképen való 

tájékozottságra, a topográfiai ismeretekre. 

Minden tankönyvnél alapvetően fontos szempont az ismeretek rendszerezé-

sének kérdése. Az általam vizsgált tankönyvekben van erre törekvés. A leckék 

végén rövid vázlatok vannak, amelyek tartalmazzák a leckék legfontosabb tudni-

valóit, a neveket, helyeket, fogalmakat. A tankönyvek szerzőinek nyilván az a 

szándéka, hogy ezekkel a rövid kis vázlatokkal segítsék a tanulókat a lecke isme-

reteinek rendszerezésében. A vázlatokban tulajdonképpen tankönyvi szöveg vas-

tagbetűvel szedett szavait sorolják fel. A problémát az okozza, hogy a tanulók 

számára ez nem jelent igazán segítséget, hisz számukra épp a hosszabb szöveg-

környezet jelent segítséget. A rövid vázlat néhány esetben kiegészül összefoglaló 

kérdésekkel. Ezeknek az lenne a célja, hogy a tanulók a kérdések megválaszolá-

sával a lecke anyagának ismeretét kontrollálni tudják. A szülők is ezeket a kér-

déseket szokták feltenni, amikor kikérdezik a leckét a gyerekeiktől. Ezek a kér-

dések csak az információmennyiséget mérik fel, de nem tükrözik a tanuló gondo-

latmenetét, gondolkodásmódját. Nem derül ki belőle, hogy miként kezeli az elsa-

játított információmennyiséget. Nem is várhatjuk el, hogy a tanulók ezekre a 

kérdésekre helyes és jó válaszokat tudjanak adni.  

Sokkal rosszabb a helyzet az egyes témakörök rendszerező, összefoglaló 

részeivel. Nem merem ezeket leckének nevezni, mert minden könyvben sze-

mérmesen meghúzódnak az egyes témák végén. Jól tudjuk, hogy a témák össze-

foglalása milyen fontos. A téma áttekintése, rendszerezése kapcsán kiderül, hogy 

milyen munkát végzett a tanár. Mennyire tájékozottak a tanulók az adott korszak 

történelmében, hogyan használják a megismert fogalmakat? Mennyire látják az 

összefüggéseket, egyáltalán hogyan áll össze a fejükben az az ismeret, amit órá-

kon keresztül közös munkával elsajátítottak? Az összefoglaló részek azonban 

nem nagy segítséget adnak ehhez. Két változattal lehet találkozni. Van rövid 

szöveg, ami a leckék által a tanuló elé tárt ismereteket összegzi. Itt nincs szö-

vegkiemelés, mert ebben a szövegben minden szó fontos, mondhatnám az egész 

szöveg a fejezet „kvintesszenciája”. A rövid összegzést kérdések követik. Nincs 
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mindenütt szöveges összegzés, máshol a szerzők felsorolnak 20 kérdést, esetleg 

feladatokkal kombinálják azokat. Az 5. osztályos könyvekben az első témakör az 

őskor és az ókori keleti államok története 10 lecke. A második témakör, Görö-

gország és Róma: 15–16 lecke. A harmadik témakör, a középkor 11–12 leckét 

foglal magába, a negyedik témakör az őstörténettől az Árpád-ház kihalásáig tar-

talmazza a magyar történelmet 15–17 leckében. Ekkora méretű fejezetek ösz-

szegzéséhez legalább 2–2 óra szükséges. Minden fejezet végén átfogó ismétlést 

kell tartani, hogy ne vesszenek el a továbbhaladáshoz szükséges létfontosságú 

ismeretek. 

Fontos kérdés egy tankönyv szempontjából, hogy ösztönöz-e a gondolkod-

tató tanulásra. A tananyag feldolgozásának egyik hasznos közös, tanári-tanulói 

tevékenységet lehetővé tevő módszere a problémamegoldás. A munka során a 

tanár és a tankönyv magyarázata, és a tananyag feldolgozási módja valamilyen 

megoldásra váró kérdést vet fel, de nem ad rá feleletet, hanem a tanulótól várja 

a választ. Erre leginkább önálló tanulás keretében kerülhet sor, hiszen a tanuló-

nak kell megkeresni a megoldást. 

A megvizsgált tankönyvek közül kettő teremt lehetőséget arra, hogy felhívja 

a figyelmet egyéb ismeretszerzési lehetőségekre. Egyik pl. ilyen feladatokat ad: 

„Nézz utána…, Keresd meg…, Hasonlítsd össze…, Készíts élménybeszámolót…” 

stb. Az utasítások lehetőséget adnak a tanulóknak arra, hogy a rendelkezésre 

álló eszközök, könyvek, térképek, képek stb. alapján elvégezzenek egyéb felada-

tokat is. Természetesen ezek nagyrészt olyan feladatok, amelyeknek a megoldá-

sa nem fér bele a tanórai keretekbe, tehát ezek házi feladatok lesznek. Ezzel két 

feladatot is megoldhatunk. Egyrészt a tankönyvben találunk egyéb ismeretszer-

zési lehetőségeket, másrészt ezek a feladatok alkalmasak önálló elkészítésre, 

önálló tanulási képesség fejlesztésére. Modernebbnek tűnik, amikor a tankönyv 

szerzői egy @ jellel hívják fel a figyelmet az egyéb online ismeretekre. Ezt egy 

kicsit önkényesnek tartom, mert van, ahol a tankönyvi szövegbe van illesztve, 

van, ahol az oldalsávban feladatként. Jó lenne tudni, hogy mi a szerzők szándé-

ka. Nyilván ezek kiegészítő anyagok, de akkor is nagyon óvatosan kellene ezek-

kel bánni! Óriási szakadékot látok a tankönyv óvatos minimális szintje, és a 
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megadott internetes feladat között a következő két esetben. @ Olvasd el a leghí-

resebb szónok Cicero beszédének egy részletét! Miért hatásos Cicero beszéde? 

Megtalálható:a www.enciklopedia.fazekas.hu oldalon. A beszéd címe : Oratio in 

Catilinam. Prima. (Catilina ellen. Első beszéd) Ha a tanuló szorgalmas, megkere-

si, de akkor is keveset ért belőle. Az interneten megtalálható hihetetlen mennyi-

ségű információ csak nagyon óvatosan használható. A könyv által ajánlott 

www.katolikus.hu oldalon még én sem találtam meg az „Olvasd el az interneten, 

hogyan égett Róma városa!” feladathoz tartozó szöveget.  

Helyesnek tartom, hogy a tankönyvek végén függeléket vagy kislexikont, 

időrendi táblázatot, vagy az összefoglaló leckék mellett további olvasmányokat is 

ajánlanak. Ezek, hasznosak mind az órai munka, mind az otthoni tanulás elősegí-

tésére. Egy-egy fogalmat a tananyag feldolgozása során közösen is megnézünk. 

Bizonyos idő múlva a tanulók már maguktól, önállóan is megkeresik ezeket a 

tanulást könnyebbé tevő tankönyvi részeket. 

Feltétlenül fontosnak tartom, hogy az összefoglaló részeket sokkal jobban ki 

kell dolgozni. Az összefoglalás az a lecke, amikor a tanulók egészben látják a 

tankönyv egy-egy fejezetét. Természetesen meg kell tartani a kérdéseket, a fe-

ladatokat, de szükséges lenne az ismereteket rendszerbe foglalni, hogy a tanulók 

számára legyen egy jól felépített, logikus, az összefüggéseket mutató, használ-

ható lecke. Ha kell, táblázatokkal, képekkel, (piktogramokkal) térképekkel, rövid 

magyarázatokkal kell összefoglalni. Lehetne beletenni időszalagot, kiemelten le-

hetne kezelni a legfontosabb topográfiai, kronológiai eseményeket. Véleményem 

szerint ez pont olyan fontos része a tankönyvnek, mint bármelyik más lecke. Ké-

sőbbi új tananyagok feldolgozásánál elég lenne csak a fejezetek végén lévő ösz-

szefoglaló leckékhez visszalapozni és ott villámgyorsan megkeresni a legfonto-

sabb információkat. Nagyban megkönnyítené az év végi és a tanév eleji ismét-

lést. 

Másik sarkalatos kérdés a megkerülhetetlen internet használata akár tan-

órákon akár az otthoni feladatoknál. Az interneten mérhetetlen mennyiségű és 

minőségű információ található történelemből is. Ezeknek nagy része ismeretlen, 

ellenőrizetlen forrásból származik. Sok esetben érdekes, de megtévesztő, téves, 

http://www.enciklopedia.fazekas.hu/
http://www.katolikus.hu/
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hibás információkat, elméleteket tárnak a weboldal használói elé. Ellentmond a 

tanulók életkori sajátosságának, hogy a legegyszerűbb témákról is oldalak ezrei 

jelennek meg. A választás lehetősége kritikus gondolkodás és előzetes ismeretek 

hiányában szinte lehetetlen tanulók számára, ezért a leggyakrabban használt 

weboldal a Wikipédia. Az internet használata sok fáradsággal jár, de a tanárnak 

feltétlenül ismernie kell azokat az oldalakat, amelyet a tanulói a tanulás során 

használnak. Az internet felhasználásával 5. osztályban kell elkezdeni a kritikai 

gondolkodás elemeinek megismerését is, melyekre főleg az online olvasmányok 

biztosítanak lehetőséget. 

Nem tértem ki a tankönyvek nyelvi elemzésére, mert ehhez alapvetően 

magyar irodalom és nyelvtan szakos tanárnak is kellene lennünk és szerintem 

csak azok képesek ebben hitelesen nyilatkozni, akiknek ezek a további szakjaik. 

A megfelelő helyeken utaltam nyelvi szempontokra, értékekre és hibákra. 

A nyomdatechnikai, könyvészeti vizsgálatokhoz is sajátos szakmai ké-

pességek szükségesek, a leglátványosabb megoldásokról szóltam a fenti fejeze-

tekben. 

Melyek azok az általános pedagógiai alapelvek és tantárgymódszertani 

megoldások, amelyeknek az új könyvekben következetesen érvényesülnie kell? 

A NAT világosan megfogalmazza az elveket, célokat és fejlesztési feladato-

kat. „A NAT-ban megfogalmazott elvek, célok, fejlesztési feladatok és műveltségi 

tartalmak érvényesülését a tartalmi szabályozás következő szintjét jelentő, a pe-

dagógiai munka szakaszainak sajátosságaihoz igazodóan készült kerettantervek 

biztosítják.” A történelemtanítás módszertanán belül a „módszer” fogalommal az 

eljárást, a megoldási módot, a történelmi tananyag feldolgozásának „hogyan”-ját 

jelöljük. Pontosabb meghatározásban: módszereknek nevezzük az oktatási fo-

lyamat adott szakaszában valamely konkrét didaktikai feladat megvalósítására 

irányuló sajátos, tervszerű tanári és tanulói eljárásokat. A módszerek megválasz-

tása nem esetleges, nem tetszőleges, hanem különböző tényezők által meghatá-

rozott. Az alkalmazott módszer függ a nevelési céltól, a tanítás tartalmától, az 

ebből következő didaktikai feladattól, továbbá olyan egyéb feltételektől, mint a 

tanulók életkora, fejlettségi foka, az osztály összetétele és a nevelő személyisé-
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ge, adottsága, pedagógiai kulturáltsága, lehetőségei. Az alkalmazható módszerek 

jelentős mértékben a tanári szabadság részét képezik. Más meghatározás szerint 

a módszerek olyan pedagógiai eljárások, melyek alkalmazásával a tanulók isme-

reteket szereznek, jártasságokat, készségeket alakítanak ki, és fejlesztik képes-

ségeiket. (Tóth Szilárd: A történelemtanítás didaktikája, Editura Argonaut, Cluj-

Napoca, 2009) A módszerek nem alkalmazhatók mereven. Más és más módszer-

rel oldhatunk meg különböző didaktikai feladatokat, de ugyanaz a didaktikai fe-

ladat több módszerrel is megoldható. A módszerek rugalmasak, hajlékonyak, 

variálhatóak. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a történelemtanár módszertani 

kulturáltsága meghatározó a tantárgyi tevékenység hatékonyságára.  

A tankönyv valójában a legkomplexebb didaktikai eszköz, szöveges tanítási 

eszköz, tartalmazhatja a kategória összes elemét, de egyre inkább tért nyernek 

benne a vizuális tanítási eszközök (térkép, kép). Ma a különböző felosztások sze-

rint itt vannak az 5. generációs didaktikai eszközök, a világ különböző pontjain a 

tanulók csúcstechnológiájú eszközöket használnak. A fejlődés jelenleg látható 

tendenciái feltétlenül ebbe az irányba visznek. 

1.2.2. A középiskolai 10. évfolyamos történelem tankönyvek 
vizsgálata12 

A történelemtankönyvek kapcsolata a taníthatósággal 

Kérdés: Megtörtént-e a gimnáziumi történelem tankönyvekben a régóta 

hangoztatott tananyag-csökkentés? Alkalmasak-e a tankönyvek arra, hogy az 

ismeretek átadása mellett képességeket is fejlesszünk, azaz élvezetessé tudjuk-e 

tenni a tanítást? 

Probléma: Ha túl sok konkrét ismeretet zúdítunk a gyerekekre, ráadásul 

nem a koruknak megfelelő módon fogalmazva és szerkesztve, a tanulásból be-

magolás lesz és a tanuló unalmasnak, egyhangúnak érzi a tananyagot, amit csak 

szó szerint meg kell tanulni. Ezzel csak megutáltatunk és nem megszerettetünk 

egy tantárgyat. Ha viszont csak a képességfejlesztésre helyezzük a hangsúlyt, 

                                       
12

 Készítette Nagy András középiskolai tanár, Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló Általános, Kö-

zép-, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet Eger 



 

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: 33/181 

 

megtörténhet, hogy a kevés és hiányos adat, ismeret birtokában a gyerekek nem 

tudnak eligazodnia múlt és a jelen problémáiban.  

 

Bíró Gábor – Lőrinc László – Stefány Judit: Történelem II. Középkor, 

kora újkor  

Alternatív Közgazdasági Gimnázium Kiadója, Budapest, 2001 

A három szerző alkotói szándékának megfelelően igen részletesen tárgyalja 

a korszakot, de nem kizárólag a száraz tényeken keresztül. Az ember a bőség 

zavarával küszködik, mikor kinyitja és olvassa: ismétlő kérdések, az új téma 

megválaszolásra váró alapkérdései, majd források, szemelvények, képek, ábrák, 

kronológia, hagyományos tankönyvi szöveg, mindez tagoltan, eltérő betűszedés-

sel, jól tördelve, fekete-fehér színű, de ettől függetlenül általában szemléletes 

képanyaggal. Mivel a tankönyvsorozat címe Társadalomismeret, sok, az élet-

móddal kapcsolatos rész is van benne.  

Ezt a könyvet valóban nem lehet „bevágni”, ezt csak feldolgozni lehet. Bár 

tanítani még nem tanítottam belőle, a forrásokat és az életmódról szóló részeket 

rendszeresen használom és ajánlom a tanítási gyakorlatra érkező hallgatóknak, 

hiszen ezek a részek történelmi olvasókönyvet helyettesítenek, alkalmasak akár 

egy fontos személy, vagy esemény bemutatására, akár vélemények ütköztetésé-

re. Átlagos képességű osztályban, a rendelkezésre álló időkeretet figyelembe vé-

ve talán ezek a részei használhatók leginkább a könyvnek, azaz segédeszközként 

a könyv igen jól funkcionál.  

Hogy hogyan lehet ezt a hatalmas ismeretanyagot feldolgoztatni, az kérdé-

ses. A tanár feladata, szerintem itt elsősorban a munka koordinálása. Az egyéni 

és a kiscsoportos munka elengedhetetlen. Tehetséges gyerek számára nem lehet 

gond szintetizálni az anyagot úgy, hogy csak hallja szóban a tananyag egy ré-

szét, a többit pedig személyesen dolgozza fel, de közepes, vagy gyengébb ké-

pességű osztályban, ahol több magyarázat szükséges és lassabban lehet haladni, 

kérdéses, hogy időben be lehet-e fejezni az anyagot (az adott órán, illetve a tan-

évben).  
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Két kérdést kell megválaszolni: 

1. Hogyan zajlik egy lecke elsajátítása?  

„A felfedezések” (11.), és „A világ kultúrái és találkozásaik” c. (13.) két lec-

ke. Erre gimnáziumban, más tankönyvet használva egy óra a keret. A „Krónika” 

c. kronológiai részben 19 évszám van felsorolva. Kell-e tudni ezt a 19 évszámot? 

Milyen évszámokat kell tudnia egy egyetemi vagy főiskolai hallgatónak a témá-

ból? Kell-e tudni az „Élet a tengereken” c. kb. másfél oldalas kiegészítő részt 

(rajz nélkül) annak, akinek nem kellett ezt feldolgozni? A „Summa” c., a hagyo-

mányos ismeretanyagot tartalmazó rész kb. feleakkora, mint egy hagyományos 

gimnáziumi tananyag évszámok nélkül. Ám a kronológiai rész részben ugyanezt 

az eseménysort tárgyalja, persze konkrét évszámokhoz kapcsolva, azaz vannak 

átfedések is. Hogyan áll össze egy diák számára egységes kép a hallottakból, 

látottakból? Mindent képtelenség elolvasni, hisz a tanóra is véges, és vannak 

más tantárgyak is, szerintem  

2. Mi az, amit ebből a hatalmas ismeretanyagból mindenkinek tudni kell a 

lecke végén? Az esélyegyenlőség miatt egységes követelményrendszerre van 

szükség. Most csak egy leckét vizsgáltunk, de a teljesség igénye nélkül, íme, né-

hány, ebben a fejezetben tárgyalt 2 órai tananyag statisztikája: A reformáció: 12 

oldal, 16 évszám, Az angol polgári forradalom: 10 oldal, 41 évszám. A tankönyv 

egyébként A/4 méretű, a források sokszor apró betűsek. A kiemelt két anyag-

részre normál négyosztályos gimnáziumi osztályban egyébként másfél, illetve 

egy tanóra van adva. Gondolom, nem négy éven keresztül tanulják a történelmet 

és nem is biztos, hogy csak történelem óra keretében.  

Ha feltételezzük a 6 évig tartó történelemtanítást, akkor időben széthúzzuk 

a tanulnivalót, de adódik a következő kérdés: 13-14 éves (7.-8. évfolyamos) 

gyerekek hogyan képesek ezt a hatalmas információtömeget megemészteni, le-

gyen az bármilyen változatos és érdekes. Arról nem is beszélve, hogy a sorozat 

terjedelme 11 könyv.  

Anélkül, hogy a könyvsorozatot tankönyvként tanítottam volna, vagy tud-

nám, hogyan dolgoztatják fel tananyagot, véleményem az, hogy bátran használ-
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hatják a középiskolainál magasabb szinten történelmet tanulók, főiskolások, 

egyetemisták a biztos siker reményében. 

 

Herber Attila – Martos Ida – Moss László – Tisza László: Történelem 

4. (Reáltanoda Alapítvány, 2007.) 

Ez a hatkötetes tankönyvsorozat küllemre színvonalasabb az előzőnél: ke-

mény fedél, színes oldalak kiváló minőségű, fényes papíron. Hatalmas informá-

ciótömeget tartalmaz, ami az eseménytörténetet illeti, széles Európán túli kite-

kintéssel, színes képanyaggal, jól áttekinthető táblázatokkal (családfák, kultúr-

történet).  

Mindez két szempontból igen kedvező: Kiválóan használható tanári kézi-

könyvként egy szaktanácsadói vélemény szerint. A főiskolás és egyetemista hall-

gatók (saját bevallásuk szerint) minden különösebb gond nélkül sikeresen vizs-

gáznak belőle országszerte. 

Kérdés: Középiskolásoknak készült a könyv? Szerintem nem. A könyvek 

száma alapján a hatosztályos gimnáziumi tankönyvek sorát erősíti, de annak al-

kalmatlan. Az információmennyiség alapján feltehető a kérdés: ha ennyit kell 

tudni középiskolában, akkor mit kell még tanulni felsőfokú intézményben?  

A tényanyag tulajdonképpen egyhangú leíró politika-és társadalomtörténet, 

jó képanyaggal de kevés forrással. A tananyagbeosztás sajátos olyan szempont-

ból, hogy a fejezetek egy igen részletes általános bevezetővel kezdődnek, majd 

országonkénti bontásban tárgyalják tovább a történteket. A két rész között vi-

szont erős átfedések vannak, mert az általános részben ugyanolyan fontos in-

formációk olvashatók egy-egy országról, mint az országokra lebontott részbe. Az 

olvasottakból úgy érzem, hogy a szerzőgárda tagjai „elmentek” egymás mellett, 

érezhetően nem egyeztették az összegyűjtött információkat, ami csak nehezíti a 

feldolgozást, ami már eleve nehéz amiatt, hogy a könyvsorozat felépítése inkább 

hasonlít – igen díszes kivitelben készült – egyetemi-főiskolai jegyzetre, mint egy 

középiskolai tankönyvre. 
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A 16–17. század története kb. 130 oldalt foglal. Általánosságban elmondha-

tó, hogy olyan személyeket, egyezményeket, szerződéseket említ, amelyek is-

merete egy egyetemi hallgatónak is becsületére válik. Csak reneszánsz pápából 5 

szerepel név szerint. A 16. századi Franciaország mind a 6 uralkodóját és tevé-

kenységét is megismerhetjük 7 oldalon, de még az általános kitekintésben is szó 

van róluk. Kell-e tudni egy kisgimnáziumban tanuló gyereknek mindezt? És le-

hetne még sorolni a példákat, de nézzük meg azt a hármat, amelyet az AKG-nál 

említettünk. A reformáció és ellenreformáció: 11 oldal, több mint 30 évszám. Az 

angol polgári forradalom: 7 oldal, több mint 20 évszám. 

 

Száray Miklós: Történelem II., Középiskolák, 10. évfolyam (Nemzeti 

Tankönyvkiadó, 2006.)  

Ez a könyv hosszú ideig szinte „etalonként” szolgált, alig volt vetélytársa a 

10. évfolyamos normál gimnáziumi történelemtanításban. Ebből kifolyólag fela-

datgyűjtemények, írásbeli érettségi feladatok alapja, azaz megfelelő alap lenne 

ahhoz, hogy a diákok történelmi ismeretei megalapozottak legyenek és megsze-

ressék a tantárgyat. Emellett alkalmas lehetett volna arra, hogy megfelelően fel-

építve a tananyagot, végre kiderüljön, mit is jelent a széles körben hangoztatott 

tananyagcsökkentés. Terjedelménél fogva a könyv eleve kevesebb információt 

tartalmaz, de más területen súlyos hiányosságai vannak. 

Olyan bőven ontja az információkat, hogy gyakorlatilag lehetetlen befejezni 

a rendelkezésre álló idő (72 óra) alatt. Csak úgy lehetséges a tananyag végére 

jutni, hogy bizonyos leckéket tudatosan kihagyunk és a 11. évfolyamot ezekkel a 

leckékkel kezdjük. Hogy ki mit visz át, az szaktanári elhatározás kérdése, de le-

galább 4-5 leckére lehet számítani. A többi lecke feszített ütemben, de megtanít-

ható, még úgyis, hogy az érettségi témaköröket hangsúlyosan kezeljük, ez pedig 

úgy érhető el, hogy megosztunk bizonyos tananyagokat, Sokszor nincs is más 

lehetőség, mert ha a korábbi tankönyvekhez hasonlóan megvizsgálunk néhány 

leckét, felvetődik a kérdés: hogyan lehet komplex módon, 45 percben megtaní-

tani a következőket: Reformáció és katolikus megújulás (egyház és reform, Lut-

her, Kálvin, antitrinitáriusok, ellenreformáció): 1 és fél oldal törzsanyag, 5 és fél 



 

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: 37/181 

 

oldal forrás. Polgárháború Angliában és az alkotmányos monarchia létrejötte (a 

Stuart-kor, az abszolutizmus csődje, a polgárháború kora, Cromwell köztársasá-

ga, az alkotmányos monarchia megszületése): 6 oldal (kb. 1 oldal törzsanyag, 5 

oldal forrás. 

Számoljunk az angol polgári forradalomról szóló leckével. Tételezzük fel, 

hogy nem feleltetünk, hanem a naplóbeírást és egy rövid óra eleji ismétlést elvé-

gezve van 40 percünk az események megtanítására. Csak a tényeket figyelembe 

véve a következőkről kellene szót ejteni: Anglia I. Erzsébet halála után; I. Jakab 

és I Károly uralkodása és jellemzésük; a skót támadás; a hosszú és a rövid par-

lament; polgárháború, parlamenti erőviszonyok; ki volt Cromwell és mi az az új 

típusú hadsereg, a király kivégzése; a köztársaság időszaka, a hajózási törvény, 

Írország és Skócia meghódítása, Cromwell diktatúrája; a restauráció; a dicsősé-

ges forradalom és Orániai Vilmos; a Jognyilatkozat lényege; az alkotmányos mo-

narchia bemutatása. Mindez kb. 20 információ, azaz feltételezve, hogy a tanár 

mindenre ki szeretne térni legalább utalás formájában, egy órában tanítva másfél 

percenként kellene továbbhaladni. És akkor még nincs motiváció, nincs Crom-

well-életrajz (pl. tanulói kiselőadás), nincs topográfiai készségfejlesztés, nincs 

video-bejátszás, arról nem is beszélve, hogy egy forráselemzés mennyi idő. Váz-

latról és ismétlésről már szó se essék. Meg kell tehát osztani az anyagot, mint 

sok más esetben. A tanítandó évszámok mennyisége lényegesen lecsökkent (kb. 

tíz évszám), de az információk mennyisége nem csökkent, marad a két órában 

való tanítás, de ez óhatatlanul az egész rovására megy.  

A források terjedelme nemcsak mindkét tananyagban de az egész tan-

könyvben igen terjedelmes, képtelenség kezelni, kisebb terjedelmű, lényegre 

törő forrásrészletek nagymértékben megkönnyítenék az órai munkát. Az legfon-

tosabb ábrák viszont, egyszerűek, színesek, jól kezelhetők, a tankönyvi térké-

pekről is ugyanez mondható el.  
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Bihari Péter: A Nyugat felemelkedése 1450-1789, A befejezetlen 

múlt, (Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2003)  

Valószínűleg a hat évfolyamos képzés számára készült ez a tankönyvsoro-

zat. Struktúráját tekintve – a hatéves gimnáziumi oktatást figyelembe véve – 

talán a legjobb felépítésű (túlzott terjedelmű kronológiát kivéve. Jól tagolt, bár 

kissé bőséges az eseménytörténet, elegendő forrással kiegészítve, áttekinthető 

táblázatok és ábrák, a lapok szélén kiemelt fogalommagyarázat, tömör életrajzok 

és néhány érdekesség.  

A konkrét adatokat tekintve, összehasonlítva az eddig vizsgált anyagrészek-

kel: Az angol polgári forradalom: 8 oldal, 19 kiemelt évszám. A reformáció: 8 

oldal, 12 kiemelt évszám. Az eddig vizsgált kisgimnáziumi tankönyvek közül ta-

lán a legalkalmasabb lenne arra, hogy megalapozott tudást adjon a lineáris okta-

tásra alapozott történelemkönyvek közül. Szerintem képes erre, feltéve, ha a 

tanulóknak vannak előzetes ismeretei. 13–14 évesen kiváló képességekkel kell 

rendelkezni ahhoz, hogy a tananyagot egyáltalán áttekintsük, majd elsajátítsuk. 

 

Száray Miklós: Történelem 9. (Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, 

2013.) 

A tankönyvet ebben a tanévben használjuk először, egy teljes tanév tapasz-

talata nem áll rendelkezésre. A legújabb NAT 2012-es 9. évfolyamos tankönyv a 

leglátványosabb példa, hogyan megy szembe az elmélet a realitással: az általá-

nos alapelvekben megfogalmazott, kétségtelen szép célok nem érvényesülhetnek 

a gyakorlatban. Tananyagcsökkentés nem volt, csupán –egyszerűen fogalmazva 

– három korábbi anyagot kettőbe zsúfoltak össze. Ha a tanár egyáltalán az 

anyag végére akar jutni, kénytelen „mozaikszerűen” tanítani, azaz bekezdéseket 

kijelölni/elhagyni – olyan tanulóknak, akik akkor lépték át a középiskola küszöbét 

és minden oldalról zúdul rájuk a tanulnivaló. Hogy elitiskolákban kezelhető-e a 

probléma, nem tudom, de már egy átlagos képességű osztályban is rendkívüli 

módon megnehezíti a folyamatos órai munkát, a házi feladat kijelölését.  

A tartalmi problémák mellett egyéb nehézségek is adódnak.  
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1. A tényanyag felöleli a korábbi Száray-féle forrásközpontú 9.-es történe-

lemkönyv anyagát, továbbá a 10.-es könyv felét, mégis vékonyabb bármelyiknél. 

Ezt úgy sikerült megoldani, hogy a korábbiaknál kisebb betűmérettel, szimpla 

sorközzel nyomtatták mind a törzsanyagot, mind a forrásokat, ami nem igazán 

tesz jót olvasáskor.  

2. A törzsanyagok 5–6 oldalra van elosztva, a korábbiakban említett szer-

kesztés miatt óriási mennyiségű tényanyagot tartalmaznak, pl.:  

 Athén, a demokrácia kialakulása és fénykora: Athén polisza, Szolón re-

formjai, A zsarnokság, Kleiszthenész reformjai, A háborúk hatása Athénra 

(ez már önmagában is érdekes, mert a görög-perzsa háborúk hatásait 

úgy kell magyarázni, hogy magáról a háborúról a következő fejezetben 

esik szó), Az athéni demokrácia fénykora, Periklész építkezései 

„A Római Birodalom szétesése”: Constantinus uralkodása, a Római Biroda-

lom kettéválása, a népvándorlás és a Nyugatrómai Birodalom bukása?  

Már az összefoglalás órák megtartása is problémás: nem lehet egy Római 

Birodalmat egy órában rendszerezni (a gyakorló óra már csak álom). A régebbi 

NTK-s tankönyvben megvolt a lehetőség legalább arra, hogy két részre bontsuk 

az ókori Görögország és Róma történetét, de az új tankönyv maximalizmusa ezt 

lehetetlenné teszi. Elvben kényelmesen megtanítható lenne a tananyag: 5 feje-

zet, 42 tanóra, 2-2 óra ismétlés, 5 óra témazáró dolgozat. Ez 57 óra. De hogy 

lehet egy órában megtanítani a fent említett Róma-anyagot, vagy az egyedura-

lom kialakulását (Spartacus, Caesar, Augustus), avagy Hunyadi Mátyás uralko-

dását középiskolai szinten? A tankönyv felére elmondható, hogy képtelenség egy 

órára szűkíteni a tanítani valót és ez önmagában 63 órát jelent – ismétlés-

rendszerezés, gyakorló óra, témazáró dolgozat nélkül, időben és terjedelemben 

óriási korszakokat átfogva.  

3. A forrásanyag (szöveg, kép, térkép, táblázat) a korábbikhoz hasonlóan 

bőséges. A képanyag részben ugyanaz, mint amit a korábbi tankönyvben lehe-

tett elemezni, ezzel nincs is baj. Az ábrák és a térképek nagy része viszont meg-

változott, zsúfolt, ebből következően nehezen áttekinthető lett és az elemzésüket 

a korábbinál kisebb méret még nehezebbé teszi. (a korábbi forrásközpont tan-

könyvben egyszerűbb és nagyobb méretű ábrákat lehetett elemezni, ld. pl. az 
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athéni demokrácia Kleiszthenész és Periklész korában). Szerencsésebb színhasz-

nálat is elkelt volna sokszor, de a probléma inkább az, hogy az ábramagyaráza-

tok vagy ismétlik, vagy kiegészítik a törzsanyagot, vagy az ábrán olyan dolgok is 

szerepelnek, amelyekről szó sincs a törzsanyagban. Egyértelműbb, egyszerűbb, 

az egész könyvön átívelő koncepció talán jobb lett volna, ami segíti a tanulót az 

eligazodásban és a tanulás, begyakorlás egyfajta alapja is lehetett volna. 

A problémák általánosítása 

„A taneszközök a tanítási-tanulási folyamatban változatos funkciókat láthat-

nak el: motiválás, ismeretnyújtás, szemléltetés, rendszerezés, gyakorlás, ismét-

lés, rögzítés, ellenőrzés, a tanulás irányítása. A taneszközhasználat a pedagógus 

oktató-nevelő munkáját segítheti, kiegészítheti, fokozhatja, szimulálhatja, he-

lyettesítheti, új dimenzióba helyezi (hiszen alkalmazásuk során a tanár indirekt 

módon irányíthatja a tanítás-tanulás folyamatát, konzultálásra, egyéni bánás-

módra több lehetősége marad). A taneszközök a tanulót aktivizálják, motiválják, 

tevékenységét segítik, kiegészítik, fokozzák, irányítják, ellenőrzik, értékelik. Min-

dezen funkciók, lehetőségek csak a célszerű, átgondolt, tudatosan megtervezett, 

praktikusan kivitelezett taneszközök, szakszerű felhasználása során valósulnak 

meg.” (Petriné Feyér Judit, Didaktika, 1998:335). 

Elméletileg már mindent leírtak, ami a jó tankönyv megírásához kell, és a 

fontos kulcsszavak minden tanulmányban visszaköszönnek. Kérdés, hogy elmélet 

és gyakorlat összhangban van-e egymással? Azt kell mondani, hogy nem, mert 

„.. a pedagógus valamely taneszköz alkalmazására csak akkor vállalkozhat, ha 

annak immanens lehetőségeit és a rendszerben betöltött optimális funkcióját is-

meri és teljesíteni tudja. De... igyekeznie kell eljutni odáig, hogy a megfelelő in-

formációkra és ebből következően az optimális alkalmazás lehetőségére a tanu-

lás hatékony irányítása érdekében szert tegyen” (Nagy Sándor, 1997:181).” 

Mielőtt a tanulót ellátnánk a megfelelő ismertekkel, először a tanárnak kel-

lene megváltozni és megfelelni a kor (és a gyerek) támasztotta kihívásoknak. 

Kérdés, hol tart e téren a pedagógus társadalom? E kérdés megválaszolása nem 

képezi most az írás tárgyát, de egy mondatot megérdemel: a tanárképzést sok-
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kal gyakorlatiasabbá kell(ene) tenni, hogy a tanárjelöltek már nem csak megfele-

lő szakmai, de megfelelő pedagógiai-módszertani-informatikai tudással érkezze-

nek a gyakorlóiskolákba. (Utóbbi óriási kihívás, ismerve a mai diákok informati-

kai képzettségét és akkor még nem is beszéltünk az órai munka megszervezésé-

ről.)  

„A taneszközök a tanulót aktivizálják, motiválják, tevékenységét segítik, ki-

egészítik, fokozzák, irányítják, ellenőrzik, értékelik. Mindezen funkciók, lehetősé-

gek csak a célszerű, átgondolt, tudatosan megtervezett, praktikusan kivitelezett 

taneszközök, szakszerű felhasználása során valósulnak meg.” A legfontosabb 

taneszköz a tankönyv és még úgy néz ki, egy ideig az is marad. Annak is kell 

maradnia, mert ez a tanuló első számú információforrása az órán és az otthoni 

felkészülésben. Ebben minden fontos információnak benne kell lenni 

 Motiválóan;  

 érthető formában;  

 látványosan; 

 áttekinthetően; 

 továbbgondolásra serkentően.  

Az általam eddig használt középiskolai tankönyvek nem igazán alkalmasak 

arra, hogy ezeknek az elvárásoknak megfeleljenek.  

„A reform kedvéért elindított reform nem az, amit szeretnénk. És számos 

olyan dolog van, amit évekig jól csináltunk, melyek ugyan nem hoztak teljesen 

kielégítő eredményeket, de azt is el kell kerülnünk, hogy a fürdővízzel együtt ki-

öntsük a gyereket is. Mostanában tudatosul bennünk, hogy ez igenis megtörtén-

het, ha csak a változást erőltetjük anélkül, hogy meglehetősen biztosak lennénk 

abban, hogy amit a régi helyett akarunk jobb, mint a régi. Tehát én a változtatás 

mellett vagyok, de azt hiszem, egy kicsit óvatosnak kell lennünk. Guy Haug, Pa-

nelvita, 2009. június 17. 

http://www.ofi.hu/tudastar/iskolavezetes/panelvita) 

„Rossz helyezésünket közömbösen fogadta a hazai közvélemény, csupán 

szakmai körökben váltott ki élénkebb reakciót. Más országokban a PISA-vizsgálat 

nemzeti tükörképe hol büszkeséggel töltötte el, hol megrázta a lakosságot. … A 

http://www.ofi.hu/tudastar/iskolavezetes/panelvita
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legtöbb ország a PISA-jelentés elemzésére, értékelésére, javaslatok megfogal-

mazására nemzeti bizottságokat állított fel. Nálunk ez nem történt meg.” (A PI-

SA-jelentés az Országos Köznevelési Tanács napirendjén 

Köznevelés, 2002. október 4. 9.) 

2. Külföldi történelemkönyvek vizsgálata 

2.1. Összefoglaló a szlovákiai magyar tannyelvű alapiskolákban és 
gimnáziumokban használt Történelem 1-3. tankönyvekről 

A Szlovák Köztársaság Oktatási Minisztériuma 1102/2000-41, 1736/1996-

154 és 351/1995-214 szám alatt engedélyezte a Történelem 1. (Az ókortól a kö-

zépkorig), Történelem 2. (Szlovákia a középkorban és az újkor kezdetén), vala-

mint a Történelem 3. (Szlovákia az újkor küszöbén) című tankönyveket, amelyek 

– mi legalábbis ezeket a kiadásokat vettük alapul – 2006-ban jelentek meg az 

Orbis Pictus Istropolitana kiadónál Pozsonyban, Szabó Ferenc fordításában. Ez 

utóbbi információ azt is jelzi, hogy ezeket a – magyar tannyelvű alapiskolák 6-8. 

osztályaiban, de a magyar tannyelvű gimnáziumok 1-3. osztályaiban (és a szlo-

vák tannyelvű iskolákban is) használt – tankönyveket szlovák történé-

szek/tanárok írták, élükön a tankönyvcsalád védnökével (mentorával), a Szlová-

kiában vezető történésznek számító Dušan Kováč-csal. Sorrendben: Történelem 

1. – Pavol Valachovič, Viliam Kratochvíl és Vincent Mučka; Történelem 2. – Pavel 

Dvořák és Ivan Mrva; Történelem 3. – Dušan Kováč és Vojtech Kopčan. Az utób-

bi két tankönyv didaktikai felelőse Viliam Kratochvíl volt.  

Ezek kapcsán rögtön az a kulcsfontosságú kérdés is felvetődik, hogy – a 

magyar nemzetiségű tanulók nyelvi, kulturális, nemzeti … identitásának őrzése, 

fejlesztése érdekében nem lett volna-e helyesebb a tankönyvírást szlovákiai ma-

gyar történészekre és/vagy történelem tanárokra bízni? A válaszunk csak igen 

lehet, amely állítást az alábbi összefoglaló – tudományos szempontok alapján 

tett – megállapításai megerősítik. 
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2.1.1. A tankönyvek elemzésének tudományos szempontjai 

1. A tankönyvek szemlélete 

A tankönyvek szemlélete ellentmondásos kettősséget mutat. Egyidejűleg 

korszerű és korszerűtlen. Egyrészt az a tény, hogy nem egy személy, hanem 

szerzői kollektíva írta, a könyvek szemlélete nem egységes (bár kellő egyezte-

téssel lehetett volna az is). Ez a szemléleti szóródás még egy tankönyvön belül is 

megfigyelhető. A probléma alapvetően abból adódik, hogy a szerzők között eltérő 

szakmai kvalitású, nemzetileg erősen vagy kevésbé elfogult szakemberek egya-

ránt találhatók. Ez a tankönyvek tartalmára, belső felépítésére, a szakkifejezések 

használatára, a képi és szöveges szemléltető anyagok kiválasztására stb. rá-

nyomta a bélyegét.  

Másrészt az is megállapítható, s ez még fontosabb, hogy – a szemléleti szó-

ródástól függetlenül – a tankönyvek nagyfokú egységességet mutatnak. Ez a mai 

szlovák történetírás és történelmi tudat lényegi sajátosságából adódik, ami – na-

gyon rövid jellemzés esetén – a következő kifejezésekkel illethető: védekező, 

magyarellenes, mítoszteremtő és konzerváló, tudományosan és politikailag meg-

osztott, a kormánypolitika elvárásaihoz igazodó, retrospektív (vagyis a jelen vi-

szonyait és igényeit a múltba visszavetítő) állam- és nemzet-centrikus. Kiforrat-

lan és ellentmondásos (hasonlóan a nemzeti tudathoz és identitáshoz). Emellett 

eklektikus, amelyben egyidejűleg vannak jelen a régi és az új (cseh)szlovák tör-

ténetírásra jellemző szemléleti elemek, mítoszok és sablonok.  

Ezek a tankönyvek erőteljesen igazodnak a mindenkori szlovák politika 

nemzeti, ideológiai elvárásaihoz, akár a tudományosság és a történelmi hiteles-

ség rovására is. A burkolt cél egyértelmű: a szlovák tudat erősítése, és ebből 

következően, a magyar nemzeti identitástudat gyengítése. Szakmai, tudományos 

szempontból tehát – a 21. század második évtizedének elején – korszerűnek 

aligha nevezhető.  

A vizsgált tankönyvek nemi, vallási, etnikai-nemzeti(ségi) előítéletektől 

alapvetően mentesek. A Történelem 2. egyik erénye, hogy külön anyagrészekben 

foglalkozik „Szlovákia betelepítésé”-vel, a reformációval-ellenreformációval („A 
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vallásszabadság”) és a „Szlovákok, szomszédok, idegenek” kérdéseivel. Rövid, 

lényeglátó módon ismerteti az anabaptista habánok, különböző szláv csoportok, 

a magyar nemesek betelepedését, valamint a zsidók és a cigányok helyzetét a 

16–17. századi „Szlovákiá”-ban. (Ez utóbbiak eredetéről és vándorlásáról egy 

hosszabb szócikket is közöl.) Az „Asszony a trónon” (Mária Terézia) kapcsán pe-

dig – a „Személyiségek arcképcsarnoka” rovatban – kiemeli, hogy: „a 18. szá-

zadban a női uralkodó még mindig kivételes jelenségnek számított. A korabeli 

erkölcsök és szokások a nőknek másodrangú szerepet szántak.” A Történelem 3. 

utolsó fejezete is kitért a „Választójogot mindenkinek”, az „Egyesületi élet” és a 

„Modern életstílus” – női divatot, nőket is érintő – problémáira. Az egyesületi élet 

kapcsán (a törzsanyagban) hangsúlyozza, hogy: „Az egyesületeknek általában 

csak férfiak lehettek a tagjai. A nők, akik nagyobb társadalmi szerepre és a női 

egyenjogúságra (emancipáció) törekedtek, női egyesületekben… tömörültek”. 

Azt is jelezni kell azonban, hogy a „Szlovákok, szomszédok, idegenek” című 

téma a törzsanyagban – meglehetősen mereven – szembeállítja a betelepülő 

szláv lakosságot (cseheket, morvákat, horvátokat, lengyeleket) az „idegenek”-

kel (románokkal, habánokkal), ami – kellő tanári magyarázat híján – latens ide-

genellenesség forrásává válhat.  

A magyarellenesség leírva sehol nem jelenik meg. Ám a tankönyvek Szlo-

vákia-centrikussága és ennek megfelelő aránytalan szerkezete, a magyar törté-

nelemmel foglalkozó részek sajátos – a tanulók gondolkodásának manipulálását 

szolgáló – interpretálása, valamint az az – ezzel összefüggő, saját szlovák törté-

nelem felmutatására irányuló – tény, hogy a szlovákok (sokáig nem is létező) 

történelmét igyekeznek kiragadni a magyarokkal évszázadokon át közös haza, 

illetve a magyar(országi) történelemből, mind-mind egyfajta magyar fóbiára 

utalnak. Ezek a tankönyvek tehát döntő mértékben a szlovák történelem vélt 

vagy valós értékeinek tudatosítását szolgálják. 

2. A tankönyvek nyitottsága 

A szerzők egyik tankönyvben sem tartják fontosnak, hogy előszóban keltsék 

fel a tanulók figyelmét, nyerjék meg érdeklődésüket a történelem iránt. Ez a tény 
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is jelzi, hogy a tankönyvek szemlélete nagyfokú zártságot, befelé fordultságot 

mutat. Csak jelzésszerűen jelennek meg bennük a szlovák történelem birodalmi 

és európai összefüggései. Ez arra utal, hogy a szerzők a – szlovák történelem 

belső feltételeihez, fejleményeihez képest – nem tartják fontosnak a külső, sőt 

még a magyar(országi) hatásokat és összefüggéseket sem. Márpedig meglátá-

sunk szerint egy nyitott szemléletű, korszerű tankönyvnek – akár egy tananya-

gon belül is – érzékeltetnie kell a nemzetközi kihívásokra adott hazai válaszokat.  

Egy-két kivétel azért akad. A Történelem 2.-ben ilyen például a „Jönnek a 

tatárok”, „A mohácsi vész”, „A humanizmus és reneszánsz” vagy „A rettegett el-

lenség bukása”. Fontos hangsúlyozni, hogy a többihez képest a Történelem 2. 

helyezi a legnagyobb súlyt a magyar történelem bemutatására. A Történelem 3.-

ban viszont a 19. századi magyar történelem – annyira hiányos és mozaikszerű, 

hogy például a magyar reformkor és reformmozgalom teljesen kimaradt! Egyet-

len reformkori magyar politikus nevét említi, Kossuth Lajosét, de őt is csak 1848 

kapcsán. 

A három tankönyv szerzői – három kivételtől eltekintve – nem tartották fon-

tosnak, hogy a vitás vagy nyitott történelmi kérdésekre, másfajta történelmi 

megközelítésekre is kitérjenek. Kizárólag a szlovák történetírás fő vonulatához 

tartozó történészek „letisztult” kutatási eredményeit építették be. Egy helyen a 

szerző (a törzsanyagban, régészeti leletekre hivatkozva) burkoltan vitatkozik az-

zal a – ma már kisebbségi – állásponttal, amely kétségbe vonta a „mai Szlová-

kia” területének folyamatos lakottságát a honfoglalás, illetve államalapítás után. 

Nem sokkal lejjebb igenlően hivatkozik Kniezsa Istvánra, aki a mai magyar 

nyelvben használt szláv/szlovák szavak arányát kb. 13%-ra tette. Ugyancsak 

ebben a tankönyvben az a kritikusan megállapítás is olvasható, hogy Csák Mátét 

„a štúri időktől szlovák nemzeti főúrként is ünnepelték”, pedig régi magyar csa-

ládból származott. 

Pozitívum viszont, hogy a szerzők fontosnak tartották a tanulók továbbtanu-

lásra, a témákhoz kapcsolódó irodalmak olvasására való ösztönözését. Ezt a célt 

szolgálja a – mindhárom tankönyvben, de nem minden tananyag végén található 

– „Könyvespolcra” rovat. Korrekt, hogy a Történelem 1. tankönyv I–II. fejezete 
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kizárólag magyar nyelvű olvasnivalókat kínál (a magyar nyelvű tankönyv magyar 

nemzetiségű tanulóinak). A „III. Szlovákia (sic!) az ókorban” című fejezet viszont 

– a címből kiderül, hogy miért – ennek a logikának teljesen hátat fordítva, csak 

szlovák nyelvű irodalmakat ajánl. A „Történelem 2.” könyvespolcára viszont csak 

magyar nyelvű olvasnivalók kerültek, szemben a „Történelem 3.-mal, amely ki-

zárólag szlovák nyelvű irodalmakat ajánl! 

3. A tananyag kiválasztása 

A tananyagok tartalmi kiválasztására átgondolt és tudatos szelektivitás a 

jellemző. Az alapkoncepció egyértelműnek látszik. Az ókortól kezdve „Szlovákia” 

és a szlovákok – külső hatásoktól jobbára mentes – történetét, mint komoly tör-

ténelmi múlttal rendelkező nép történetét kell bemutatni, még akkor is, ha a 

szlovákoknak, ennek a „történelem nélküli nép”-nek, a 20. századig nem volt 

saját – államiságra támaszkodó – történelme, történelmi emlékezete. A szelektív 

módon összeállított tananyagban szerepelnek a szlovák történelem alapvető és 

résztémái. Ebből következően a tankönyvekben tovább élnek régi, 18–19. száza-

di gyökerű történelmi mítoszok (a szlovákok „ősrégi” voltáról, Nagy-Moráviáról, 

az „ezeréves magyar elnyomás”-ról stb.), amelyekhez újabbak is társulnak. Tar-

talmi szempontból tehát a tankönyvek nem a legújabb tudományos ismereteket 

közvetítik. Didaktikai, módszertani szempontból viszont (szemléletes képek, tér-

képek, ábrák, szemelvényrészletek, rövid életrajzok, történelmi érdekességek, 

fogalommagyarázatok, gondolkodtató ismétlő, rendszerező és összefoglaló kér-

dések stb. segítségével) alkalmasak a törzsanyagban szereplő információk elsa-

játít(tat)ására. 

Dicséretes, hogy a tankönyvek a tanulók érdeklődését kielégítő anyagrésze-

ket is tartalmaznak. A minden tananyagrészben szereplő – „Miről mesélnek a régi 

iratok?”, „Átgondoltuk, megvitatjuk”, „Feladat” – rovatok alkalmasak a tananyag 

probléma-centrikus elsajátít(tat)ására. A képek, ábrák, térképek és egyéb szem-

léltető anyagok jól kiválasztottak, jó minőségűek, jól szolgálják a törzsanyag ta-

nulását/tanítását, még akkor is, ha ezek a tankönyvek összességében túl színe-

sek lettek. A valamivel kevesebb több lett volna. 
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4. A tananyag strukturáltsága 

A tankönyvek szerkezeti felépítése, a tananyagrészek struktúrája jó, átte-

kinthető. A magyar történelemmel foglalkozó részek azonban – a kronológiai 

rend ellenére – hiányosak, csorbulnak, nem alkotnak koherens egészet. Kirívó 

példája ennek – ismételjük még egyszer – a „magyar reformkor” teljes kihagyá-

sa. Ezzel szemben a „szlovák történelem” ismertetése – magyar szemszögből 

nézve – gyakran az aprólékosságig fajul. Külön tananyagrészek foglalkoznak pél-

dául a Történelem 3.-ban Anton Bernolákkal, Ján Kollár és P. J. Šafárik tevé-

kenységével, a koleralázadással, Ľudovít Štúrral vagy a csernovai véres esemé-

nyekkel. 

5. A tananyag prezentációja 

Igen komoly gond, hogy a tankönyvek tele vannak szakmai pontatlansá-

gokkal, vitatható állításokkal, szakterminológiai következetlenségekkel, tárgyi 

tévedésekkel. Csak néhány kiragadott példa ezek illusztrálására. Nagy-Morávia 

történetét és a „szlovák történelmet” összemossa. Károly Róbert törvényes ki-

rályságának kezdetét 1307-re, majd egy lappal lejjebb 1308-ra teszi. Sehol nem 

tünteti fel a három részre szakadt Magyarország részeinek a nevét, márpedig az 

egyik résznek „Szlovákia” is a részévé vált – állítja. Egy alkalommal azért a „Fel-

ső-Magyarország” megjelölés is megjelenik, amit helytelenül a „mai Szlovákia” 

területével azonosít. Egy újabb alkalommal feltűnik a „királyi Magyarország” ter-

minus is. A szerző tehát ismeri ezeket a magyar történetírás által elfogadott 

szakkifejezéseket, de nem használja, mert nem fejeződik ki bennük az északi 

országrész „szlovák jelleg”-e!  

A legújabb magyar kutatások tükrében kérdéses, hogy a 17. században a 

nemesek célja valóban a Habsburg uralkodók magyar trónról történő eltávolítása 

volt-e, vagy – amint említi is – az, hogy a magyar királyokat rákényszerítsék az 

„ősi jogok” tiszteletben tartására)? Szerencsés-e retrospektív módon már a 17. 

század első felében/közepén is kurucokról és labancokról beszélni? Durva hiba, 

hogy „az Osztrák Monarchia a 17. század 2. felében” térképen ugyanúgy a „Szlo-

vákia” felirat szerepel, mint ahogyan „Az Osztrák-Magyar Monarchia (1867–
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1918)” térképen is. Ráadásul minden térképen – ugyancsak visszavetítő módon 

– a mai településneveket tüntetik fel. VI. Károlyt „a Habsburg-dinasztia utolsó 

férfi örökösé”-nek tartja. A Ratio Educationist nem 1774-ben adták ki! Itt említ-

jük meg, hogy a kronológiából – itt is, máshol is – alapvető események kimarad-

tak. Pl.: 1777. Ratio Educationis, 1767. Urbárium (pedig ennek egy egész leckét 

szentelt).  

Nem helytálló az a – törzsanyagban szereplő – megállapítás sem, hogy a 

szlovák társadalom a 18. „század végére fokozatosan korszerű, modern nemzet-

té válik”. Ellenkezőleg, a nemzetteremtés – 20 századra is átnyúló – elhúzódó 

folyamata éppen csak elkezdődik ekkor! A hírlapíró és politikus Štúr sem 1845–

1847-ben, sem 1847–1848 fordulóján tett országgyűlési felszólalásaiban nem 

fogalmazott még meg „szlovák politikai programot”. Erre csak 1848 tavaszán 

kerül majd sor. Štúr egyik felszólalásából szlovák nyelvű részletet is közöl, mi-

közben a politikus ezt a beszédét (is) magyarul tartotta a pozsonyi diétán. 

Szakmailag erősen vitatható 1848–1849-nek, a „szlovák önkéntesek” katonai 

akcióinak, valamint az osztrák-magyar kiegyezésnek a szlovák megítélése.  

Itt említjük meg, hogy a három tankönyvben a forrásszemelvények magyar 

vagy szlovák nyelvű közlésében semmiféle rend nincsen. Nem tudni, hogy ez a 

szerzők vagy a fordító felelőssége–e, vagy tudatos döntés eredménye? Több va-

riáció is létezik. Magyar nyelvű forrásokat szlovák fordításban közölnek (magyar 

nyelvű tankönyvben!). Ezt például a márciusi törvények részlete is mutatja. 

Szlovák szemelvény részleteket viszont időnként magyarra fordítanak. Az erede-

tileg szlovák nyelven írott tankönyvekben szlovák fordításban közölt magyar tör-

vényeket újból visszafordítanak magyarra. Mivel a fordításnál – például az 1868-

as nemzetiségi törvény esetében is – nem az eredeti dokumentumot vették ala-

pul, az eredeti törvényszöveg óhatatlanul torzul. Egyfajta – tudatosságot tükröző 

– tendencia azért kitapintható. A Történelem 3.-ban megszaporodnak, majd kizá-

rólagossá válnak a szlovák nyelvű szemelvények és irodalomajánlások! 

A szakterminusok használatában is ez az ellentmondásosság, eklektikusság 

figyelhető meg. A Történelem 2. helytelenül a „nemzetiségek” kifejezést használ-

ja a középkori-kora újkori „etnikumok” helyett, pedig tudjuk, hogy „nemzetisé-
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gek” a 19. század előtt nem léteztek. A tankönyvekben mindenhol az „Olaszor-

szág” (amely csak az 1860-as évektől létezik) kifejezést alkalmazzák Itália he-

lyett. Ugyanez a helyzet Turóc megyével is, amelyet következetesen mindenütt 

„Túróc”-nak írnak.  

Nagyfokú következetlenség látszik az egykori, szlovákok által (is) lakott Fel-

föld, Felső-Magyarország stb. megnevezésében. Még egy szerző terminushaszná-

latán belül is keverednek a „mai Szlovákia” és „Szlovákia” megjelölések. Ennek 

egyik legkirívóbb példája a Történelem 1. fejezetcíme: „Szlovákia az ókorban”! A 

Történelem 3.-ban már túlteng a „Szlovákia”. Egyetlen alkalommal – az ugyan-

csak történelmietlenül használt – „Felvidék” megjelölés is feltűnik, pedig ez a 

politikai műszó csupán az 1840-es évek közepétől terjedt el. A „Szótárba” rovat-

ban szereplő fogalom magyarázatok jelentős része pongyola, lecsupaszított, 

szakmailag erősen vitatható. A rengeteg példából szúrópróba szerűen csupán 

kettőt emelünk ki. Az „etnikai” jelzőt a szócikk készítője a nemzeti, nemzetiségi 

idegen nyelvű megfelelőjének tartja, ami tarthatatlan állítás. Erre rímel egy má-

sik is: a kollektív nemzeti tudat jeleit a szlovákoknál már a középkorból ismer-

jük!? Egy újabb szócikkben viszont – ennek teljesen ellentmondva – a szerző azt 

állítja, hogy a modern nemzetek a 18. század végétől kezdtek kialakulni Európá-

ban. Törzsanyagban szereplő fontos fogalmak hiányoznak. A közölt fogalmak jó 

része pedig inkább idegen szavak magyarázata, mintsem valódi fogalom magya-

rázat. 

A tananyag csupán egy-két alkalommal utal tantárgyközi (főleg régészeti és 

nyelvészeti) vonatkozásokra. A tananyag elsajátítását, ismétlését viszont gon-

dolkodtató feladatok segítik, különös tekintettel a „Feladat” és az „Átgondoljuk, 

megvitatjuk” rovatok – többnyire jól összeállított – kérdéseire. 
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2.1.2. A tankönyvek megítélésének pedagógiai-didaktikai 
szempontjai 

1. A tankönyvek tanulhatósága 

Életkori sajátosságok 

A tankönyvek figyelembe veszik a tanulók életkori sajátosságait. Stílusuk, 

nyelvezetük – a több szerzős jelleg ellenére – a tanulók életkorához igazodik. A 

szerzők igyekeztek kerülni a hosszú, összetett vagy többszörösen összetett mon-

datokat. Törekedtek az érthető fogalmazásra, ami olykor leegyszerűsítőnek, me-

se-, illetve mondaszerűnek tűnik. Ezekkel együtt is életszerű.  

Zavaróak viszont az időnkénti nyelvtani, elválasztási és tipográfiai hibák. 

(Délvidék-délvidéken; világ-kereskedelem, könyvk-ereskedelem, tanác-sadók, 

csé-plőgép, os-ztrákok… A Történelem 3. tankönyvnek más a betűformája, mint 

az első kettőnek. Ebben a tankönyvi törzsanyagban sokkal több a kövérített kur-

zívval kiemelt mondat vagy mondatrész is. Ezzel együtt is megállapítható, hogy a 

tankönyvek ismeret- és feladatmennyisége nem haladja meg a tanulók képessé-

geit. A tankönyvek nagyalapúak, minőségi papírból készültek, a terjedelmük alig 

haladja meg a 70 oldalt. A jól megválasztott betűméret miatt könnyen olvasha-

tók még az olvasási nehézségekkel küzdő vagy gyengén látó tanulók számára is. 

A tantárgy szakmai nyelvét a tanulók életkorához igazítja, ám a szakkifejezések 

egy részét szakmailag nem precízen használja. Az is kifogásolható, hogy nem 

nyújt lehetőséget arra, hogy a különböző tantárgyak keretében elsajátított isme-

retek és készségek egymást erősítő módon jelenjenek meg a tanulás során. 

Tanulás-módszertani szempontok 

A tananyag elsajátítását és megértését egységes, elég változatos didaktikai 

megoldások segítik, ami minden bizonnyal a didaktikai rész gondozóját, Viliam 

Kratochvílt dicséri. A következő megoldásokra gondolunk. A leckék címe alatt, a 

törzsanyag felett kronológia található. Erénye, hogy – a törzsanyaghoz hasonlóan 

– nem évszám-centrikus. Ugyanakkor a törzsanyagban igen sok a személynév, 

településnév, földrajzi név, fogalom stb., amelyek „bebiflázása” sok tanuló szá-

mára nehézséget okozhat. A „Próbáljátok meg felidézni” rovatban mindig az elő-
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ző tananyagrészt felelevenítő, ismétlő jellegű kérdések szerepelnek. A „Szemé-

lyiségek arcképcsarnoka” az adott anyagrész szempontjából fontos személyek – 

jó minőségű képekkel illusztrált – életrajzát közli. A „Miről mesélnek a régi króni-

kák” rövid, többnyire érthető – s amint említettük, egyre gyakrabban szlovák 

nyelvű – szemelvényrészleteket közöl, ám szempontkérdések megadása nélkül. 

Az „Érdekességek” rovatban a törzsanyaghoz kapcsolódó leírások, magyarázó 

szöveggel ellátott képek kaptak helyet, amelyek alkalmasak a tanulók érdeklődé-

sének a felkeltésére. A „Szótárba” rovatban a – nem mindig legfontosabb – fo-

galmak rövid, sematikus magyarázatai kaptak helyet. A „Feladat” és az „Átgon-

doljuk, megvitatjuk” olyan gondolkodtató, kreativitásra ösztönző kérdéseket tar-

talmaz, amelyek alkalmasak az aktuális anyagrész összefoglalására, illetve a ta-

nult ismeretek rögzítésére és önellenőrzésére. A „Könyvespolcra” rovat a tan-

anyaghoz kapcsolódó, magyar és szlovák nyelven olvasható irodalmakat kínál. 

Ezeknek a didaktikai megoldásoknak nagymértékben köszönhetően a tan-

könyvek alkalmasak az ismeretek rendszerezésére, az önellenőrzésre, a problé-

mafelvető, –elemző és –megoldó gondolkodásra, az önálló tanulási képesség fej-

lesztésére. A 4 fejezetből álló Történelem 1. tankönyv a fejezetek végén „Mit ta-

nultunk eddig” címmel idővonal és színes képek, szemelvényrészletek segítségé-

vel foglalja össze az addig tanultakat. A Történelem 2. ezzel a megoldással két-

szer él, a Történelem 3. pedig már csak egyszer, a tananyag végén.  

Motiváció, illusztrációk 

A tanulási célok és követelmények csak a tárgyat oktató tanárok számára 

ismertek. A tankönyvek illusztrációi sokfélék, színesek, már-már túldíszítettek, 

összességében szép kivitelűek. Képek, fényképek, rajzok, címerek, térképek, 

iniciálék, miniatúrák, akár 2 oldalt is kitevő festmények stb. találhatók bennük. 

Ez utóbbiak túl nagyméretűek, eltérően a többi illusztrációtól, amelyek szintén jó 

minőségűek, jól láthatók és elemezhetők. Az illusztrációk erénye továbbá, hogy 

nem egyszerűen dekorációs célokat szolgálnak. Szervesen illeszkednek a tan-

anyaghoz és hatékonyan segítik az oktatási-tanulási folyamatot. 
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Kérdések és feladatok 

A tankönyvek kérdéseinek nehézségi foka a tanulók életkorának megfelelő. 

A kérdések többnyire rövidek, egyértelműek, a tananyagrészek lényegi részeire 

irányulnak. Változó arányban fordulnak elő reproduktív és elemző, önálló gondol-

kodásra és kreativitásra ösztönző kérdések. Összességében elegendők és alkal-

masak a tankönyvi anyag rendszeres ismétlésére, összefoglalására. 

2. A tankönyvek taníthatósága 

A tankönyvek szerkezete 

A tankönyvek használatát a tanár szempontjából megnehezíti, hogy sehol 

sincs előszó, amely nemcsak a tanuló, hanem a tanár számára is hasznos infor-

mációkat, ismereteket tartalmazna. A tankönyvek végén nincs hely- és névmuta-

tó sem, ami megnehezíti a tankönyvben való tájékozódást. Nincs fogalomtár 

(kislexikon) sem, csupán az egyes tananyagrészekben vannak – ahogyan már 

említettük –, a „Szótárba” rovatban, jobbára lecsupaszított és hiányos szó- és 

fogalommagyarázatok. A tankönyvek nem tartalmazzák a kérdések, feladatok 

megoldásait. A hivatkozott, ajánlott irodalmakat, forrásokat, képeket, ábrákat 

stb. ugyan magyarázó szöveggel látták el, de ezek megjelölése hiányos. Nem 

tartalmaz pontos mutatókat, elérhetőségeket. A tankönyvek magyarázó szövege 

és a didaktikai apparátusa közötti arány viszont meglátásunk szerint megfelelő.  

A tankönyvek tartalma 

A tankönyvek tartalma, mennyisége, szakterminológiája – a fent említett 

megszorításokkal – megfelel a tanulók életkorának. Alkalmasak az elvárt készsé-

gek és képességek fejlesztésére. Ugyanakkor még jelzésszerűen sem utalnak a 

tantárgyközi, interdiszciplináris vonatkozásokra. A bevezetett fogalmak nem 

egymásra épülő fogalmi hálóként jelennek meg, ellenkezőleg: rendetlenek, az 

„egymásra dobáltság” benyomását keltik. 
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A tankönyvek tanítás-módszertani megoldásai 

A középfokú oktatásból rég kikerült, felsőoktatásban dolgozó történész-

kén/történelemtanárként, ennek a kérdéskörnek a kidolgozását inkább a gyakor-

ló középiskolai kollégákra bízzuk. 

2.2. Az angol nemzeti tanterv és a történelemoktatás13 

2.2.1. Az angliai történelem tanterv 

Tanulmányunkban a brit történelemoktatás jelenlegi helyzetét mutatjuk be. 

A bevezetőben kitérünk a közelmúlt tantervi változásaival kapcsolatos vitákra. 

Bemutatjuk a jelenleg hatályos brit tantervet, hiszen ennek szellemében íródnak 

azok a tankönyvek, melyeket ma használnak. Majd a tanulmány végén egy tan-

könyvcsalád elemzésére vállalkozunk.  

A nagy-britanniai történelemoktatást éles kritikák érték az elmúlt 5–6 évben 

mind a szakma, mind a közvélemény részéről. Egy szakértői bizottság három-

éves kutatás után 2011-ben azt állapította meg, hogy a brit diákok kronológiai és 

a tárgyi tudása igen szegényes. A felmérés eredményei szerint a diákok nem 

tudták a történelmi eseményeket, személyeket megfelelő időrendben elhelyezni, 

tudásuk néhány fontosabb történelmi csomópontra, személyiségre korlátozódott 

és nem volt rálátásuk az események összefüggéseire, ok-okozati viszonyokra. A 

probléma legfontosabb okának azt tartották az elemzők, hogy a történelmet ala-

csony óraszámban és rövid ideig tanulják a brit iskolákba járó diákok. A történe-

lem iránt növekvő közönyt tapasztaltak, melynek egyik okaként szintén azt jelöl-

ték meg, hogy a diákoknak csak 14 éves korukig kötelező tanulniuk a történel-

met. Történelemből érettségizni nem kötelező, így csak kevesen választják azt 

érettségi tantárgynak. A felmérés eredményei alapján több vezető történész 

megkongatta a vészharangot és a történelemoktatás megreformálását követelte 

A felmérés eredményeire támaszkodva 2013 őszére elkészült az új nemzeti tan-

terv Nagy-Britanniában, melynek részeként a történelem tantervben is változá-

sokat eszközöltek, és a tananyag is átalakult.  

                                       
13

 Dr. Pap József tanszékvezető egyetemi docens, Eszterházy Károly Főiskola Újkori és Jelenkori 

Történeti Tanszék 
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Figyelemre méltó, hogy Nagy–Britanniában az új nemzeti tanterv születése-

kor a történelem volt az a tantárgy, amely a leginkább a viták kereszttüzében 

állt. Ehhez a vitához szólt hozzá többek között David Cannadine brit történész is. 

A Sunday Times-ban megjelent cikke (A történelem jövője. 2013. március 13.) 

szerint, ennek az érdeklődésnek részben az lehetett az oka, hogy ennek a tárgy-

nak a tartalma tér el leginkább a világ többi részén megfigyelhető gyakorlattól. 

Cannadine véleménye szerint az akkor még csak formálódó új tanterv még min-

dig túlnyomórészt a saját, a brit nemzeti történelemre koncentrált, nem oldotta 

meg a föntebb említett problémákat, ehelyett csupán nagyobb mennyiségű tény-

anyagot tett kötelezővé. A szerző felhívta arra is a figyelmet, hogy a reform so-

rán ismét az egyetemes történelem rovására szűkítették az előírt tananyagot. Az 

így kialakult britközpontú tananyag a történész szerint nem ad a fiatalok számá-

ra olyan tudást, melynek segítségével egyáltalán megérthetnék az általuk lakott 

multikulturális országot, vagy azt a globalizált világot, amelyben élni fognak. 

Cannadine szintén problémaként rótta föl, hogy a tanterv a preambulumában 

nagy ívű, de megvalósíthatatlan célokat fogalmazott meg. Úgy látta, hogy a tan-

anyag nem felel meg a tanulók életkori sajátosságainak (not age-appropriate) 

Véleménye szerint igazából két dologra lett volna szükség a történelem oktatás 

megjavításához: egyrészt növelni kellett volna az óraszámot, másrészt legalább 

tizenhat éves korig kötelezővé kellett volna tenni a tárgy tanulását. 

A 2013 tavaszán megjelent tervezetet további neves történészek is bírálták, 

a vita nagy médianyilvánosságot kapott   

(http://historyworks.tv/news/2013/03/09/history_curriculum_debate_updates/). 

A hosszas társadalmi vita eredményeképpen változattak az eredeti koncepción és 

növelték a világtörténelem szerepét. A Történelmi Társulat (History Association) 

üdvözölte a tantervben bekövetkezett változásokat, és azt, hogy a döntéshozók 

meghallgatták a történelemtanárok és történészek elgondolkodtató véleményét. 

Különösen örömtelinek nevezték, hogy nagyobb az eddiginél jóval nagyobb 

hangsúlyt kapott a világtörténelem, amit így a diákoknak már minden szakasz-

ban tanulni kell.  

http://historyworks.tv/news/2013/03/09/history_curriculum_debate_updates/


 

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: 55/181 

 

A brit nemzeti tanterv csak az angliai állami általános- és középiskolákra 

érvényes, nem vonatkozik a szigetország egyéb területeire, Walesre, Skóciára, 

Észak-Írországra. A nemzeti tanterv ún. kulcsszakaszokra vagy kulcsfázisokra 

(key stage) lebontva fogalmazza meg az egyes tantárgyak tantervi követelmé-

nyeit. Az öt kulcsszakasz felöleli az általános és középiskolai oktatás tizenhárom 

évfolyamát. A történelem tanterv   

(https://www.gov.uk/government/publications/national-curriculum-in-england-

history-programmes-of-study) 2013 szeptemberében jelent meg és 2014 szep-

temberétől lesz kötelező bevezetni az angliai iskolákban. A történelem esetében 

az oktatás első 3 kulcsfázisára fogalmazza meg a tananyagot. Az 1. szakasz 5–7 

éves korra vonatkozik, ez jelenti az 1. és a 2. évfolyamot, a 2. szakasz a 7–11 

éves korosztályt érinti és a 3.–6. évfolyamot szabályozza, 3. szakasz pedig a 11–

14 éves korcsoportnak szól és a 7.–9., tehát a középiskolai oktatás első három 

évfolyama számára tartalmaz előírásokat. Vagyis történelmet csak ezen idősza-

kaszban kötelező oktatni az általános és középiskolákban, továbbra sem lett kö-

telező érettségi tárgy. 

A nemzeti tanterv a következő célokat fogalmazza meg a történelemtanítás 

számára: 

 a diákok megismerjék és megértsék a szigetország történelmét, mint ko-

herens, kronológiai narratívát, a legkorábbi időktől napjainkig. Megismer-

jék hogyan alakult ki nemzetük és országuk, milyen hatással volt a világ-

történelemre és viszont, az milyen hatást gyakorolt a brit történelemre. 

 a diákok megismerjék és megértsék a világtörténelem jelentős aspektu-

sait: az ókori civilizációk természetét, birodalmak felemelkedését és ha-

nyatlását, az Európán kívüli társadalmak jellegzetességeit, az emberiség 

vívmányait és a fejlődés negatív oldalát. 

 történelemben gyökerező oly elvont kifejezéseket sajátítsanak el, mint pl. 

civilizáció, birodalom, parlament, parasztság. 

 megértsenek olyan történelmi fogalmakat, mint kontinuitás és változás, 

ok és okozat, hasonlóság és különbözőség, jelentőség. Képesek legyenek 

összefüggéseket, ellentéteket megállapítani, folyamatokat elemezni, tör-

ténelmileg érvényes kérdéseket, összefüggéseket önállóan megfogalmaz-

ni.  

 megértsék a történelmi vizsgálódás módszereit, beleértve azt is, hogy 

milyen szigorúan kell használni a bizonyítékokat egy történelmi állítás 

megfogalmazásánál. Észrevegyék, felismerjék, hogy az egymással ellen-
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tétes érvek/magyarázatok/értelmezések hogyan és miért jönnek, jöhet-

nek létre. 

 a gyarapodó tudásukat képesek legyenek különböző kontextusokba he-

lyezni. Megértsék a helyi, a regionális, a nemzeti és nemzetkö-

zi/világtörténelem között található összefüggéseket, valamint a kultúra, a 

gazdaság, a politika, a vallás és a társadalom közötti kapcsolatokat.  

A tanterv minden oktatási szakaszban az egyes történelmi tartalmakhoz, 

nagyobb egységekhez kapcsolódóan mindig megfogalmaz kötelező és ajánlott 

témákat. Ezeket alatt számos példát említenek, melyek közül csupán egyet-

egyet kell választani. Tehát az iskolák nagy önállósággal rendelkeznek abban a 

tekintetben, hogy az egyes kötelező témakörökön belül pontosan mit is taníta-

nak, mivel is foglakoznak.  

1. – mintegy előkészítő – szakasz célja a múlt iránti tudatosság kifejlesz-

tése, valamint annak elérése, hogy az 5–6 éves, 1. és 2. évfolyamos diákok 

bizonyos fontos eseményeket és személyeket el tudjanak helyezni az időben. 

Hangsúlyt helyeznek arra is, hogy különböző korok életformái között különbsé-

geket és hasonlóságokat tudjanak találni, megtanuljanak mindennapi, történe-

lemmel kapcsolatos kifejezéseket használni, kérdéseket föltenni és megválaszol-

ni. Megismerjenek néhány, a múlttal kapcsolatos, kutatási módszert. 

A kötelező tartalom kiterjed az élő emlékezetben bekövetkezett változások-

ra, az élő emlékezeten túli, de globálisan vagy hazai szinten nagy jelentőségű 

eseményekre (pl.: az 1666-os nagy londoni tűzvész, az első sikeres repülés), 

olyan jelentős személyiségek életére, akik hazai vagy nemzetközi szinten ki-

emelkedő teljesítményt, eredményt értek el (pl.: I. Erzsébet és Viktória királynő, 

Kolumbusz, Neil Armstrong.). Kötelező jelleggel kell foglakozni helytörténeti je-

lentőséggel bíró történelmi eseményekkel, személyekkel.  

2. szakasz (7–11 év, 3–6.évfolyam) feladata tovább folytatni a kronoló-

giailag biztos tudás fejlesztését. Lehetővé kell tenni a brit, a helyi és a világtör-

ténelem megértését, a kapcsolatok, ellentétek, folyamatok felismerését, a helyes 

történelmi fogalmak használatának kifejlesztését. Meg kell tanítani a diákokat a 

történelmileg hiteles kérdések megfogalmazására, a változásról, okokról, hason-

lóságról és különbségekről, és jelentőségről való véleményalkotásra. Hogy ezt a 
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fejlődést biztosítsák, szükséges az is, hogy a tanárok áttekintő és mélyreható 

tanulmányokat kombináljanak, hogy segítsék a diákoknak megérteni egyrészt a 

fejlődés hosszú ívét, másrészt a tartalom sajátos szempontjainak komplexitását. 

E célok eléréséhez a következő témákat kell kötelezően felhasználni: változások 

a brit szigeteken a kőkorszaktól a vaskorig; a római birodalom és a brit szigetek-

re gyakorolt hatása; Britannia romanizálásának folyamata; az angolszászok és a 

skótok betelepülése; vikingek és angolszászok küzdelme Anglia királyságáért, 

Hitvalló Edward koráig; helytörténeti tanulmány. A helytörténet keretén belül az 

itt felsorolt területek egyikéhez kapcsolódóan kell mélyreható tanulmányt készí-

teni, mely hosszabb időtartamot ölel fel, nyomon követi azt is, hogy a nemzeti 

történelem számos aspektusa hogyan tükröződik a helytörténetben. Ezeken túl 

kötelező egy brit történelmi téma tanulmányozása, amely gyarapítja a diákok 

1066 utáni kronológiai tudását. Ilyen lehet például egy olyan társadalomtörténeti 

szempont változásának elemzése, mint például a bűn és büntetés az angolszász 

időszaktól napjainkig. Fontos feladat még a legkorábbi civilizációk vívmányainak 

áttekintése, valamint az ókori civilizációk egyikének mélyreható tanulmányozása, 

az ókori Görögország, a görögök életének és vívmányaiknak, valamint a nyugati 

világra gyakorolt hatásainak a megismerése. Kötelező ezen túl még egy olyan 

nem európai társadalom tanulmányozása, amely kontrasztot képez a brit törté-

nelemmel (pl.: korai iszlám civilizáció, maja kultúra, Benin története). 

3. szakasz (11-14 év, 7–9. évfolyam) feladata a biztos kronológiai tudás 

további gyarapítása. Itt is fontos célként jelenik meg a világtörténeti, a brit és a 

helytörténeti nézőpont megértése. Feladatként határozzák meg, hogy a diákok 

fel tudják ismerni a jelentős eseményeket, összefüggéseket, ellentéteket, folya-

matokat, kifinomultan tudják használni a történelmi fogalmakat. A korábbi álta-

lános célokhoz képest újdonságként jelenik meg, hogy ekkor már egy olyan tör-

ténelmi kutatás elvégzése a feladat, melynek tartalmát maguk a diákok határoz-

nak meg, a munkájuk eredményeiről releváns, jól felépített és alátámasztott ösz-

szegzéssel kell szolgálniuk. A 3. szakasz kötelező tartalmai a következők: az 

egyház fejlődése, állam és társadalom a középkorban 1066-1509; az egyház fej-

lődése, állam és társadalom 1509–1745; uralkodó eszmék, politikai hatalom, ipar 
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és birodalom: Nagy-Britannia: 1745–1901; a Nagy-Britanniát ért kihívások, Eu-

rópa és az Európán kívüli világ 1901-től napjainkig; Holokauszt; egy helytörténe-

ti tanulmány. Ezeken túl ismét ki kell választani egy brit történelmi témát, mely-

nek tanulmányozása során megszilárdítják és fejlesztik a tanulók kronológiai tu-

dását. Ilyen téma lehet például a politikai hatalom természetének változása vá-

logatott esettanulmányokon keresztül a vaskortól napjainkig, vagy a változó táj a 

vaskortól napjainkig. Szintén kötelező legalább egy jelentős világtörténelmi ese-

ménysor vagy társadalom összefüggéseinek tanulmányozása (pl.: India a Mogul 

Birodalom korában, Kína a Csing-dinasztia korában, a változó Orosz Birodalom 

(1800-1989), USA a 20. században). 

A fentiek alapján jól látható, hogy a tanterv egy-egy témakörön belül nagy 

szabadságot ad az iskolának, ami természetesen a tankönyvválasztás szabadsá-

gában is tükröződik. Fontos hangsúlyozni azt is, hogy a kötelező történelemokta-

tás mindhárom szakaszban nagy szerepet szán a helytörténetnek. Az itt leírtak 

nagymértékben párhuzamba állíthatók azzal, amire Kojanitz László is felhívja a 

figyelmet, az Iskolakultúra 2013. évi 2. számában megjelent, „A történelmi gon-

dolkodás fejlesztése” c. cikkében, a történelemoktatás megújulásához szükséges 

az értelmező és kifejező kulcsfogalmak beemelése, ezeket azonban elsősorban 

az elemzőmunka segítségével sajátíthassák el a tanulók, és az egymásra épülő 

évfolyamokon a forráselemzések és magyarázatok is egyre magasabb színvona-

lúakká válhatnak. „Noha érdemes mindig valamilyen konkrét feladathoz kapcsol-

ni az értelmező kulcsfogalmak tanítását – fogalmaz Kojanitz –, ezeket az ismere-

teket is explicitté kell tenni a munka közben, mert ezáltal jelentős mértékben 

növelni lehet az alkalmazásuk tudatosságát, és könnyebben megragadhatóvá 

válik a diákok számára az is, ahogy e fogalmak segítségével egyre differenciál-

tabb módon képesek megközelíteni a történelmi problémákat. Így tudunk megfe-

lelő feltételeket biztosítani ahhoz is, hogy a tanulásban és gondolkodásban 

metakognitív stratégiák is szerepet kaphassanak. Az értelmező kulcsfogalmak 

tudatos használata, amelyeket az angol szakirodalom metatörténelmi fogalmak-

nak (’metahistorical concepts’) is nevez, ad ugyanis lehetőséget a diákoknak ar-

ra, hogy folyamatosan monitorozni tudják, valóban megértették-e a tanult törté-
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nelmi események lényegét, összefüggéseit és bonyolult kapcsolódási rendszerét 

a már korábban ismert dolgokkal. A metakognitív tanulási stratégiák alkalmazása 

a történelmi problémák érzékelését és a válaszok keresését is egyre magasabb 

minőségi szintre emeli, és így a tanulók gondolkodásmódját is jelentős mérték-

ben átalakítja.” 

2.2.2. Angliai történelem tankönyvek 

Most térjünk át a tankönyvelemzésre. Mivel a brit tanterv nem évfolyamok-

ra, hanem kulcsszakaszokra lebontva fogalmazza meg az egyes tantárgyak köve-

telményeit, nem meglepő, hogy Nagy-Britanniában nincs olyan értelemben vett 

pl. 3., 4., 5., 6. stb. évfolyamos történelem tankönyv, mint az Magyarországon 

megszokott. Magyarországon általában a hazai és egyetemes történelem egyes 

részleteit tárgyaló fejezetek kronologikus sorrendben, váltakozva követik egy-

mást a tankönyvekben. Nagy-Britanniában nem évfolyamokra lebontva szabják 

meg a történelem tankönyvek tananyagát, hanem egy-egy kötelező témakörhöz 

rendelnek egy tankönyvet, és azt teljesen az adott témának szentelik. Például a 

Tudor-kori Anglia egy tankönyvben jelenik meg, míg az az ókori görögök törté-

nelme egy másik könyvet tölt ki. Mivel az adott kulcsszakaszon (key stage) belül 

nincs megszabva a témakörök sorrendje, az adott iskola helyi tanterve szabad-

ságot kap arra nézve, hogy milyen sorrendben és pontosan mit oktatnak az 

egyes témakörökön belül. Véleményünk szerint talán ez az egyik oka annak a 

tapasztalt jelenségnek, hogy a brit diákok nem tudják, hogy adott történelmi 

korszakban milyen fontos események zajlottak párhuzamosan földünk vagy Eu-

rópa különböző részein, valamint annak a hiányosságnak, hogy kevésbé érzéke-

lik a folyamatok – pl. a reneszánsz, vagy a felvilágosodás– országhatárokon át-

ívelő egymásra hatását. 

A tankönyvkiadók kínálata közül a Pearson kiadó (http://www.pearson.co.uk) 

tankönyveit vizsgáltuk meg részletesen. Ez a nagy múltú kiadó oktatási anyagok 

és szolgáltatások széles skáláját kínálja diákok, tanárok számára. Nemcsak 

nyomtatott kiadványai vannak, hanem online és mobil alkalmazásokat is forgal-

maz, igazodik ezzel a digitális kor kihívásaihoz. Online katalógusában a nemzeti 
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tantervben megadott témakörökhöz igazodva az egyes kulcs szakaszokhoz az 

alábbi tankönyvválasztékot rendelik.  

Az első szakaszhoz kapcsolódóan a történelem tanárok a 20 Brit uralkodó, 

20 fontos történelmi esemény – nagyjából fele-fele arányban a brit és a világtör-

ténelmi események – és 20 nagy felfedező című kötetekből válogathatnak. Ezek 

a kötetek az első szakaszon belül a jelentős személyiségek, események téma-

körhöz kapcsolódnak. Mindhárom kötetet Stewart Ross és Sue Shileds írta. Jel-

lemző rájuk az egyszerű kivitel, egyszínű, füzetszerű jelleg. Egy-egy jelentős 

személyről 2-2 oldal található a tankönyvben. Az első oldalon találjuk az uralko-

dóról, neves személyiségről készült képet. Az egy-két mondatos meghatározás 

alapján kell a diákoknak ragadványnevet fogalmazni. (A soldier king known as 

the ‘Hammer of the Scots’. Edward did not die when he was stabbed with a 

poisoned knife. My nickname for Edward is: ….) A második oldalon találjuk a 

személy rövid életrajzát. (Cromwell the farmer, Cromwell the soldier, Cromwell 

the ruler) Ezt követi két feladat: kiemelnek az előző oldalon található képből egy 

részletet, amit meg kell nevezni (What vegetable can you see in the picture?) és 

a szöveghez kapcsolódóan tesznek fel egy kiegészítendő kérdést (When Crom-

well ruled, he was called Lord ….). A témát egy kronológiai feladat zárja. El kell 

helyezni egy időszalagon a személy életéhez kapcsolódó fontosabb eseményeket. 

(születés, halál, uralkodás kezdete, vége. A jelentős történelmi eseményeket fel-

dolgozó tankönyv is hasonlóképpen épül fel. Az első Marathón című „lecke” tar-

talmazza a perzsa támadás tényét, Pheidippidész nevét, a nevezetes mondatot 

(“Rejoice! We have won the battle!”) és a futár halálát. Majd utal arra, hogy a 

modern olimpia maratón száma (26 miles 385 yards long (about 42 kilometres)) 

ennek az eseménynek állít emléket. A kapcsolódó kérdés ismét a képelemzést 

gyakoroltatja (Look at the picture. Who is lying down?), majd pedig arra kérdez 

rá, hogy mi volt az a jó hír, amiért Pheidippidész meghalt. A csata időpontját pe-

dig időszalagon kell elhelyezni. 

A tankönyv tehát egyszerű kivitelű, de összetett feladatra készteti az 5-6 

éveseket. Egy-egy lecke esetében a képelemzés, a szövegértés, a kronológiai 
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ismeretek bővítése is feladatként jelenik meg. A szöveg tényanyag tartalma, a 

célcsoportnak megfelelően csekély. 

A második szakaszhoz kapcsolódnak a Rómaiak, angolszászok, vikingek, 

Élet a Tudor korban, A viktoriánus Nagy-Britannia, Nagy-Britannia története 

1930-tól, Ókori Görögország, Helytörténet címet viselő kötetek. A kiadó ajánlása 

szerint ez a hat kötet lefedi a nemzeti tanterv második szakaszára előírt tan-

anyag nagy részét. Ha összevetjük a kiadó kínálatát a nemzeti tantervben beve-

zetett új tartalmakkal, azt látjuk, hogy a tanterv második szakaszának témakörei 

közül, a felsorolt könyvek nem érintik a Brit-szigetek a római hódítás előtti törté-

netére vonatkozó témakört (neolitikum, bronzkor, vaskor), az Európán kívüli 

ókori civilizációkat, valamint az egy Európán kívüli középkori társadalom történe-

tét. Nagy-Britannia 1930 utáni történelme pedig átkerült a harmadik szakasz 

tananyagai közé.  

A nemzeti tanterv második szakaszához tartozó könyvek közül a Rómaiak, 

angolszászok, vikingek címűt, ezen belül is a Britannia az angolszászok és vikin-

gek korában részt elemezzük alaposabban. Korábban a római kort illetve az an-

golszász-viking időszakot külön-külön kötetben tárgyalták, míg a Pearson kiadó 

jelenlegi katalógusában e témák már egyazon kötetben szerepelnek. Az 1999-es 

könyv szerzője is ugyanaz a Stewart Ross, aki a jelenlegi hat kötetet írta. Vala-

mint a honlapon megtekinthető tartalomjegyzékek tanúsága szerint a megálla-

pítható, hogy a köteteket csak összevonták, de azok tartalmukban gyakorlatilag 

nem változtak. A sorozat valamennyi kötetére jellemző az egyszerű kivitel és a 

rövidség. A mindössze 55-65 oldalas, A4-es alakú, puhakötésű, sok feladattal 

megtűzdelt könyvek inkább átmenetet képeznek a tankönyv és a munkafüzet 

között, és az utóbbihoz állnak közelebb. 

Az angolszász és viking Britannia című rész lefedi a nemzeti tanterv ide vo-

natkozó kötelező és ajánlott témaköreit, a rómaiak kivonulásától kezdve 1066-ig 

követi az eseményeket. A jelentősebb politikatörténeti fordulópontok mellett te-

ret kap az angolszász és viking művészet és kultúra, a törvények és igazságszol-

gáltatás, a pogány és a keresztény vallás, de a mindennapi életről és a helyne-

vek elemzéséről is szó esik.  
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A tankönyv szerkezete jól tagolt, könnyen átlátható. Négy nagy részre, 

azon belül pedig kisebb fejezetekre tagolódik. A római kori Britannia végnapjai 

címet viselő részben dióhéjban, szinte csak említésszerűen bemutatja a római 

birodalmat és pár szóban szól a római kori Britanniáról valamint a rómaiak kivo-

nulásának okairól. A könyv második nagyobb egysége a „A múlt felfedezése ” 

címet viseli, mely az elsődleges és a másodlagos történelmi források természetét 

és a köztük lévő különbséget világítja meg a diákok számára, valamint röviden 

bemutatja a régészek munkáját, ezáltal a történettudomány alapvető eljárásai-

val, módszereivel ismerteti meg őket. 

A korábbi kötetekben már megjelelő kronológiai ismereteket (időszalag al-

kalmazása az első szakasz leckéinek végén) most tovább mélyítik, Krisztus szü-

letéséhez viszonyítja az évszámokat, elmagyarázza az olyan fogalmakat, mint 

például az évszázad. A könyv további részeiben is megjelenik természetesen a 

kronológiai ismeretanyag, de igen feltűnő ennek kevésbé hangsúlyos volta. 

A harmadik, az angolszász hódításnak szentelt részben már részletesen tár-

gyalja, hogy az egyes angolszász népek Európa mely területeiről érkeztek, hol 

telepedtek le a Brit- szigeteken belül, a kisebb-nagyobb királyságaik hogyan há-

borúztak egymással és a romanizált britekkel. A szerző bemutatja a közigazgatás 

megszervezését, szól a városok és a kereskedelem szerepéről, a vallásról, a po-

gány hiedelemvilágról és a kereszténységre való áttérésről. Csupán két-három 

rövid bekezdést szentel olyan jelentős történelmi személyiségnek, mint pl. 

Ambrosius, Artur és Alfréd, a többi angolszász királyt említés szintjén szerepel.  

A negyedik nagy egység a vikingekről szól, ebben a korai rabló hadjáratok 

elindulásának és a letelepedésnek okaira hívja fel a figyelmet. Külön kiemelik az 

angolszász és a viking hódítás közötti hasonlóságokat is. A vikingek nem pusztán 

angolszász szempontból jelennek meg, sőt ismertetik civilizációs eredményeiket, 

felfedező útjaikat és hajózási ismereteiket. Az angolszászok és a vikingek közti 

küzdelem, mint az új és a korábbi hódítók közötti harc jelenik meg, ami elvezet 

az egységes ország kialakulásához. 

Mind a harmadik, mind a negyedik részben nagy hangsúlyt kap a korábbi 

periódusokkal való kapcsolat: a változásnak és a kontinuitásnak a történelemben 
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megfigyelhető fontosságára hívják fel a figyelmet, erre helyezik a hangsúlyt. A 

tanulók életkorának megfelelő részletességgel ismertetik az angolszász és viking 

nyelvi, irodalmi, földrajzi (helynevek elemzése), művészeti, vallási hagyatékot, 

mellyel természetes módon irányítják a tanulók figyelmét a tantárgyközi vonato-

zásokra valamint a nemzeti kulturális értékeik megőrzésére ösztönözi őket.  

A tankönyv nyelvezete az életkori sajátosságoknak megfelelő, bevezet és 

elmagyaráz a tanulók életkorának megfelelő történelmi kifejezéseket. Ilyenek 

például a zsoldos, a misszionárius, a zsákmány, egy adott nép kulturális és mű-

vészeti hagyatéka, a történelmi forrás és bizonyíték, az adománylevél, a megye, 

az ispán, a püspök, a sötét középkor, a danelaw és a danegeld stb.  

A tankönyvben található írott források (Beowulf, Angolszász krónika) nyelvi-

leg adaptált részletei és többnyire korabeli tárgyi leletek rajzai szolgálnak a for-

ráselemzés számára alapul. Az elemzést gondolkodtató, forráskritikára ösztönző 

kérdések segítik (Miért nem teljesen megbízhatóak a vikingekkel kapcsolatos an-

golszász források?) 

A sorozat köteteiben nem találhatók színes képek, hanem csupán rajzok, 

melyek viszont magas színvonalúak, aprólékosan kidolgozottak. Az esetek 80 %-

ban e rajzok nem csupán illusztrációk, hanem segítenek a tanultak megértésé-

ben, feldolgozásában, elmélyítésében. A rajzokhoz olykor feladatok is kapcsolód-

nak, pl. színezés, kiegészítés, amit a 7-11 éves korosztály még szívesen végez. A 

könyvekben található térképek, alaprajzok vázlatszerűek. Fontos feladatok kap-

csolódnak hozzájuk (Helyezd el…! Mihez van közel…? stb.), melyek a térbeli tájé-

kozódás kialakulását segítik. Fontos megjegyezni azt is, hogy a témakörök végén 

található feladatok már szövegelemzést kívánnak diákoktól, a kérdésre adott vá-

lasz megfogalmazásához a szöveg megértésére van szükség. A kötetekben nincs 

motiváló előszó, aminek az lehetne a feladata, hogy megnyerje a diákot a téma 

tanulásához, felkeltse érdeklődését. Nem ismertetik a tanulási célokat, követel-

ményeket. Feltűnő, hogy nincsenek olyan kiegészítő információk – irodalmi uta-

lások, „Nézz utána!” típusú feladatok – melyek a tanulók esetleges további ér-

deklődését lennének hivatva kielégíteni, valamint további irányokat jelölnének ki. 
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Hiányzik a név- és évszámmutató is. Az 1999-es kiadást még 2.50 fontért lehe-

tett megvenni, a jelenlegi köteteket azonban már 22 fontba kerülnek...  

A harmadik szakaszban tanulók számára már a digitális forma, az ebook, az 

online alkalmazás is megjelenik a kiadó kínálatában. Kaphatók CD-ROM-ok me-

lyek PDF formátumban tartalmazzák a tananyagot, amelyek akár iskolai hálóza-

ton keresztül is megoszthatók a diákokkal, és adott órának megfelelő részeket 

csak ki kell nyomtani. Beletekintve azonban az online elérhető a Hadrianus falat 

és a Pickering várkastélyt bemutató online tananyagba, megállapítható, hogy a 

felület elavultnak tűnik, tartalma nem vetekedhet egy egyszerű, akár wikipediás 

szócikkel. Az online tartalmak előállítói gyakran kerülnek ebbe a helyzetbe, mire 

elkészül a drága, jelentős pénzen fejlesztett oldal, a szabadon fejlesztett wiki vi-

lágban, az open access adatbázisokban ingyenes tartalmak jelennek meg. 

A harmadik szakasz tanulmányozásához egy kézikönyvet és hat csomagot 

(History Activities Pack) kínál a kiadó. Az ismertetők azt ígérik, hogy a könyvek 

„felbecsülhetetlen segítséget nyújtanak” a diákok számára a 3. szakaszban lete-

endő a General Certificate of Secondary Education-ra (a tanköteles kort 16 

éves korban lezáró vizsga) való felkészülésben. A kötetek a Középkor, Britannia 

1066–1500; „Korona, parlament és a nép” Britannia 1500–1750; Britannia 

1750–1900; A XX. század; A Római Birodalom és Amerika fekete lakossága cí-

met viselik. A tartalmukkal kapcsolatban elmondható, hogy az első három kötet-

ben nincsenek egyértelműen Britannián kívüli területekkel foglakozó fejezetek. 

Az egyetemes történeti vonatkozások a brit történelembe ágyazva jelennek csu-

pán meg. 

A harmadik szakasz tankönyveihez készített, diákoknak szánt bevezető ké-

zikönyv egy ismétlő, rendszerező munkafüzetnek tekinthető. Az 1066 és 1272 

között uralkodó angliai királyok áttekintésekor a kapcsolódó feladat a megadott 

személyek elhelyezése családfán. Majd ehhez kapcsolódó kérdésekre kell vála-

szolnia a diáknak. A feladatsor végén pedig már érdeklődést feltételező kérdés 

(Research question) található: „Miért nem lett sohasem király Róbert, I. Vilmos 

fia?”. De ugyanebben a kötetben kerül sor az alapfogalmak bonyolultabb magya-
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rázatára. (Pl.: politika, gazdaság, társadalom, vallásosság) A hat tankönyvhöz 

kapcsolódó kronológiai táblázatot és időszalagot is itt közlik a diákokkal. 

A sorozat e részének bemutatását a középkori Britanniával foglakozó kötet 

rövid ismertetésével végezzük el. A kötet a politikatörténet mellett jelentős teret 

szentel az életmódtörténetnek. A feldolgozott témakörök közül csupán négy te-

kinthető szorosan vett politikatörténetnek. A középkor fogalmának megismerte-

tése mellett önálló fejezetet kap a középkori forrástanulmányozás sajátosságai-

nak bemutatása. Egy-egy különálló egységet alkot a középkori angol falu, az 

uradalmi bíráskodás, a pestis, az 1381-es parasztlázadás és a középkori városi 

fejlődés.  

Különösen figyelemreméltó, ahogyan a különböző korszakok közötti párhu-

zamokra rávilágítanak. A hastingsi és a waterloo-i csata összevetésének a segít-

ségével vezetik rá a diákot arra, hogy a különböző korokkal kapcsolatos ismere-

tek miként hasznosíthatók egy másik esemény megismeréséhez. (A. háttér in-

formációk: Ki választotta ki a csatahelyet, mi volt rá jellemző, kik vezették a se-

regeket,… B. Az esemény: ki nyerte a csatát, hányan haltak meg, melyek voltak 

a fordulópontok, … C. Következmények: Mi történt a csata után, mi történt vol-

na, ha a másik fél győz)  

Az események hátterének megértéséhez csoportmunkát igénylő feladatokat 

alkalmaznak a szerzők. A hastingsi csatát követő szituációt például a következő 

módszerrel dolgozzák fel: Állítás: Vilmosnak a csata után további lépésekre volt 

szüksége, hogy az egész országot meghódítsa. Feladat 1.: vágják ki a diákok a 

tankönyvben található kis kártyákat és rendezzék két csoportba: problémák, 

megoldások. Feladat 2. keressék meg a megfelelő probléma-megoldás párokat. 

Feladat 3.: képzeljék magukat Vilmos helyébe és játsszák el a szituációt. 

A szerzők a nagy pestisjárványt használják fel a számszerű adatok ábrázo-

lásának és értelmezésnek a gyakoroltatására. A diákoknak diagramot kell készí-

teni Anglia lakosságszámának alakulásáról 1086 és 1600 közötti időszakban, 

majd magyarázatot kell keresniük a látható adatsor kialakulásának okaira, 

aránypárokat kell számolniuk a lakosságszám csökkenésének az összehasonlítá-
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sára, és végül meg kell határozni, hogy egy-egy jelenség rövid vagy hosszú távú 

következménye volt-e a járványnak. 

A harmadik csoport tankönyveiről tehát elmondható, hogy nem elsősorban 

a bennük szereplő tényanyag, hanem a feldolgozás mélysége alapján különböz-

nek jelentősen az első két időszak tankönyveitől.  

Az angol oktatási szisztéma áttekintése után az alábbiakban tudjuk össze-

gezni tapasztalatainkat. A brit történelemoktatás struktúrája jelentősen különbö-

zik a hazai gyakorlattól. A brit történészek és a társadalom nincs megelégedve a 

szigetországi lakosság tényanyagbeli tudásával és ennek okait többen az oktatás 

struktúrájában, az anyag tartalmában találják meg. Ehhez annyi hozzáfűzniva-

lónk van, hogy a valós helyzet okainak feltárásához nem rendelkezünk elegendő 

információkkal, de saját tapasztalataink azt támasztják alá, hogy egy egészen 

más, tényekre koncentráló történelemoktatás eredményei is hasonlóak lehetnek. 

Inkább egy PISA típusú összehasonlítás eredményeit fogadnánk el perdöntőnek, 

ahol nem elsősorban a tényanyag, a kronológia ismeretét, hanem az események 

megértését mérhetnénk. 

Az oktatás szerkezetében pozitívnak tartjuk, hogy rendkívüli mértékben 

ügyelnek az életkori sajátosságokra. A tankönyvek egyszerűek, amit szintén kö-

vethető példának tartunk. Nem a színes ábrákra, képekre helyezik a hangsúlyt, 

hanem a rendkívül összetett és átgondolt feladatokra. Szintén elgondolkodtató 

számunkra, hogy a rendszer nem követeli meg a történelem teljességének – ta-

lán reménytelen – áttekintését, hanem egyes kötelező területek kijelölése mellett 

nagy szabadságot ad az iskoláknak a konkrét tartalom meghatározásához. A 

tananyag alacsony ténytartalma problematikus számunkra, az ideális állapot ta-

lán a magyar és a brit véglet között található. Nagyon fontosnak tartjuk kiemelni, 

hogy minden szakaszban jelentős hangsúlyt kap a helytörténet, szemben a ma-

gyar gyakorlattal, ahol szinte semmi helye nincs a történelemoktatásban. Érde-

kesnek tartjuk azt is, hogy nem választják szét a hazai és a nemzetközi törté-

nelmet, az egyiket a másikba ágyazva jelenítik meg, utalnak ezzel a kettő egy-

ségére és tulajdonképpeni elválaszthatatlan voltára. Fontos szempont a forrás-

feldolgozás, forráselemzés, forráskritika módszereinek elsajátítása, amit az ösz-
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szetett feladatok segítségével el is lehet végezni. Úgy látjuk, hogy a nemzeti tan-

terv céljainak megvalósítására ebben a rendszerben van esély, hiszen a hangsúly 

mindenképpen a gondolkodtatásra, a gyakorlásra helyeződik. 

A legfontosabb problémát az életkori szabályokban látjuk. Abban nem lá-

tunk kivetnivalót, hogy a történelmet 5-6 éves kortól tanítják. Hiszen ez az első 

szakasz gyakorlatilag nem más, mint az itthon megszokott mondák világával va-

ló megismerkedés. A történelemoktatás problémái véleményünk szerint elsősor-

ban nem az alkalmazott módszerekből, a használt tankönyvek szerkezetéből 

adódhatnak, hanem a túl korai befejezésből és a nem kötelező érettségiből.  

3. Releváns minőségi követelmények és fontossági 

sorrendjük 

3.1. Magyar tapasztalatok 

Általános iskolai történelemtankönyvek14 

Milyen a jó általános iskolás történelemtankönyv?  

1. A jó könyv tartós. Gazdasági szempontok is ezt indokolnák, főleg ha az 

állami iskolákban általánossá válna a használatuk. Nem munkatankönyv jellegű, 

tehát több éven keresztül is használni lehetne. Akár 10 éven át forgalomban ma-

radhatna. 

2. A jó tankönyv modern személetű. Megtaláljuk benne az új elméleteket, 

tudományos eredményeket, módszertani újításokat.  

3. A tankönyvek jól bevált tartalmi részeit meg kell őrizni. Jó hagyomány a 

kronológiai elrendezés. Érdemes lenne a hangsúlyokat átgondolni, pl. hogy kell-e 

külön művészettörténeti leckéket írni vagy azokat lehet más tantárgyba integrál-

ni. Szerintem helyet kellene kapnia az ötödikes tankönyvben egy rövid áttekintés 

formájában Afrika történelmének. 

                                       
14

 Készítette Császi Csaba történelem szakos általános iskolai tanár, Eszterházy Károly Főiskola 

Gyakorló Általános, Közép-, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet Eger 
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4. A tankönyvek szerkezeti részeit meg kellene tartani. Középen legyen a 

törzsanyag, az oldalsávokon következetesen érdekességek, kiegészítések, fela-

datok helyezhetők el. 

5. A tankönyveket az életkornak megfelelő mennyiségű szöveggel és illuszt-

rációval kell ellátni. Térképek, fantáziát megmozgató képek szükséges. 

6. A témazáró részek összefoglalását feltétlenül leckeszerűvé kellene átala-

kítani. Ábrákkal, térképekkel, rövid összegző magyarázatokkal, követhető logikus 

vázlattal kell megírni. 

7. A könyvekhez feltétlenül társítanék gyakorlás, elmélyítés céljára alkal-

mas, feladatokat, teszteket tartalmazó munkafüzetet. Ezt lehet digitális vagy on-

line formában elkészíteni. 

8. A könyvek végén megtartanám a jól bevált időrendi táblázatokat és a 

kislexikont. 

9. A tankönyvekben valamelyik oldalsáv alján jelezném a tantárgyi koncent-

rációt (irodalom, ének-zene, rajz, földrajz stb.). 

10. Az új tankönyveknek el kell készíteni a digitális változatát. A digitális 

változatnak interaktív lehetőségeket is kell tartalmaznia. 

„Ebben a helyzetben a tanár által közvetlenül irányított vagy a tankönyv ál-

tal közvetetten irányított tanulási folyamattal együtt, azzal összeszövődve, ter-

mészetesen jelenik meg az önszabályozó tanulás, a kutató tanulás lehetősége. 

Ez lehetővé teszi az intézményes tanulási folyamat közelítését a természetes ta-

nulási folyamathoz, s mindez figyelembe veendő, mikor a tanításról, a tanulásról, 

a tanulás tanításáról gondolkozunk, azzal foglalkozunk.  Ez egyben azt is jelenti, 

hogy a tankönyvet, tankönyvcsaládot csak nyomtatott taneszközként meghatá-

rozni ma már nem indokolt, inkább a nyomtatott és digitalizált eszközök együttes 

megjelenését érdemes alaphelyzetként értelmezni” (M. Nádasi Mária, A tanköny-

vek szerepe a tanítás-tanulás folyamatában, Oktatás-Informatika 2013/1-2. 

szám) Legyen felhasználó barát, egyszerűen kezelhető, ne kelljen külön betanul-

ni hozzá, segítse, és ne gátolja a tanórán a pedagógust.  Minél több interakció 
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legyen benne. A játékosság, játszva tanulás ne keveredjen a gyermetegséggel, 

bugyutasággal. 

„Egy dologban lehetünk biztosak: a változás a tankönyvvel, a tankönyv sze-

repével kapcsolatban folyamatos. Abban meg reménykednünk kell, hogy ez vál-

tozás a múlt tapasztalatai, a jelen és a jövő változó igényei, lehetőségei alapján 

az esetek többségében fejlődésként lesz leírható. ”(M. Nádasi Mária: A tanköny-

vek szerepe a tanítás-tanulás folyamatában, Oktatás-Informatika 2013/1-2. sz.) 

A tankönyv szerepe, rendeltetése is többrétű, többirányú. A tankönyv –

mindenekelőtt – a közoktatás dokumentuma. Ebben a szerepében objektíven 

megfogalmazható feladatoknak kell eleget tennie: a tanterv művelődési anyagát, 

tanítási és nevelési céljait, követelményeit közvetíti az iskolákba... Amikor azon-

ban a tankönyv belép az iskolába, ott már szubjektív közegbe jut: emberi-

személyes kapcsolatok hálójába kerül. Az iskola világában a tankönyv kommuni-

kációs szerepe kerül előtérbe. A tankönyv és változatai bekapcsolódnak a tanár 

és tanulók párbeszédébe; a tanárok és tanulók közvetlen kommunikációját óráról 

órára végigkíséri a tankönyvvel és változataival folytatott kommunikáció: szöve-

gük olvasása, értelmezése és a szövegekre való reagálás különféle módjai. Té-

mákat, szemléletmódot és stílusmintát is közvetít a tankönyv a tanítási órák pár-

beszédei számára... a tankönyv beszédén nemcsak verbális szövegezést értve, 

hanem a tananyag feldolgozásának, közvetítésének teljes kódrendszerét: a betű-

típusokat, az illusztrációkat, a szöveg tördelését és szerkesztését, valamint a 

nyomdatechnika minden egyéb közlő-informáló eszközét” (Takács Etel: Milyen 

könyv a tankönyv?  Pedagógiai Szemle, 1981/9. sz. 813-817.) 

A jó tankönyv sokféle funkciónak kell. hogy megfeleljen. A tankönyveknek 

ismeretközlő, gyakoroltató, nevelési, a tanítás-tanulás folyamatát irányító, önálló 

ismeretszerzési funkciókkal vagy funkciórendszerekkel kell rendelkeznie. Termé-

szetesen egyéb tankönyvi szerepek is megjelennek, mint a demokratizálódás, a 

műveltség-kiegyenlítő, és nem felejtkezhetünk arról sem, hogy a egyik  legfonto-

sabb iskolai dokumentum, ami sok emberhez jut el, pl. szülők is. 

A jó tanár egyébként sem a tankönyvet tanítja, hanem a tanítványait. Nincs 

két egyforma osztály, nincs két egyforma gyerek, de két egyforma tanár sem. A 
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tanár számára a hely és az időkeret adott s ezen, keretek között kell  a megadott 

tananyagot feldolgoznia a tanulókkal közösen. Tankönyvre mégis szükség van.  

Középiskolai történelemtankönyvek15 

Legyen problémaorientált  

A problémaorientált történelemtanítás abból a felfogásból indul ki, hogy 

miközben a tanulók megtanulják összekapcsolni saját megélt tapasztalataikat a 

tanult történelmi tényekkel, a távoli múlt történeti problémái valódi problémákká 

válnak. A problémaorientált tanítás három lépésben valósulhat meg: a probléma 

felvetése, megoldása, majd az eredmény reflexiója. A tanulók ennek során olyan 

multiperspektivikus szemléletmódot sajátítanak el, amelynek segítségével meg-

értik, hogy ami korábban probléma volt, ma nem az, és hogy mai problémáink a 

múltban gyökereznek, valamint hogy ami az egyik csoportnak, népnek, súlyos 

probléma, a másiknak nem az. A tanulók érintettségére apelláló történelemtaní-

tás jó eséllyel pályázhat arra, hogy a tanulók „problémaérzékenyek” és „problé-

matudatosak” lesznek. 

A problémaközpontú történelemtanítás nem a mi, hol mikor kérdéseket he-

lyezi előtérbe, hanem olyan hozzáállás kialakítását tűzi ki célként, amely 

 a magától értetődőt is megkérdőjelezi, és ezzel új látásmódot alakít ki; 

 új kérdéshorizont létrehozására, illetve a már meglévő kiszélesítésére ösz-

tönöz; 

 arra szoktatja a tanulót, hogy képes legyen a történelemből vett kielégítő 

válaszokat a saját cselekvésére, a saját világnézetére is vonatkoztatni; 

 a különböző történelmi tartalmak vagy kérdésfelvetések összekapcsolásá-

val a puszta kérdéstől jusson el a problématudat kialakításáig. 

A tudás elavulásának rendkívül gyors üteme, ezzel egyidejűleg az új isme-

retek robbanásszerű megszaporodása miatt a tanulási módszerek és stratégiák 

elsajátítása központi jelentőségűvé vált. A kulcskompetenciák, a nem tantárgy-

hoz kötött, lehetőleg tartósan hatékony képességek, készségek, beállítódások és 

                                       
15

 Készítette Nagy András történelem szakos középiskolai tanár, Eszterházy Károly Főiskola Gya-

korló Általános, Közép-, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet Eger 
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értékrendek fontossága felerősödött. A termelő és szolgáltató ágazatokban vég-

bement gyors változások következtében sok munkahely a munkaerő felvételénél 

a jelentkezők kulcskompetenciáit vizsgálja. Ez a folyamat nem hagyta érintetle-

nül az oktatást sem. Ahogy a puszta történelmi ténytudás nem sokat ér alkalma-

zási képesség nélkül, ugyanígy be kell látnunk, hogy a kulcskompetenciák csak 

akkor tudnak kibontakozni, ha azok többek között bizonyos ténytudás meglétén 

alapulnak, továbbá a tények feldolgozásának ismeretére is vonatkoznak. 

Segítse a kutatásalapú tanulást 

A kutatásalapú tanulás célja, hogy a tanuló a forrásokból szerezhető infor-

mációkra alapozva fokról fokra maga építse fel a tudását egy-egy fontos törté-

nelmi eseménnyel kapcsolatban. 

A tanulói munka kiindulópontját az események rekonstruálásával vagy érté-

kelésével kapcsolatos, a történettudomány számára is releváns problémák felve-

tése jelenti. A tanulóknak életszerű és valós problémákat feszegető kérdésekre 

kell választ keresniük. A kutatásalapú tanulás tehát nem kész, valahol már ko-

rábban leírt válaszok visszamondását várja el a tanulóktól. 

A források természetesen nagyon fontos szerepet kapnak a kutatásalapú 

tanulásban. Önmagában a forráselemzés azonban még nem jelent kutatásalapú 

tanulást. Alapigazság, hogy egy forrás nem forrás, amikor a történelmi tények 

után kutatunk. De ugyanez igaz akkor is, amikor a diákokhoz akarunk közelebb 

hozni egy történelmi eseményt, személyt vagy problémát. Egy-egy forrásrészlet 

önmagában csak az adott szöveg tartalmának vizsgálatára és elemzésére ad le-

hetőséget. Ez azonban csak korlátozottan biztosítja, hogy a diákok valóban „kép-

be kerüljenek”, megérthessék a történelmi helyzetet, amelyhez a forrás kapcso-

lódik, és észrevegyék az események pontos rekonstruálásával összefüggő nehé-

zségeket. 

A történelemórákon azonban soha sincs elég idő. Ezért ha egyszerre több 

forrást is a diákok kezébe akarunk adni, figyelmesen kell válogatnunk a rendel-

kezésre álló anyagok között. Először is olyan forrásokat kell keresnünk, amelyek 

képesek felkelteni a tanulók természetes kíváncsiságát. A figyelem felkeltésében 

persze segíthetnek az előzetesen adott információk és kérdések is. Ugyanakkor 
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az is fontos, hogy a kiválasztott források érthetők legyenek. Önmagukban is, de 

abban az értelemben is, hogy fel lehessen fedezni közöttük a tartalmi kapcsola-

tokat. A diákok megtalálhassák bennük azokat a részleteket, amelyek egymást 

erősítve vagy éppen egymásnak ellentmondva, de segítséget tudnak adni a kuta-

tott kérdés megválaszolásához. Olyan forrásokra van szükségünk, amelyek 

együttesen már alkalmasak lehetnek egy történelmi szituáció rekonstruálásához. 

A források kiválasztásánál is több fejtörést szokott okozni az, hogyan tudjuk 

a mozaikszerű ismeretforrásokat érthető módon összerendezni az általában ke-

vés előismerettel rendelkező tanulók számára is.  Ahhoz pedig, hogy mindez 

életre keljen az órán, érdekes és a diákok gondolkodását jól orientáló kérdések 

és feladatok kitalálására is szükség van. Végül pedig, össze kell fűzni a forráso-

kat és a kérdéseket egy olyan feladatsorrá, amelynek révén a diákok lépésről 

lépésre közelebb kerülhetnek egy történelmi kérdés megértéséhez és megvála-

szolásához. 

Legyen forrásközpontú  

A történelemmetodika is egyre fokozódó mértékben alkalmazni kezdte a 

munkáltatást és az értelmezést, miközben ezek hangsúlyozásával a korszerűt-

len történelemtanítási módszerekkel szemben kínál alternatívát. Ellentétben a 

tanulói passzivitással a munkáltatás a tananyag aktív és mélységelvű feldolgo-

zását jelenti. A történelemdidaktika ragaszkodik ahhoz is, hogy (szemben az 

egyoldalú történelemértelmezéssel) minden történelmi jelenség feldolgozása 

nyitott értelmezési mezőben valósulhasson meg, ugyanúgy, ahogy a független 

történész is gondolkodik és dolgozik. 

A források mélységi feldolgozása mellett az alábbi érvek szólnak: 

1.1. A források mélységi feldolgozása fokozottan munkáltatja, cselekedteti 

a tanulókat. 

1.2. A mélységi forrásfeldolgozás a kutató-felfedező módszer egyik konk-

rét megvalósítása. 

1.3. A források, különösen az emocionális töltetűek, fejlesztik a tanulók 

beleérző képességét (empátia). 
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1.4. A mélységi forrásfeldolgozás mindennél egyértelműbben világít rá 

múlt és történelem különbségére, valamint a történelem emberi konstrukció 

jellegére. 

A forrás minőségi értékelést jelent: bírálatot, igazolást, cáfolatot, a jelensé-

geket kiváltó okok csoportosításának képességét, az eseményekből fakadó kö-

vetkeztetések megfogalmazását stb. 

Az értékelés terén fejlesztő hatása legyen  

Az értékelés az oktatási folyamat szerves része. Az értékelés legszembetű-

nőbb fajtái a tanulók tudását tesztekkel és vizsgákon mérő minősítő értékelések 

vagy az iskolák elszámoltatása a tanulói teljesítményről. Az értékelés azonban 

lehet „fejlesztő” is. A fejlesztő értékelés a fejlődés és a megértés gyakori, inte-

raktív módszerekkel történő értékelését jelenti, ami lehetővé teszi, hogy a peda-

gógus olyan tanítási módszereket alkalmazzon, amelyek jobban megfelelnek a 

felismert tanulói igényeknek. 

A fejlesztő értékelés abban különbözik a minősítő értékeléstől, hogy a fej-

lesztő folyamat során összegyűjtött információk nem arra szolgálnak, hogy ösz-

szefoglaló képet adjanak a teljesítményről, hanem a fejlődés megtervezésére 

használják fel. A fejlesztő értékelés elvei az iskola és a szakpolitika szintjén is 

alkalmazhatók a fejlesztést igénylő területek meghatározására és a konstruktív 

intézmény- és programértékelés kultúrájának elterjesztésére. Vizsgálatok kimu-

tatták, hogy a magas szintű tanuló teljesítmény ösztönzésének leghatékonyabb 

stratégiája a fejlesztő értékelés. Emellett a tanulói eredmények méltányosságá-

nak javításában és a tanulási készségek kialakításában is fontos szerepet tölt be.  

Milyen tulajdonságokkal rendelkezzen egy történelem tankönyv?  

 Ismeretközlő funkció 

 Gyakoroltató 

 Nevelő 

 A tanítás és tanulás folyamatát irányító 

 Késztessen önálló ismeretszerzésre 

 Legyen a demokratizálódás eszköze  
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 Legyen műveltségkiegyenlítő funkciója  

Elméletileg már mindent leírtak, ami a jó tankönyv megírásához kell és a 

fontos kulcsszavak minden tanulmányban visszaköszönnek.  

Mielőtt a tanulót ellátnánk a megfelelő ismertekkel, először a tanárnak kel-

lene megváltozni és megfelelni a kor támasztotta kihívásoknak.  

A taneszközök a tanulót aktivizálják, motiválják, tevékenységét segítik, ki-

egészítik, fokozzák, irányítják, ellenőrzik, értékelik. Mindezen funkciók, lehetősé-

gek csak a célszerű, átgondolt, tudatosan megtervezett, praktikusan kivitelezett 

taneszközök, szakszerű felhasználása során valósulnak meg. 

Az új tankönyvek megírásánál talán három szempontot lenne érdemes át-

gondolni:  

1. Minden, a tankönyvbe kerülő információt az érettségi követelmények 

szempontjából kell mérlegelni. Ami nem szükséges az érettségihez, ki kell hagy-

ni. 

2. Már a tanár számára is kezelhetetlen mennyiségű információ kerül a tan-

könyvekbe. Az évek óta hangoztatott tananyagcsökkentésből semmi sem való-

sult meg. Egy gimnáziumi lecke általában 6-7 oldalas, és tele van információkkal 

és forrásokkal. 

3. Az idő lényeges szempont: nincs idő a rendszeres gyakorlásra, készség-

fejlesztésre. Mind az általános iskolában, mind a középiskolában általában egy 

óra-egy lecke - sebességgel kell haladni, azaz nincs idő a képességek begyakor-

lására és fejlesztésére. 

Miért kell olyan általános iskolai történelemkönyveket kiadni, amelyek kö-

zépiskolai szintű tananyagot tartalmaznak és miért kell olyan gimnáziumi tan-

könyveket megjelentetni, amelyekből a felsőfokú intézményekben tanulók vizs-

gázhatnak? Nem a minimumot, hanem a maximumot kellene meghatározni, azaz 

felülről és nem alulról kellene szabályozni a rendszert.  

Szükség lenne radikális tananyag-csökkentésre a középiskolákban, a felsza-

baduló időt pedig fel lehetne használni képességfejlesztésre. Bizonyos források 

ne kiegészítő anyagok legyenek, hanem képezzék a tananyag szerves részét a 

forráselemző órák. Legyen több ilyen lecke a könyvekben. A források értelmezé-
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sére legyen elegendő idő és meg kell találni az ismeretátadás és képességfejlesz-

tés helyes arányát.  

„A reform kedvéért elindított reform nem az, amit szeretnénk. És számos 

olyan dolog van, amit évekig jól csináltunk, melyek ugyan nem hoztak teljesen 

kielégítő eredményeket, de azt is el kell kerülnünk, hogy a fürdővízzel együtt ki-

öntsük a gyereket is. Mostanában tudatosul bennünk, hogy ez igenis megtörtén-

het, ha csak a változást erőltetjük anélkül, hogy meglehetősen biztosak lennénk 

abban, hogy amit a régi helyett akarunk jobb, mint a régi. Tehát én a változtatás 

mellett vagyok, de azt hiszem, egy kicsit óvatosnak kell lennünk.” (Guy Haug) 

„Rossz helyezésünket közömbösen fogadta a hazai közvélemény, csupán 

szakmai körökben váltott ki élénkebb reakciót. Más országokban a PISA- vizsgá-

lat nemzeti tükörképe hol büszkeséggel töltötte el, hol megrázta a lakosságot. … 

A legtöbb ország a PISA-jelentés elemzésére, értékelésére, javaslatok megfo-

galmazására nemzeti bizottságokat állított fel. Nálunk ez nem történt meg.” (A 

PISA-jelentés az Országos Köznevelési Tanács napirendjén Köznevelés, 2002. 

október 4.)  

3.2. Külföldi tapasztalatok 

Szlovák történelemtankönyvek16 

A szlovákiai magyar tannyelvű alapiskolákban és gimnáziumokban (is) 

használt tankönyvek erényeinek és gyengéinek ismeretében kijelenthető, hogy 

ezekben szereplő tananyagok didaktikai-pedagógiai szempontból alapvetően jók, 

akár korszerűnek is mondhatók, de szakmai-tudományos szempontból aligha. Az 

alábbiakban néhány koncepcionális javaslatot fogalmazunk meg, részletezés és a 

teljesség igénye nélkül 

A korszerű tankönyvben a történelemtudomány – életkori sajátosságoknak 

megfelelő, politikai elvárásoktól független – legújabb eredményeinek ugyanúgy 

tükröződnie kell, mint a magas szintű pedagógiai felkészültségnek. Ha korszerű 

didaktikai eszközök nemzet-, (aktuál)politika- és ideológia-centrikus történelmi 

                                       
16

 Dr. Kiss László tanszékvezető főiskolai tanár, Eszterházy Károly Főiskola Kora Újkori Történeti 

Tanszék 



 

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: 76/181 

 

információkat közvetítenek, ezzel nemcsak a tudományosság és a tanulók törté-

nelmi tudata sérül. Az egész társadalom kárát láthatja, már történelmileg közép-

távon is.  

Igen komoly tudati és képzettségi károkat okozhat az is, ha egy modern 

külsejű, gazdagon illusztrált, tetszetős tankönyv burkában – egyoldalú, a 21. 

században már korszerűtlennek számító – olyan ismeretek jelennek meg, ame-

lyek – a soha nem volt színekben megrajzolt nemzeti múlt bűvöletében – nem 

nyitottak a szomszédos népek, a tágabb régió és Európa, valamint a „világ” tör-

ténelme, kultúrája felé.  

Az a tankönyv sem sokat ér, amelyben kevés az elsődleges forrás és a kor-

szerű tudományos ismeret, a képek pedig puszta illusztrációk, és nem a tarta-

lomhoz szorosan illeszkedő, átgondolt didaktikai koncepció részei. Ennek termé-

szetesen az ellenkezője is igaz.  

Túl kell tehát lépni a 19-20. századi gyökerű nemzet-centrikus történelem-

felfogáson és –tanításon. Ez azonban korántsem jelenti, nem jelentheti (!), a 

nemzeti történelem elhanyagolását, ellenkezőleg! A mai, globalizálódó világban, 

a formálódó többes identitások világában, a korszerű történelem tankönyv haté-

kony eszköze lehet a nemzeti önazonosság megőrzésének, erősítésének, de – és 

ez roppant fontos! – egy megváltozott helyzetnek megfelelő, új típusú nemzet-

kép és –fogalom alapján. 

Az Európai Uniós csatlakozás következtében Magyarország államhatárai is 

egyre képlékenyebbé válnak, megnyílnak a szomszédos országok és a tagor-

szágok felé. Eközben alig ismerjük, s akkor is többnyire tévesen és hiányosan, a 

szomszédságunkban élő népek, nemzetek (szlovákok, románok szerbek, horvá-

tok) történelmét és kultúráját, pedig velük évszázadokon át együtt is éltünk a 

közös hazában.  

Ez azt is jelenti, hogy felül kell vizsgálni – a meglátásunk szerint még min-

dig meghatározó – Nyugat-Európa-centrikus történelemképet és –felfogást, ami 

nemcsak a tankönyvek tartalmában, hanem terjedelmi arányaiban is megmutat-

kozott. Anglia, Franciaország, az USA stb. történelme mellé tehát be kell emelni 

a mi régiónk népeinek, kultúráinak a történetét is. 
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Hagyományos történelemfelfogásunk nemcsak Nyugat-Európa-centrikus, 

hanem – amint az elemzett tankönyvek is mutatják – ország, illetve állam-

centrikus is. Ez a gyakorlatban az „egész”, az egyetemes történelem felparcellá-

zását jelenti – egymástól szinte függetlenített – ország-történetekre. A sok „fá-

tól” tehát nem látszik az „erdő”! A tanulók korszerű történelemszemléletre neve-

lése jegyében szemléleti-szakmódszertani fordulatra is szükség van tehát! Elsőd-

legesen az „erdőt” (a külső és belső összefüggéseket, folyamatokat) ismertessük 

meg a „fákhoz” (eseménytörténethez, nagy történelmi személyiségek történeté-

hez…) képest. Az egyetemes és a magyar történelem oktatásában egyaránt a – 

korokon, ország-, sőt régióhatárokon átívelő – történelmi folyamatok, összefüg-

gések, struktúrák, intézmények, hatásmechanizmusok stb. primátusából kell ki-

indulni, s ezekbe beilleszteni a konkrét rész-történeteket, eseményeket stb.  

Ez a szemléleti-szakmódszertani váltás természetesen nem mehet a – kellő 

súllyal, de más felfogásban oktatott – magyar történelem rovására. Csupán arról 

van szó, hogy a magyar történelmet a nemzetközi történelmi folyamatokba még 

szorosabban szükséges beilleszteni, hiszen a külső hatások, kihívások – ha nyu-

gatról, ha keletről érkeztek – a belső (pozitív vagy negatív folyamatokat olykor 

akár döntő módon is meghatározták (és meghatározzák). A „saját történelem” új 

szemléletű oktatása során is alkalmazni lehet a fent említett, „erdő-centrikus” 

rendezőelvet, ami megváltoztat(hat)ja ugyan az eddigi tankönyvek megszokott 

építkezési logikáját, valamint esemény- és uralkodó-központú szemléletét, de a 

tanulók korszerű(bb) történelemszemléletének a javára. 

Az eddigi tankönyvek politika-centrikus nézőpontján is változtatni kell, ter-

mészetesen a politikatörténet megtartása mellett. Mind az egyetemes, mind a 

magyar történelem oktatása során nagyobb figyelmet kívánatos fordítani a gaz-

daság- és társadalomtörténetre, a kultúr- és vallástörténetre stb.  

A fenti változtatásokat úgy szükséges megvalósítani, s ez komoly szakér-

telmet és szakmai-didaktikai együttműködést kívánó feladat, hogy ne emelked-

jen a törzsanyag mennyisége, emelkedjen viszont, és váljon hangsúlyosabbá a 

forrás-, térkép-, táblázat stb. elemzés, s ezekkel együtt a tanulók aktív foglal-

koztatására való törekvés. 
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Egy ilyen korszerű tartalmú és szemléletű tankönyv(család) megalkotása 

nem egyszerzős feladat. Szerzői kollektíva (gyakorló tanárok, történészek és pe-

dagógiával-didaktikával foglalkozók) együttmunkálkodását feltételezi. Gyors, el-

hamarkodott megírása és bevezetése tehát, a szakmai közvélemény megkérde-

zése nélkül, csak károkat okozhat.  

Az angol tankönyvek értékei 

Az angol tankönyvek vizsgálatából több tanulság is leszűrhető és a hibák fi-

gyelembe vétele mellett fel kell hívnunk a figyelmet a követendő példákra. Na-

gyon fontos a szigetországban is a történelem tankönyvek arányos szerkezete. A 

tartalom tudatos megválasztása szintén rokonszenves jellemzőjük. Az életkori 

sajátosságok figyelembe vétele sokkal nagyobb hangsúlyt kap mint Magyaror-

szágon és ez mindenképpen megfontolandó. Az is jó, ha egy-egy sorozatot 

ugyanazok a szerzők írnak vagyis a gondolatmenetük, koncepciójuk egységes. A 

könyvek feladatai is nagyon kreatívak, komplexek és színesek minden évfolyam 

számára. Az angolok szembenéztek annak a következményeivel, hogy nem kell 

aprólékos tudást átadni és minél több mellékes dolgot megtanítani a gyereknek. 

Ez vitatható és relatív elképzelés, de úgy tűnik, a szakemberek vállalják ennek a 

felelősségét a társadalommal szemben. Emellett sokkal nagyobb a helyi történe-

lemtanárok tanítási szabadsága is, amely érett és tudatos pedagógusszemélyisé-

geket feltételez. A tankönyvben szereplő tények és adatok szegénysége viszont 

túlzás, mert a tanulók talán sokkal jobban terhelhetők mint ahogy Angliában 

gondolják. A helytörténet kiemelkedő szerepe újabb pozitívuma az angol okta-

tásnak akárcsak az életmódtörténet gyakorlatias megközelítése. Ezekből a ma-

gyarországi történelem tankönyvekben is több lehetne. A szinkron időszemlélet 

használata náluk bevált, ennek megvalósítása nálunk még most is nehéz. Talán 

éppen azért sikeresebbek ezen a téren, mert már a kezdetektől erre törekednek, 

nem felsőbb évfolyamokon próbálkoznak vele. Az is tetszett, hogy a forrásokat 

folyamatosan használják és azokat a tanulók életkori sajátosságaihoz alkalmaz-

zák. 
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A Koszovói Köztársaság tankönyveinek minőségi kritériumai17 

Formai szempontok 

A tankönyveknek összeegyeztethetőnek kell lenniük az általános iskolás és 

középiskolás tantervekkel.  

A könyv divatos, tetszetős elrendezésű, megfelelően szerkesztett, célorien-

tált, megbízhatóan újrahasználható legyen. 

Az illusztrációk hasznosak és kiegészítik a szöveget.  

Módszertani-didaktikai szempontok 

A tartalom, a tárgy, fontosságra és korszerűségre vonatkozóan 

Életkori sajátosságokat vegye figyelembe. 

A könyv jól átgondolt didaktikai koncepciót tartalmazzon. 

A kérdések, feladatok segítsék a tanulást, a munkát, a társadalmi, erkölcsi 

orientációt.   

A tankönyv nyelve feleljen meg az írott nyelvi normáknak.  

Pedagógiai szempontok 

A tankönyv legyen aktuális kapcsolatban a társadalmi és politikai valósággal 

A tankönyv támogassa a gyermekek érett, autonóm és öntudatos polgárrá 

nevelését.   

A tankönyv járuljon hozzá a lányok és fiúk közötti egyenlőség kialakításához 

és a nemek közötti diszkrimináció és sztereotípiák lebontásához. 

A könyv segítse, amennyire lehetséges a környezeti, egészségügyi, média 

nevelést és a függőségek megelőzését.  

A gyakorlattal kapcsolatos szempontok 

A tankönyvhöz a tanárok kapjanak elegendő és egyértelmű segítséget, 

szükség van tanári segédkönyvekre. 

                                       
17

  Prof. Dr. Basil Schader,Arid Demolli, Hajrije Devetaku, M.A., Nuhi Gashi: Quality standards for 

textbooks in the Republic of Kosovo, Kosovo Board of Education, 2008   
http://ipe.phzh.ch/Documents/ipe.phzh.ch/Projekte/Kosovo/Quality%20standards%20for%20tex
tbooks%20in%20the%20Republic%20of%20Kosovo_Prof.%20Dr.%20Dr.%20Basil%20Schader.p

df letöltés: 2014. 02.26. 

http://ipe.phzh.ch/Documents/ipe.phzh.ch/Projekte/Kosovo/Quality%20standards%20for%20textbooks%20in%20the%20Republic%20of%20Kosovo_Prof.%20Dr.%20Dr.%20Basil%20Schader.pdf
http://ipe.phzh.ch/Documents/ipe.phzh.ch/Projekte/Kosovo/Quality%20standards%20for%20textbooks%20in%20the%20Republic%20of%20Kosovo_Prof.%20Dr.%20Dr.%20Basil%20Schader.pdf
http://ipe.phzh.ch/Documents/ipe.phzh.ch/Projekte/Kosovo/Quality%20standards%20for%20textbooks%20in%20the%20Republic%20of%20Kosovo_Prof.%20Dr.%20Dr.%20Basil%20Schader.pdf
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A tankönyvekhez szükség van munkafüzetekre, feladatlapokra, amelyek se-

gítségével gyakorolhatják a tananyagot. 

Minden tankönyvet ki kell próbálni különböző környezetben (városi és kö-

zségi, tudományos és nem tudományos háttérrel). 

A koszovói történelem tankönyveket az elmúlt években sok bírálat érte, de 

a minőségi követelmények szakszerűségéhez kétség nem férhet. 

3.3. Minőségi kritériumok összehasonlítása 

A hazai és a külföldi tapasztalatok áttekintése után a következő konklúzió-

kat lehet levonni.  

Mindenhol fontos a tudományosság elve, mert friss és szakszerű ismeretek-

re van szükség, amelyek megfelelően vannak transzponálva.  

Kiemelték a kollégák a nagy mennyiségű és jó minőségű forrás szükséges-

ségét és elismerték, hogy szükség van a forrásközpontú szemléletre.  

A forrásokat a történelemtanítás kezdetétől be lehet venni a könyvekbe 

megfelelő terjedelemben és magyarázatokkal. A képi források fontosságát és 

gazdagságát szintén egységesen alátámasztották a kutatások. 

Ehhez kapcsolódik az életkori sajátosságok figyelembe vétele, ami minden 

területen és szinten megfogalmazódott. 

Elutasították a kutatások az aprólékos, részletező adatszerű tudás követel-

ményét, és helyette az összefüggések, kapcsolatok, okok és következmények 

vizsgálatát, meglátását tartották fontosnak. Középiskolában a problémaközpontú 

és multiperspektivikus szemlélet is adaptálható.  

A feladatok bősége szintén általános tapasztalat volt mindegyik könyvvel 

esetében, úgy tűnik, alacsonyabb szinten még szükség van munkafüzetekre vagy 

munkatankönyvre. A képességfejlesztés, önálló ismeretszerzés szükségességét is 

alátámasztják a kutatási eredmények.  

A külföldi (szlovák, angol) példák a szinkron időszemléletet támasztják alá, 

míg a magyar minták elemzése nem talált kivetnivalót a kronologikus szemlélet-
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ben. különbség volt az is, hogy külföldön inkább a több szerzős könyvek terjed-

tek el, míg Magyarországon gyakran egy személy írja a sorozatokat. 

A könyvek politikai nézete csak Közép-Kelet-Európában lehet vita tárgya, 

Nyugat-Európában ez lényegtelen szempont.  

Az általános iskolai történelemkönyveknél nálunk lényegesnek tűnik a  

névmutató és a kislexikon, Angliában pedig a helyismeret integrálása, amely 

sokkal nagyobb szabadságot ad a tanároknak mint máshol. A szigetországban 

emellett az életmódtörténet is kiemelt szerepet kap Magyarországgal ellentétben, 

ahol ez alig észlelhető. Régiónkban inkább a vitás és egyoldalú politikatörténeten 

van a hangsúly, de ezen a tanárok szerint érdemes lenne változtatni, mert ez 

okozza a tananyag túlterheltségét. Külföldi tapasztalatok alapján regionális vagy 

globális szemlélet kialakítása is aktuális, de nálunk ez még várat magára. 

4. Javaslat egy hatékony ellenőrzési követelményrendszerre 

4.1. A tankönyvértékelés lényeges szempontjai 

A tankönyvek megítélése során többféle megközelítést is alkalmazhatunk. 

Megvizsgálhatjuk szerkezeti elemeiket pl. hogy van-e bennük elég illusztráció. A 

funkcionális elemzés azt nézi, hogy megfelel-e egy kiadvány a tankönyv felada-

tainak. Lehet a rendszerszerűséget is mérlegelni, de lehet a lényeges összefüg-

gések elsajátíthatóságát is számon kérni. Létezik még a tanulás összetevőit kö-

zéppontba állító aprólékos értékelés, amelyet már elvégeztek Magyarországon is.  

A kritériumrendszerek alkalmazása a tankönyvvé nyilvánítási eljárásban és 

a tankönyvek fejlesztésében döntő jelentőségű, de nagyon körültekintő tervezést 

igényel. A követelmények száma mindig tovább gyarapítható, ezért el kell dönte-

ni, hogy kell-e és lehet-e az összes ismert minőségi igényt a hatósági jóváhagyás 

feltételei között figyelembe venni. Nincs olyan tankönyv, amely minden igénynek 

egyszerre meg tud és meg akar megfelelni. Vannak olyan egyébként fontos mi-

nőségi kritériumok, amelyek pontos ellenőrzése a tankönyvi jóváhagyás folyama-

ta során nehezen megvalósítható. A túl sok szempont megosztja a bíráló figyel-

mét. Ezért a jóváhagyás során elsősorban az érthetőség és a tanulói aktivitás 

kérdésére kellene koncentrálni. Itt kellene a pedagógiai bírálatoknak a legrészle-
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tesebbnek, a legszigorúbbnak, és a legkövetkezetesebb-nek lenniük a jövőben. 

Azt is fontosnak tartjuk, hogy ha a jóváhagyás szempontjai megváltoznak, egy 

széleskörű szakmai eszmecsere induljon el a tankönyvek minőségének minden 

alapvető kérdéséről. A szakmai konzultációkba a tankönyvkészítőkön, a tan-

könyvszakértőkön kívül be kellene vonni a pedagógusokat és a pedagógiai kuta-

tókat is. 

Szerintünk a döntő szót a gyakorló történelemtanároknak kell kimondani és 

az lenne a helyes, ha az eddigieknél sokkal nagyobb tekintéllyel esne latba a vi-

déken – akár kisvárosokban akár falvakban tanító – kollégák véleménye és ta-

pasztalata. Nem szerencsés, ha csak a százezres nagyvárosokban oktató és az 

átlagtól többé-kevésbé jobb képességű diákokat ismerő szakemberek döntenek 

kedvezőtlenebb körülmények között dolgozó kollégáik módszertani feladatairól. A 

döntéshozók velük közösen tekinthetnék át, hogy mi minden szükséges ahhoz, 

hogy egy tankönyv az iskolai oktatás valóban hatékony és megbízható eszköze 

legyen. Elsősorban a tanulhatóság, a képességfejlesztés és a megváltozott tanu-

lási környezet kérdéseire koncentrálva gondolhatnánk újra közösen a tankönyvek 

ügyét. Az internet óriási lehetőséget ad arra, hogy valóban egy nagyobb kiterje-

désű vita kezdődjön a leendő történelem tankönyvek szerkezetéről és tartalmá-

ról. Egyetértünk Kojanitz Lászlóval abban, hogy a célok együttes elérését első-

ként az biztosíthatná, ha kétféle kritériumlista készülne. Az egyik hosszú és min-

denre kiterjedő változat lehetne, amely a konzultációk, továbbképzések, kutatá-

sok alapjául szolgálna, s amely a szakmai munka eredményeképpen egyre bő-

vülne és fejlődne. A másik követelménysor ennél jóval rövidebb lehetne, és a 

jóváhagyási eljárás eszközeként szolgálna. A két lista szemlélete, struktúrája és 

tartalma összhangban lenne egymással, de mind a kettő más-más funkciót tölte-

ne be a tankönyvek fejlesztésére elindított reformfolyamatban.18 

                                       
18

 Kojanitz László: A tankönyvek minőségének megítélése, Iskolakultúra, 2007/6-7, 114-125. 

http://epa.oszk.u/00000/00011/00116/pdf/iskolakultura_EPA00011_2007_06_07_114-126.pdf 

letöltés. 2014.01.25. 

http://epa.oszk.u/00000/00011/00116/pdf/iskolakultura_EPA00011_2007_06_07_114-126.pdf
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4.2. Tankönyvkutatók követelménylistája 

A progresszív kritériumrendszer a tanulás illetve a tanuló szemszögéből ra-

gadja meg a tankönyvek minőségének és használhatóságának kérdését. A tan-

könyv tartalmát, struktúráját és minden egyes összetevőjét is abból a szempont-

ból kell elemezni és értékelni, hogy segíti vagy gátolja a tanulót a fejlődésben. Az 

új szempontrendszer gyakorlati alkalmazhatóságát természetesen nagyban meg-

határozza, hogy sikerül-e az egyes tanulási összetevőkhöz adekvát értékelési 

kritériumokat és a kritériumokhoz jól megragadható indikátorokat rendelni. E 

kritériumok és indikátorok elkészítése során össze kell kapcsolni a tanuláselméle-

ti, tanulás-módszertani ismereteket a tankönyvelméletre és tankönyvkészítésre 

vonatkozó tapasztalatokkal. Ez a tanulásközpontú követelményrendszer elméleti-

leg már elkészült. 

A tanulás megtervezését és értékelését segítő eszközök 

 A tankönyv a fejezetek elején felhívja a tanulók figyelmét a tananyag 

fontosabb elemeire. 

 A tankönyv a fejezetek elején bemutatja a tanulási célokat és feladato-

kat. 

 A tankönyv belső tartalmi tagolása, a benne található információk feldol-

gozásának módja hatékony tanulási stratégiákat és módszereket közvetít 

a tanárok és tanulók számára. 

 A tankönyv többféle tanulási módszer elsajátítására és gyakorlására ad 

lehetőséget. 

 A tankönyv támogatja az egyéni, önálló tanulást. 

 A tankönyv lehetőséget ad a tanulónak arra (pl. a tanulási célok pontos 

kijelölésével, ismétlő és összefoglaló kérdésekkel, a tanultak legfonto-

sabb elemeinek utólagos áttekintésével), hogy saját maga is ellenőrizni 

és értékelni tudja, hol tart a tanulási célok teljesítésében.  

 

A tanulási motívumok fejlesztését szolgáló megoldások 

 A tankönyv arra ösztönöz, hogy a tanuló belső igényévé váljon a világ fo-

lyamatos megismerése és a tanulás. 

 A tankönyv felkelti a tanulók érdeklődését és kíváncsiságát az egyes té-

mák és feladatok iránt. 

 A tankönyv segítséget ad ahhoz, hogy a tanulók össze tudják vetni ak-

tuális tudásukat a tanulást megelőző vagy a tanulás korábbi szakaszára 
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jellemző ismereteikkel, elképzeléseikkel és teljesítményükkel, s ezáltal 

érzékelni tudják tudásuk gyarapodását, képességeik fejlődését, teljesít-

ményük javulását. 

 A szerző problémafelvetésekkel, nyitva hagyott kérdésekkel, további ta-

nulásra, tájékozódásra ösztönzi a tanulókat. 

 A tankönyv – a tanultakhoz kapcsolódó nyomtatott és digitális ismeret-

források ajánlásával illetve az ezek használatát igénylő feladatokkal – 

ösztönzést ad a tanulók önműveléséhez. 

 

A tanulási képességek fejlesztését szolgáló eszközök 

 A tankönyv problémafelvetései, kérdései és feladatai megteremtik a fel-

tételeket ahhoz, hogy a tanulók az új ismeretek megismerése során aktív 

szerepet kaphassanak. 

 A tananyag elsajátítását változatos tevékenységformák (kísérletek, pél-

damegoldások, szövegelemzések, térképelemzések, rajzos feladatok stb.) 

segítik. 

 A tananyag elsajátítását a változatos tevékenységformákhoz kapcsolódó 

ábrák segítik. 

 A tankönyv a helyes tanulási stratégiák és szokások kialakítását minták-

kal és magyarázatokkal ösztönzi. 

 A tankönyv a feladatmegoldó és feladatelemző képességek fejlesztéséhez 

könnyen érthető algoritmusokat ad. 

 Feladatai figyelembe veszik a tanulási folyamat egyes lépéseit, és ezeket 

külön-külön is gyakoroltatják. 

 A tankönyv mintákat és feladatokat közöl a társas feladatmegoldás és 

társas tanulás elsajátításához és gyakorlásához. 

 A tankönyv a tanulási céloknak és a tanulók fejlettségi szintjének megfe-

lelő tájékoztató apparátussal (név- és tárgymutató, fogalomtár, kislexi-

kon, irodalomjegyzék stb.) van ellátva.  

 

A személyes reflektálásra ösztönző eszközök 

 A tankönyv arra ösztönzi a tanulókat, hogy minél többször fejtsék ki gon-

dolataikat a tanultakról. 

 A tankönyv önálló kérdések megfogalmazására sarkallja a tanulókat. 

 A tankönyvben olyan kérdések is találhatók, amelyek az új ismeretek to-

vábbgondolására, az azokra történő reflektálásra késztetik a tanulókat. 
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 A tankönyv kérdésekkel, problémafelvetésekkel ösztönzést ad ahhoz, 

hogy a tanuló mindig keressen összefüggéseket és kapcsolódási pontokat 

a különböző tantárgyak keretében tanult ismeretei között.19 

4.3. A tankönyv-engedélyezők követelménylistája  

1. Szakmai kritériumok 

2. Az ismeretek megértése, tanulása 

Az ismeretanyag tartalma 

Az ismeretanyag mennyisége 

A tartalom strukturáltsága 

Az alkotóelemek strukturáltsága 

Az ismeretanyag kifejtettsége 

A fogalmak bemutatása, fejlesztése 

A szövegezés általános minősége 

A szövegezés általános minősége 

A szöveg alkalmazkodása az adott korosztály tipikus fejlettségi szintjé-

hez 

A megértést szolgáló didaktikai eszközök 

A megértést segítő ábra- és képanyag 

A tanulók előzetes tudásához való alkalmazkodást segítő eszközök 

3. Az ismeretek alkalmazását biztosító műveletek tanulása 

A készségek, képességek fejlesztésére szolgáló eszközök 

A készségek, képességek fejlesztésére szolgáló eszközök 

A fogalmak alkalmazásának feltételei 

Az ismeretelemek ismeretté, az ismeretek ismeretrendszerré fejleszté-

sének feltételei 

A tanultak mindennapi életben történő alkalmazásához segítséget adó 

eszközök 

                                       
19

 Kojanitz László: a tankönyvek minőségének megítélése Iskolakultúra, 2007/6-7, 124-125. 

http://epa.oszk.hu/00000/00011/00116/pdf/2007-6-7.pdf#page=112 letöltés 2014.01.27. 

http://epa.oszk.hu/00000/00011/00116/pdf/2007-6-7.pdf#page=112
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4. Problémák, problémahelyzetek elemzése és a problémamegoldás tanulá-

sa 

A problémamegoldás tanulását segítő eszközök 

5. A tanulás módszereinek tanulása 

Az adott korosztály tipikus fejlettségi szintjének figyelembe vétele a 

tanulás megtervezésében 

A tanulás megtervezését és értékelését segítő eszközök 

A tanulási motívumok fejlesztését szolgáló megoldások 

A tanulási képességek fejlesztését szolgáló eszközök 

A személyes reflektálásra ösztönző eszközök 

6. Gondolkodási eljárások tanulása 

A gondolkodási képességek fejlesztését segítő eszközök 

Gondolkodási eljárások tanulását segítő eszközök 

7. Szociális viszonyulások, magatartásformák tanulása 

Értékek közvetítése 

A szociális képességek fejlesztését segítő eszközök 

Az énkép fejlesztését segítő eszközök 

8. Nemzetiségi, vallási közösség szerepe Előítéletmentesség 

9. Nyelvhelyesség és helyesírás 

10. A tankönyv nagyobb rendszer (sorozat, tankönyvcsalád) részét képezi-e, 

kapcsolódó tankönyvek és tananyagok 

A hazai és nemzetközi minőségi követelmények ismeretében az a vélemé-

nyünk, hogy az új tankönyvek elbírálása során szerencsés lenne, ha csökkenteni 

lehetne a minősítési szempontokat és a különböző szakterületek véleményeit mi-

nél kevesebb kézbe vonnák össze. Szükség van azonban ezután is tudományos, 

módszertani véleményre, tipográfiai elemzésre és informatikai vizsgálatra is. A 

kutatást végző tanárok véleménye szerint sokszor eltérő a gyakorló és különböző 

tagozatokon (általános iskola, középiskola, felsőoktatás) oktató történelemtaná-

rok igénye. A történelemtanítás gondjait vizsgálva kijelenthető, hogy annyira 
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széttagolt a történelemtanárok testülete, hogy eltérő igényeket fogalmaznak 

meg a tankönyvekkel szemben. A tankönyvek taníthatósága és tanulhatósága 

nagy mértékben függ a tanulók de a tanárok kulturális és társadalmi jellemzőitől 

is.  

Úgy látjuk, hogy a jövőben valószínűleg sokkal nagyobb hangsúlyt kell fek-

tetni a digitális tananyagok minősítésére, de továbbra is figyelembe kell venni az 

eddigi követelményeket. A működési környezetet, a funkcionalitást, a digitális 

tipográfiát, az információbiztonságot, a technológiai kidolgozottságot, a szabvá-

nyoknak való megfelelést a digitális és online tananyagok esetében olyan aprólé-

kosan ki kell dolgozni mint a tantárgy-pedagógiai elvárásokat. 

Nagyon részletesen kellene tanulmányozni a Ausztria és Németország tan-

könyv-jóváhagyási gyakorlatát,  mert ezek az országok ezen a téren egy 

„kontinentális” modellt követnek. Már az elmúlt években is sok hasonló-

ságot lehetett felfedezni a magyar és a német nyelvterület praxisa kö-

zött, de a megvalósításban vannak olyan lényeges részletek, amelyeket 

még nem próbáltak ki nálunk, pedig érdemes lenne adaptálni ezeket. 

Ausztriában is engedélyezési eljárás után kerülhetnek a tankönyvek az 

iskolákba.  

Az engedélyezési eljárás a hatályos jogszabályok szerint történik. A jóváha-

gyást szakmai bizottságok végzik és több ilyen bizottság működik iskolatípusnak 

és műveltségi területeknek megfelelően. A tankönyvrendelet előírja, hogy a bi-

zottságok ülésére a független szakértőkön kívül meg kell hívni a kiadó képviselő-

jét és a mű szerzőjét is. A szakértői véleményekben megfogalmazódott kérdése-

ket közvetlenül tisztázni lehet. 

A bizottság számára a jóváhagyásra adott idő 4 hónap, de szükség esetén ez 2 

hónappal meghosszabbítható. A tankönyvjóváhagyás szolgálja a tankönyvek első 

minőségellenőrzését. 

A jóváhagyáshoz a tankönyvrendelet a következő szempontokat írja elő:  

1. Elsődleges kritérium a tantervnek való megfelelés. Ez nem jelenti azt, hogy a 

könyvnek a teljes tantervi anyagot tartalmaznia kell. A tankönyv a tantervi köve-

telmények egy részének elvégzésére szolgál, bizonyos feladatokat a pedagógu-
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sok önálló munkájával, más taneszközökkel, más médiumokkal is teljesíteni le-

het. A jóváhagyó bizottságoknak jelentéseikben ki kell térniük a tantervi megfe-

lelésre, illetve jelezniük kell az eltéréseket. 

2. Lényeges Ausztriában is, hogy a tankönyv késztesse aktivitásra, öntevékeny-

ségre a tanulókat. Ez azt jelenti, hogy a szerző külön szövegrészekkel, ábrákkal, 

kérdésekkel fejleszteni tudja a tanulók tudását, képességeit. 

3. Követelmény, hogy a könyv tartalmában feleljen meg a tudományosság elvé-

nek. Ehhez fontos szempont a tanulók életkori sajátosságainak figyelembe véte-

le. 

4. A történelem tankönyvnek meg kell felelnie az osztrák nemzeti sajátosságok-

nak. Ez a feltétel az utóbbi időben kiegészült az európai aspektusokkal. 

5. A könyvnek az állampolgári nevelésre is alkalmasnak kell lennie. 

6. Fontos, hogy megfelelő legyen a könyv nyelvezete. Itt is lényeges követel-

mény az életkori sajátosságoknak való megfelelés. Ez nemcsak a nyelvhelyessé-

get jelenti, hanem azt is, hogy a nyelv megértéséhez egy adott korcsoportnak 

megfelelő legyen a mondatok hossza, a szakkifejezések, adatok mennyisége, 

stb. A rendelet nem szab meg mennyiségi követelményeket, a véleményt a pe-

dagógiai gyakorlat alapján fogalmazzák meg a bírálók. 

7. Az osztrák történelem tankönyveknek is meg kell felelniük a célszerűség elvé-

nek. A pedagógiai értékelés során figyelembe kell venni a terjedelmet, a formá-

tumot, a betűméretet, a könyvkötést, az illusztrációk számát, a művészi értéket, 

valamint ezekkel összefüggésben a tankönyv árát.20  

A könyvek nyomdatechnikai értékelése során meg kell vizsgálni a terjedel-

met, a formátumot, a betűméretet, a könyvkötést, az illusztrációk számát, a mű-

vészi értéket, valamint ezekkel összefüggésben a tankönyv árát.21 

Ezekhez a szempontokhoz saját tapasztalataink – különösen a 2013-ban 

bevezetett NAT-hoz kapcsolódó történelem tankönyvek vizsgálata alapján – azt 

                                       
20

 Koller Lászlóné - Koller Boglárka: Centralizáció vs. decentralizáció? Tankönyvpolitika a német 

nyelvű uniós tagállamokban  Új Pedagógiai Szemle, 2012/9-10.sz.7-8. 
21

 Kojanitz László: Tankönyvpolitika, tankönyvkiadás és tankönyvhasználat a nagyvilágban Expan-

zió humán Tanácsadó, Budapest, 2010, tamop311.ofi.hu/7-1-8/tankonyvpolitika, letöltés 

2014.01.29. 
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tudjuk hozzátenni, hogy nagyon nagy szükség lenne egy-egy új tankönyv moni-

torozására a piacra kerülése után 2-3 tanéven keresztül. 

Nagyobb szükség lenne az új könyvek nyomon követésére, amelyet szak-

szerűen kellene megtervezni. Ki kellene szélesíteni ezeket a vizsgálatokat. A tan-

könyvkutatók ezáltal fel tudnák mérni, hogyan illeszkednek be, alkalmazkodnak 

az új eszközök a különböző tanítási-tanulási körülmények között, és ha konfliktu-

sokat, nehézségeket tapasztalnak, képesek legyenek ezeket szakmai problémá-

kat megfogalmazni a szerzők felé, akiknek ezek után kötelességük lenne átdol-

gozni munkáikat. Ebbe a munkába a tanárképzésben tanuló egyetemi és főiskolai 

hallgatókat is – mindenkit a saját szaktárgya terén – be lehetne vonni a kutatók 

által elkészített vizsgálati szempontrendszer segítségével. A tankönyvek második 

(esetleg harmadik) változatát is monitorozni kellene, mert ez biztosítaná a meg-

nyugtató társadalmi elfogadottságot, és ha szükséges, második (harmadik) felül-

vizsgálatot is el kellene végezni. 

Sokoldalú és sokszínű változás kezdődött el a tankönyvkiadás terén, a sza-

bályozás megbízhatósága szakszerűsége növekedett. Pozitív előrelépés volt a 

kompetenciafejlesztés, és a közös tanulás előtérbe kerülése. A tankönyvírás, 

tankönyvkiadás professzionalizálódott, éppen ezért a pedagógustársadalom által 

gyakorolt kontrollt is erősíteni kellene. Ezek ellenére ellentmondások, konfliktu-

sok jelenleg is vannak, de talán ez a tanulmány is felhívta néhány megoldandó 

kérdésre a figyelmet. 
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II. MODUL. Az új generációs tankönyv és taneszköz 

fejlesztés koncepciója és standardjai 

5. Milyen célokat, alapelveket és szempontokat érdemes 

megfogalmazni az új generációs tankönyvek fejlesztési 

koncepciójában? 

Az új generációs tankönyv és taneszköz fejlesztés koncepciójának kialakítá-

sához a pedagógiai, didaktikai, oktatástechnológiai, szaktudományos és szakme-

todikai alapelvek rendelkezésre állnak, de a fejlesztés igazi koncepcióját a szak-

mai megfontolások, kutatási eredmények, valamint a gyakorlat elemzése alapján 

az oktatáspolitika határozza meg. Hasonlatosan, a fejlesztési standardok dekla-

rálását is megelőzi, előkészíti az ígéretes és eredményes taneszköz fejlesztési 

technológiák, szabványosítható „instructional product design and curriculum 

developement” folyamatok tudományos leírása, ajánlása.    

5.1 Bevezetés 

Az alap- és alkalmazott oktatómédia, vagyis hagyományos szóval élve, tan-

eszköz kutatások legfontosabb, érvényes megállapításai22: 

 Egyik nyomtatott, audiovizuális, elektronikus oktató médiumnak sincs ál-
talában kitüntetett szerepe az eredményes és hatékony tanítás-tanulás 

megvalósulásában. (Nem minden új médium alkalmas minden célra, egy 
célra több médium is használható eltérő hatékonysággal.) 

 Mindegyik taneszköz speciális információközlési lehetőségekkel rendelke-

zik és sajátos tanulási környezetet, igényel és teremt. (A lényegi médi-
um-jellemzők mellett jelentős szerepük van a technikai médium-

jellemzőknek is.) 

 Az információ-feldolgozás eredményessége nagymértékben függ a tan-
anyag tartalmának, struktúrájának és a médium jellemzőinek az össze-

hangoltságától. (Nem képezhető le adekvát módon minden struktúra 

minden információhordozóra.) 

 Az eredményes forráshasználatot meghatározza a tanulók egyéni és élet-
kori sajátosságainak, képességeinek különösen a kognitív szintjének, ta-
nulási stílusának figyelembe vétele. (A változatos szemléltetés, tartalom 

                                       
22

 Nádasi, A.: A tanszerkutatás, –fejlesztés, –ellátás, és –használat néhány kérdése. = 

Elektronikus Könyv és Nevelés 1. évfolyam, 1. szám, 1999   

http://epa.oszk.hu/01200/01245/00001/cikk19.html  

http://epa.oszk.hu/01200/01245/00001/cikk19.html
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reprezentáció, illetve a részletezettség, ismételhetőség, értékes differen-
ciálási lehetőség.) 

 A tanárok által determinált felhasználás módszere, az egyes taneszközök, 
és a teljes folyamat tervezettsége az eredményesség szempontjából kar-

dinális pont. (A rendszerszemléletet érvényesítve, a fejlesztés során op-
timálisan kidolgozott, bizonyítottan hatékony médiumot [tankönyvet, pe-
dagógiai programcsomagot, elektronikus, digitális taneszköz rendszert, 

etc.] az alkalmazás során lehet eredménytelenül használni.) 

Az értelmes, olvasni tudást, média műveltséget egyaránt feltételező jó, „új 

generációs” tankönyv, s annak információhordozó formái és tartalma egyaránt, a 

korszerű tantervelmélet és fejlesztés lenyomata, egyben a tudástársadalmat meg-

határozó információs és kommunikációs technológia reprezentánsa. A tankönyv a 

diákok számára az explicit tudás. A mindenkori tanterv (curriculum, program, ke-

rettanterv), a humán erőforrások, a folyamatszabályozásra alkalmas összes do-

kumentumok, ajánlások, az iskolai infrastruktúra, a hagyományos nyomtatott, 

szemléltető, demonstrációs és kísérleti eszközök, audiovizuális információhordo-

zók, digitális taneszközök, és minden egyéb komponens pedagógiai rendszerré 

szervezése, mindig is didaktikai, oktatástechnológiai, szakmetodikai elv volt. Nagy 

tehát, a tankönyveket megírók, kiadók, jóváhagyók és értékelők felelőssége. 

Más irányból közelítve, kutatási beszámolók adnak útmutatást: „A tanköny-

vek taníthatósága és tanulhatósága szempontjából alapvető kérdés, hogy a tan-

könyvi ismeretanyag mennyisége összhangban van-e a tanítási célokkal, a tanu-

lók előzetes ismereteivel, valamint szövegértési, gondolkodási és tanulási képes-

ségeivel. A túl sok és túl nehéz tananyagot tartalmazó tankönyv túlterheli a ta-

nulókat, és többségüknek kudarcélményt okoz. Nemcsak a tanulástól veszi el a 

diákok kedvét, hanem elbizonytalanítja őket, a saját képességeiket illetően is. 

Ellenállást és ellenszenvet kelt a tantárgy és általában mindazon ismeretekkel 

szemben, amelyeket közvetíteni kíván a tanulók számára.23” 

                                       
23

 Kojaitz, L.: A tankönyvek használhatóságát meghatározó minőségi összetevők elemzé-

se és összehasonlítása  
http://www.okm.gov.hu/letolt/kozokt/tankonyvkutatasok/cd1_kojanitz/vizsgalat_eredmenyeine

k_bemutatasa.pdf  

http://www.okm.gov.hu/letolt/kozokt/tankonyvkutatasok/cd1_kojanitz/vizsgalat_eredmenyeinek_bemutatasa.pdf
http://www.okm.gov.hu/letolt/kozokt/tankonyvkutatasok/cd1_kojanitz/vizsgalat_eredmenyeinek_bemutatasa.pdf
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5.2 Koncepciók és alapelvek 

A taneszközök, ezen belül, a kitüntetett fontossággal bíró tankönyvek a pe-

dagógiai rendszer részei, a tanítás-tanulás folyamatának meghatározó elemei. A 

tankönyv, a tanulás és a tanítás kiemelkedően fontos, évszázadok óta használt, 

napjainkban is legelterjedtebb, leginkább hozzáférhető eszköze, taneszköz, 

amely az oktatási intézmények és tantárgyak tanterveiben, programjaiban meg-

határozott tananyagot közvetít didaktikus feldolgozásban, világos, célszerű, a 

tanulók fejlettségi szintjének megfelelő kommunikációval. Az ismeretkialakítás 

mellett készségeket, képességeket is fejleszt, miközben szerteágazó nevelési 

feladatokat valósít meg. A kötelező, vagy választható tanterv (alaptanterv, curri-

culum, kerettanterv), az irányító, vagy egyszerű tanmenet, tematikus terv, és 

mindenek előtt, tanáraink személyisége, szakmai és metodikai tudása, szándéka 

(pl. kísérletező kedve) mellett, a máig legfontosabb taneszköz, a tankönyv a ta-

nítás-tanulás tartalmának legfőbb meghatározója. A strukturált tankönyv, 

akár papír-alapú, akár digitális, a diákok számára az explicit tudás. A 

számítógéppel segített oktatás hajnalán és az Internet virradatakor sem 

állt be nagy változás, hacsak nem abban, hogy az információhordozó 

formátuma megváltozott, egyben kialakult az oktató médiumok közötti 

munkamegosztás lehetősége. A paradigmaváltás most történik. 

A kísérleti- demonstrációs 3D, audiovizuális, nyomtatott és digitális tanesz-

közök és rendszerek sokfélesége, sokféle megnevezése és osztályozási kísérletei, 

a terminológiai alapkutatások hiányáról tanúskodnak. A formai, funkcionális és 

történeti kategóriák keveredése is jelzi a terminológiai kérdések tisztázatlansá-

gát. Mindettől függetlenül a taneszközök, tankönyvek leginkább a szaktudomá-

nyos ismeretekhez, a tantervekhez, tantárgyakhoz, és a tanulókhoz igazodnak. A 

korszerű tankönyv, annak információhordozó formája és tartalma egyaránt, a 

korszerű tantervelmélet és fejlesztés lenyomata, valamint a tudástársadalmat 

meghatározó információs és kommunikációs technológiáknak is reprezentánsa. A 

tanterv, jelenleg a Nemzeti Alaptanterv alapján, a humán erőforrások, a tantervi 

dokumentumok (kerettantervek), az infrastruktúra, a hagyományos nyomtatott, 

szemléltető, demonstrációs és kísérleti eszközök, audiovizuális információhordo-
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zók, majd a digitális taneszközök, és minden egyéb komponens pedagógiai rend-

szerré szervezése mindig is didaktikai elv volt. A didaktikát nem ismerő, prakti-

kus, rendszerszemléletű angol-amerikai curriculum fejlesztés, és az „instructional 

design and technology”, amelyhez most közelítünk, meghatározó alkotóelemeit 

több modell segítségével reprezentálhatjuk24.  

5.2.1 Rendszerszemlélet, oktatásfejlesztési modellek 

A modellekben és az oktatástervezés és fejlesztés gyakorlatában a rend-

szerszemlélet, ill. a kibernetikai elvek érvényesítését tekintjük a legfontosabb-

nak. Ez azt jelenti, hogy a tanulást eredményező hatásokat és tevékenységeket, 

egy azonos pedagógiai célt szolgáló, dinamikus rendszer meghatározható és 

egymással funkcionális kapcsolatban lévő komponenseinek tekintjük. Ez igen lé-

nyeges szempont, mivel ez által, pl. az elektronikus médiumok szerepének, vagy 

a tartalom, a tananyagstruktúra fontosságának az egyéb rendszerösszetevők ro-

vására történő túlhangsúlyozása elkerülhető, és az is, hogy bármelyiknek a sze-

repét alábecsüljük. A tankönyv is, akár papír alapú, akár elektronikus, egy rend-

szer eleme, önmagában jól leírható, jellemezhető, de funkcionálisan nehezen ér-

tékelhető az iskolai tanítás-tanulás egészének átlátása nélkül. Az oktatáskutatók 

által felrajzolt pedagógiai technológiai, didaktikai modellek szinte mindegyike 

több jellemzőjében megegyezik, ezek a következők25:  

 Differenciált oktatási cél- és követelményrendszer, amely azt jelenti, 

hogy az általános célkitűzések mellett az operacionalizált célok rendsze-
rét is kidolgozzák, mégpedig olyan taxonomikus formában, hogy azt az 
oktatási stratégiák és módszerek, médiumok kiválasztásához, a folyamat-

tervezéshez és a teljesítményértékelési rendszer kidolgozásához is alap-
ként lehessen használni.  

 A formatív értékelés, a kibernetikai értelmű visszacsatolás alkalmazása, 

mind a tanulók tevékenységének folyamatos segítése, szabályozása, 

mind a rendszer összetevők optimalizálása és a rendszerműködés tökéle-
tesítése céljából.  

                                       
24

 Oktatástechnológiai, oktatási rendszerfejlesztési, és humán teljesítménytechnológiai modellek 

In: Agria Media 2011 / szerk. Nádasi András. Eger: EKF, 2012.   
http://www.ektf.hu/agriamedia/index.php?page=presents&present=140 

25
 Nádasi, A.: Oktatáselmélet és technológia (elektronikus jegyzet) EKF, 2010   

http://okt.ektf.hu/data/nadasia/file/tananyag/oktataselmelet/1_tananyag1.html 

http://www.ektf.hu/agriamedia/index.php?page=presents&present=140
http://okt.ektf.hu/data/nadasia/file/tananyag/oktataselmelet/1_tananyag1.html
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 Tanuló és tanulásközpontúság. Ez jelenti egyrészt a tanulásról alkotott 

pedagógiai és lélektani elméletek valamelyikének elfogadását és azoknak 

a célpopulációra való lebontását. A tanulók életkori sajátosságainak, 
tényleges előismereteinek, tanulási motívumainak, stílusának feltárása a 

folyamattervezés egyik alapja.  

 A tanítás-tanulás folyamatának tervezése. Ez jelenti a tanulói és tanári 

tevékenységek tartalmának és sorrendjének, valamint irányítási rendsze-

rének kidolgozását. (Eddig leggyakrabban a R. Gagné-féle26 megközelí-
tést alkalmaztuk: figyelemfelkeltés – motiváció – a tanulók informálása a 

pontos elvárásokról – a szükséges előismeretek felidézése – az új anyag 
prezentálása – a tanulói aktivitás kiváltása – visszacsatolás – a rögzítési 
és transzfer folyamatok elősegítése – a teljesítmények értékelése).  

 Kidolgozott oktatási stratégiák és taneszközök. A kidolgozottság a straté-

giák és médiumok teljes körének és ezek bizonyított használhatósági mu-

tatóinak figyelembe vételén, valamint az adott célokhoz, tananyaghoz és 
tanulócsoporthoz igazodó döntés meghozatalát jelenti, ez a megfelelő 
média-kiválasztása. A tankönyv és az egyéb médiumok közötti munka-

megosztás  

 Kritériumokon alapuló teljesítmény-értékelés. Ez elsősorban a tanulói tel-

jesítményeknek a szükségletelemzésből levezetett cél- és követelmény-
rendszer szerinti megítélése, nem pedig szubjektív, vagy helyi normák-
hoz való viszonyítása. 

 

Oktatási rendszerfejlesztési modell 

                                       
26

 Gagne,  R.M. – Briggs, L.J. : Az oktatástervezés alapelvei [ford. Uszkay, M.,szerk. és az "OT 

az USA-ban" c. tanulmányt írta Nádasi, A.] OOK, 1987. 



 

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: 95/181 

 

Az itt bemutatott, egyik oktatásfejlesztési és tartalomszolgáltatási rend-

szermodell27 a magyar pedagógiai gyakorlat kibernetikai szemléletű, dinamikus 

modellje, amelynek elemei, műveletei és kapcsolatai az oktatástervezéshez, fej-

lesztéshez és a tanulásirányításhoz egyaránt támpontot adnak, tanterv-, tanesz-

köz-, kurzus-, téma- és kompetenciafejlesztési szinten egyaránt. A visszacsatolá-

sok azt is jelzik, hogy a rendszerelemek optimalizálásához eredményesség-, és 

hatékonyságvizsgálatok, a tankönyvek, taneszközök esetében kipróbálás, bevá-

lás vizsgálat szükséges, az egyéb értékelési módok mellett. A *-gal jelölt doku-

mentumok, az egyes tantárgyak tanításához és tanulásához, a tanulói képessé-

gek fejlesztéséhez szükséges pedagógiai tervek. Ezek értelmezése, kidolgozása, 

operacionalizálása részben tanári kompetencia, de a modell nagyobb léptékű. 

Jelzi, hogy a pedagógiai kutatások eredményeinek, ezen belül a hagyományos és 

új információs és kommunikációs technológiákkal kapcsolatos tapasztalatok is-

merete az oktatásirányítás, valamint a kutatók, fejlesztők, oktatók számára egya-

ránt elengedhetetlen. A nemzeti szintű oktatástervezés és szabályozás, mint pl. az 

érettségi követelmények, tantervek, a tankönyvkiadás és ellátás rendszere, a tan-

eszköz jegyzékek, iskolaépület és infrastrukturális szabványok, a pedagógusok és 

az iskolafenntartók mellett, részben a szülőket és a diákokat is érintik. 

Talán egyértelmű, hogy a pedagógiai folyamattervezéshez szükséges tanári 

ismeretek és készségek – a helyi programok és tantervek szerepének növekedé-

se következtében – jelentősen felértékelődtek. Az Interneten elérhető, tematiku-

san rendezett programok, multimédia források gyűjtése és intézményközi cseréje 

interaktív rendszert feltételez, amely nemcsak lekérdezhető, hanem tölthető is. A 

taneszköz ill. média-kiválasztás és tanulási forrásértékelés mellett, az informá-

cióhordozók, tananyagok didaktikai és szakmódszertani megtervezése, digitális 

eszközökkel történő megszerkesztése új ismereteket és készségeket igényel.  

A napi, konkrét tanítási-tanulási folyamatok irányítása támogatható a peda-

gógusoknak szóló, foglalkozásszervezési és módszertani mintákkal, ill. az önálló 

tanulásra, differenciálásra alkalmas nyomtatott anyagok, könyvek ajánlásával, 

                                       
27

 Nádasi, A: Tartalomszabályozás – A pedagógiai rendszer és a taneszköz rendszerek = 

Könyv és nevelés 2010/4. sz.   

http://olvasas.opkm.hu/portal/felso_menusor/konyv_es_neveles/tartalomszabalyozas    

http://olvasas.opkm.hu/portal/felso_menusor/konyv_es_neveles/tartalomszabalyozas
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on-line audiovizuális és interaktív, multimédia tananyagok szolgáltatásával. Az 

ismeretátadás klasszikus, közösségi módszerei és taneszközei és tanulási forrásai 

mellett azonban, az IKT rendszerekre épített önálló és kooperatív tanulási folya-

matok irányítása, megszervezése, az ehhez szükséges informatikai tanulási kör-

nyezet és a folyamatos motiváció szintén új tanári ismereteket és kompetenciá-

kat feltétez.  

5.2.2 A tankönyvek kategóriái 

A rendszernek tehát, jól láthatóan, a tankönyv, és általában a taneszközök 

csak elemei, s ezen fontos entitás önmagában nem vizsgálható. A tankönyv egy 

taneszköz, egy markáns rendszerelem. Ebben a megközelítésben, az új generá-

ciós tankönyv fogalmának értelmezéséhez fontos tudni azt is, hogy a hagyomá-

nyos, nyomtatott tankönyvek 100 éve még alapvetően rendszerező, összefoglaló 

művek voltak. Mintegy 50 éve váltak általánossá a tankönyvekben a kérdések és 

a feladatok, amelyek számos didaktikai funkciót betölthetnek:  

 ráirányítják a figyelmet a legfontosabbakra, a „megtanulandóra";  

 megerősítő hatásúak;  

 megfigyelésre késztetnek;  

 készségfejlesztésre szolgálnak (például az olvasási készség fejlesztésé-
re);  

 koncentrációt teremtenek más anyagrészekkel, illetve más tantárgyak 
anyagával;  

 összefüggésbe hozzák a szöveget a tanulók életével, a napi gyakorlattal;  

 felidézik az előzetes tapasztalatokat, a tanultakat;  

 gyűjtőmunkára inspirálnak; az ismeretek felújítására késztetnek;  

 segítik a rendszerezést, ismétlést;  

 gyakoroltatnak;  

 további tájékozódási lehetőség forrására utalnak.  

 

Ennek a felismerésnek az eredménye a munkáltató tankönyv, illetve a ma is 

használatos munkatankönyv és az ahhoz csatolt munkafüzet. Jelentős változás 

még, hogy egyes kutatók szerint és új irányelvek következtében, bármely tan-

tárgy, bármely szintjén kezd igazzá válni az a megállapítás, hogy „a tankönyv 

elsősorban a diák érdeklődését kívánja felkelteni, így inkább egy pedagógiai cél-
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nak rendelődik alá, a tudományos ismeretátadás másodlagos cél28. Egy statiszti-

kai elemzés megállapította, hogy a direkt tudományos ismeret átlagban, csak 5–

25%-át képviseli a tankönyvi tartalomnak. Vagyis a tankönyvek közel kétharma-

dát az illusztrációk, képes vagy szöveges dokumentumok, grafikonok, diagra-

mok, organigramok és gyakorlatok töltik ki. A ritka kivételektől eltekintve, az 

információátadás nem progresszív, és egy „átlagdiák” képességeihez igazodik, 

akinek viszont nincs könnyű dolga, ha a fontos és jelentéktelen információkat 

szeretné elkülöníteni egymástól.” Ez részben érthető, mivel a tankönyvek, ill. 

sorozatok gyakran az egyéb, 3D taneszközökkel, audiovizuális és elektronikus 

információhordozókkal összehangolt, a tanár és a tanulók munkáját egyaránt 

segítő oktatócsomag, programcsomag, vagy pedagógiai rendszer meghatározó 

elemei. Mind gyakoribbak az audiovizuális elemekkel kiegészített, illetve elektro-

nikus információhordozón, CD-ROM-on, számítógépes környezetben használható, 

Interneten megjelenő, tableten (iPad) is elérhető tananyagok, digitalizált, vagy 

digitális (flipbook) tankönyvek29.  

A hagyományos, nyomtatott, illetve a digitális tankönyvek tehát, alapvetően 

lehetnek rendszerező, vagy munkáltató jellegűek, azonban funkcióváltozás és 

rendkívüli differenciálódás is tapasztalható30. Figyelembe kell venni azonban, 

hogy tankönyvpiacon kapható, az iskolai gyakorlatban használt, tehát leginkább 

elterjedt, legismertebb „segédkönyvek" egyre szaporodnak. A kimenet szabályo-

zás eredménye pl. egy új műfaj, az érettségire felkészítő tankönyv, feladatgyűj-

temény31. A választék a következő:  

Szöveggyűjtemények és forrásszemelvény gyűjtemények: eredeti 

szövegeket, forrásmunkákat tartalmaznak, elsősorban az irodalom és a történe-

lem tanításához.  

                                       
28

 Bagaméri, Zs.: A tankönyvkiadás kérdésköre Franciaországban. Expanzió, Budapest, 2010. 

http://tamop311.ofi.hu/7-1-8/bagameri-zsuzsa 
29

 Az ntk.hu honlapon keresztül számos ingyenes és interaktív flipbook megtekintésére van lehető-

ség. http://flipbook.ntk.hu/index.php?r=flipbook/list&id=7 
30

 Karlovitz,  J.: Tankönyvi, tankönyvelméleti alapfogalmak = Könyv és nevelés 2000/2. sz. 

http://olvasas.opkm.hu/index.php?menuId=125&action=article&id=122  
31

 Nádasi, A.: HunDidac – 2005. Taneszközminősítő Díjverseny = Könyv és nevelés 2006/1. 

sz. http://olvasas.opkm.hu/index.php?menuId=125&action=article&id=681  

http://tamop311.ofi.hu/7-1-8/bagameri-zsuzsa
http://flipbook.ntk.hu/index.php?r=flipbook/list&id=7
http://olvasas.opkm.hu/index.php?menuId=125&action=article&id=122
http://olvasas.opkm.hu/index.php?menuId=125&action=article&id=681
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Ajánlott és kötelező olvasmányok: A hosszabb műveket sem helyette-

síthetik azok kivonatai, ismertetői, vagy audiovizuális interpretációi.  

Feladatgyűjtemények, példatárak: elsősorban a reáltantárgyak tan-

könyvei mellett használatosak. Gyakran számítógépes programként, a feladatok 

mellett mintapéldákat, megoldásokat és az értékelést is tartalmazzák.  

Képlet és táblázatgyűjtemények: szintén a természettudományos tan-

tárgyak tanításához készülnek, sajátos iskolai segédeszközként, esetenként szá-

mítógépes formában.  

Földrajzi és történelmi atlaszok: Hagyományosan a földrajz és a törté-

nelem tanulásához készülnek, jelentős adatbázissal kiegészítve. Az állandó frissí-

tés igénye miatt, mind gyakrabban CD-ROM melléklettel, újabban hálózati el-

éréssel forgalmazzák.  

Albumok: egyes tantárgyak, pl. biológia, pszichológia, művészettörténet, 

jelenségeit bemutató ábra ill. képgyűjtemények a legszükségesebb magyaráza-

tokkal.  

Kották és koreográfiák: a zeneművészettel – ének-zenével, tánccal – 

összefüggő sajátos kiadványok, amelyek a készségfejlesztést, gyakorlást is szol-

gálják.  

Feladatlapok és tesztek: A feladatlapok a tanulást, gyakorlást szolgálják, 

a standardizált tesztek funkciója a teljesítmények mérése. Önellenőrzésre is 

használatosak.  

Szakköri füzetek, egyéb diákoknak szóló kiadványok: A tantervi köve-

telményeken túlmutató, a tehetségnevelést, érdeklődést szolgáló kiegészítő 

anyagok.  

Szótárak, enciklopédiák, lexikonok: szinte kivétel nélkül elektronikus, 

CD-ROM formátumban is hozzáférhetők.  

Tanári segédkönyvek, kézikönyvek, módszertani ajánlások, óravázlat gyűj-

temények, tematikus tervek, hálózaton elérhető formában is.  

Audiovizuális és elektronikus szatellitek, Videó, DVD, CD-ROM, Hálózati tan-

anyagok, adatbázisok, tudásbázisok.  
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A tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tan-

könyvellátás rendjéről szóló, 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet, 2. §-

ának megfogalmazásban: 

a) munkatankönyv: az a tankönyv, amelynek alkalmazása során a tanuló-

nak a tankönyvben elhelyezett, de a tankönyvtől elválasztható és utánnyomással 

önállóan előállítható feladatlapon kell az előírt feladatot megoldania, 

b) munkafüzet: az a szerzői jogi védelem alá eső, nyomtatott formában 

megjelentetett vagy elektronikus formában rögzített és az e rendeletben megha-

tározottak szerint tankönyvvé nyilvánított kiadvány, amely alkalmas arra, hogy 

egy vagy több meghatározott tankönyv tananyagának gyakorlását, elsajátítását, 

alkalmazását elősegítse, 

c) könyvhöz kapcsolódó kiadvány: szöveggyűjtemény, feladatgyűjte-

mény, képletgyűjtemény, táblázatgyűjtemény, képgyűjtemény, atlasz, kottaki-

advány, feladatlap, lexikon, hangfelvétel vagy audiovizuális mű, szótár, tan-

anyagelem, oktatóprogram, feladatbank, továbbá az a szerzői jogi védelem alá 

eső, nyomtatott formában megjelentetett vagy elektronikus formában rögzített 

és az e rendeletben meghatározottak szerint tankönyvvé nyilvánított kiadvány és 

digitális tananyag, amelynek az alkalmazása nélkül a kapcsolódó tankönyv isme-

retei nem sajátíthatók el; amelynek alkalmazása nélkülözhetetlen valamely mű-

veltségi terület, műveltségi részterület, modul, valamint szakképzési szakterület, 

szakképzési részszakterület, modul ismeretanyagának átadásához, feldolgozásá-

hoz, 

d) használt tankönyv: az iskolai tankönyvellátás keretében az adott isko-

lával tanulói jogviszonyban álló tanuló részére az iskola általa ingyen, vagy térí-

tés ellenében átadott, legalább három hónapon át használt, majd a tanulótól 

visszavett, vagy a tanuló által az iskola részére felajánlott tankönyv, 

e)1 tartós tankönyv: az a tankönyvvé nyilvánított tankönyv, könyvhöz 

kapcsolódó kiadvány, amely 

ea) nem tartalmaz a tankönyvbe történő bejegyzést igénylő feladatokat, 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300016.EMM#lbj1param
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eb) legalább egy, általa lefedett pedagógiai szakaszt átfogó kísérleti 

program keretében kipróbálásra került, 

ec) nyomdai kivitele megfelel az e rendeletben meghatározott, a tartós 

tankönyvekre előírt sajátos technológiai feltételeknek, és 

ed) alkalmas arra, hogy a tanulók legalább négy tanéven keresztül 

használják, 

f)2 kísérleti tankönyv: olyan, a miniszter engedélye alapján kiadott, bár-

mely iskolai évfolyam vonatkozásában bármely, a Nemzeti alaptanterv kiadásáról 

és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 

Nemzeti alaptanterv) meghatározott műveltségi területre, vagy a miniszter által 

kiadott kerettantervek bármely tantárgyára vonatkozó, valamint bármely nevelé-

si-oktatási program részeként keletkezett tankönyv, amelynek célja a kísérleti 

köznevelés-fejlesztési program keretében történő alkalmazása az iskolák önkén-

tes részvétele alapján, és amelyet térítésmentesen kell a részt vevő iskolák ren-

delkezésére bocsátani. 

5.3 A taneszközök hagyományos és újabb generációi 

Érdemes átgondolni, hogy az 1960-as évekbeli, kezdeti sikerek után eltűnt 

programozott tankönyvek nyomába lépő interaktív multimédia oktatóprogram, 

amely lényegében a digitális tankönyv megalapozója, 25 éve még szinte ismeret-

len. A számítógéppel segített tanítás és tanulás sokáig független a tankönyvek 

világától. A hagyományos és digitális tankönyvek és taneszközök integrálódása 

jelenleg is folyik, több tankönyv/taneszköz generáció együttes jelenlétét érzékel-

hetjük. Ezért, természetesen, figyelembe kell venni, hogy a tankönyvek mellett, 

melyek az iskolákban használható klasszikus taneszközök és új források, ame-

lyek rendszerbe szervezett alkalmazásáról, a sajátos funkcióik miatt aligha 

mondhatunk le.  

  

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300016.EMM#lbj2param
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program, VR 
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műszer  
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Videokazetta, 
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 Interaktív tábla 
anyagok 

 

Forrás: Nádasi András Orbis sensualium pictus imaginarius c. cikke. In: Könyv és 
Nevelés 2010/2. sz. 

Jól látható, hogy a korábban használt, bevált audiovizuális taneszközök egy 

részét valóban kiváltotta, és kiválthatja a számítógép, és számos, minőségileg új 

taneszköz is született, éppen a pedagógiai rendszerek szolgálatára. Ebből az is 

következik, hogy a pedagógiai rendszerek fejlesztésének, és az ezzel kapcsolatos 

tanterv-, tankönyv-, taneszköz-, és képzés akkreditációnak egészében meghatá-

rozó jelentőséget kell tulajdonítani, tudván azonban azt is, hogy a tanárok peda-

gógiai, szakmai, oktatástechnológiai, és szakmetodikai felkészültsége (IKT kom-

petenciája is) ennél, bizonyára fontosabb. A digitalizáció a tankönyvek esetében, 

részben formátumváltás, részben innováció. 

Az első generációs digitalizált tartalmak közé sorolható a beszkennelt tan-

könyv, és minden audiovizuális információhordozó, amelyet digitalizáltak. Ennek 

értéke abban áll, hogy az újabb generációhoz ezek szolgáltatják az építőeleme-

ket. A második generációs digitális tankönyvek alapvető tulajdonsága, hogy ele-

ve digitális író-, és szerkesztőeszközökkel készülnek, vagy átszerkesztik kimon-

dottan számítógépes felhasználásra. Az ilyen típusú digitális tananyagok fejlesz-

tése már évekkel ezelőtt elkezdődött, és ma a közismereti és szakképzési isme-

retek széles skáláját átfogó, számos digitális tananyag, ill. egység érhető el. A 

második generációs tananyagok főbb jellemzői:  
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 a hagyományos tankönyvszerkesztési modell követése, digitális transz-
formáció;  

 multimédiás elemek, képek, animációk használata, nagyíthatóság;  

 az interaktivitás lehetősége, tesztek, elágazások, választási lehetőségek;  

 többnyire módszertani leírást is tartalmaznak..  

 

Jó példa a flipbook formátumú digitális tankönyv, amely általában a nyom-

tatott formában megjelenő könyvek tartalmával teljes mértékig megegyezik, vi-

szont a keretrendszer további lehetőségeket biztosít a tananyag interaktív feldol-

gozásához. A fejezetek, lapok közé be lehet építeni például fogalomtárat, animá-

ciót vagy éppen önellenőrző teszteket. Az oldalon belül lévő szöveg vagy kép 

szintén felkínálhat feladatokat: animációt, keresztrejtvényt, puzzle-t, melyek al-

kalmasak a tananyag megértetésére, a számonkérés segítésére. Mivel a flipbook 

tartalmazza a teljes tankönyvet, a feladatokon kívül alkalmas egyes anyagrészek 

kiemelésére – nagyítás, bekeretezés, aláhúzás – a tanár vagy a tanuló részéről 

egyaránt. A generált feladatok többsége a tankönyvben szereplő tények, adatok, 

fogalmak számonkérésére alkalmas.  

A harmadik generációs digitális tankönyvek, taneszközök körébe sorolhatjuk 

azokat a kimondottan oktatási céllal készült, tantervekhez és pedagógiai prog-

ramokhoz illeszkedő digitális tartalmakat – akár on-line, akár off-line módon ér-

hetők el – amelyek: 

 strukturált, önálló tananyagként elsajátíthatók; 

 módszertani és tanulási útmutatóval vannak ellátva; 

 interaktívak, vagyis a résztvevő aktív cselekvése szükséges a tanulási fo-

lyamathoz; 

 a multimédia elemeket funkcionálisan, beépítve alkalmazzák; 

 a tényanyag-nyújtás, a gyakorlás, az ellenőrzés és az értékelés folyamat-
vezérelt. 

 

A hagyományos tankönyvek, a harmadik generációs digitális tankönyvek, 

valamint a hálózaton elérhető tudásbázisok akkor tudják a tantervi követelmé-

nyek teljesítését szolgálni, ha annak alárendelve, összehangoltan készülnek, ki-

használva az egyes médiumok sajátos lehetőségeit. Ez a fejlesztési folyamat 

standardizálását igényli. 
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Bár a tankönyvek illusztrációi jelentős minőségi fejlődést mutatnak, napja-

inkra a vizualizáció az elektronikus médiumok sajátjának tűnhet, bár az oktatás 

a szemléltetést mindig fontosnak tartotta. Az eredetileg használt hagyományos 

képi ábrázolások, illusztrációk, és a térbeli modellek, makettek a vizualizáció lé-

nyegét jelentik. A vizualizáció eredménye lehet statikus, vagy dinamikus, realisz-

tikus, fotografikus, vagy grafikus reprezentáció. Korábban, az audiovizuális 

személtetés, leginkább a film és a videó, főként a trükkfilmek alkalmazása mel-

lett úgy érveltünk, ahogy most a számítógépes szimulációért szólnak az elkötele-

zettek.  

Kép, rajz, trükkfilm, animáció, szimuláció szükséges, ha egy eredeti tárgy, 

jelenség vagy folyamat bemutatása a tanítás színhelyén, az iskolában, akadályba 

ütközik, vagy eleve lehetetlen. Mert: túl kicsi (pl. atomi méretek), túl nagy (pl. 

kozmikus jelenségek), túl gyors (pl. puskalövés), túl lassú (pl. kristályképződés), 

tehát szabad szemmel nem is látható. Avagy: túl veszélyes, túl bonyolult, nincs 

hozzá eszköz, etikai akadályai vannak, csak az eredmény látható, az eredmény 

sem látható, nem állíthatók be pontosan a feltételek, csak egyetlen példányban 

létezik, vagy egyszerűen túl drága, vagy túl sokszor kellene élőben megmutatni. 

Minderre a hagyományos tankönyv, csak korlátozott lehetőségekkel rendelkezik, 

de egy elektronikus tankönyv mindezt megoldja. 

A digitális taneszközök sokféleségének osztályba sorolása sem könnyíti a 

dolgot, miként a következő szemelvény32 is igazolja. Eszerint a tudáskörnyezet 

tartalmazhat 1) információ-átadó; szöveges, képes, hangos tudástartalmakat 

bemutató, viszonylag kevés interaktív elemet tartalmazó ismeretátadó ill. isme-

retbővítő megoldásokat, 2) információ-feldolgozó; több interaktív elemet tar-

talmazó, pedagógiai elveken és ezekből eredeztethető módszereken alapuló tu-

dáselsajátítást, kompetenciafejlesztést célzó és/vagy támogató eszközöket, va-

lamint 3) információ-alkalmazó; egy tudásanyag bevésésére, alkalmazására, 

ellenőrzésére és értékelésére használható oktatóeszközöket. Ennek részletezett 

                                       
32

 Mentorfelkészítés az Infó-kommunikációs Technológia kompetencia alapú oktatás adaptálásának 

elősegítésére – Digitális tananyagfejlesztés   

http://www.sulinet.hu/szaktanacsado/02/02_10.html  

http://www.sulinet.hu/szaktanacsado/02/02_10.html
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kifejtése sem tekinthető standard eszközrendszernek, de kellően pragmatikus 

felosztás33. 

1. Információátadás 

Digitális tudás, illetve ismeretforrás: nem kurzus alapú médiatárak, temati-

kus médiagyűjtemények, magyarázó jegyzetek, ábrák, grafikonok, térképek stb., 

amelyek az adott célcsoport igényeinek, illetve az oktatási helyzetnek megfelelő-

en szükség szerint kezelhetők. 

E-könyv: strukturált szöveg, amelyben a hipertext/hipermédia megoldások 

egyszerűsítik az információkhoz való hozzáférést és azok kezelését. Az eredeti-

hez képest bővebb, esetleg multimédia-illusztrációk szemléletesebbé teszik a 

tananyagot. Az estelegesen alkalmazott speciális „könyvolvasó” programokban, 

például jegyzetelési, könyvjelző és szövegkiemelési funkció is adott. 

Digitális szótár: egy- vagy többnyelvű, fordítási, etimológiai vagy szinoni-

maszótár funkciójú, képes szógyűjtemény esetleg nyelvtani összefoglalókkal. 

Internetes kiterjesztés: frissítési, bővítési lehetőség. Illusztrációs lehetőségek: 

képes (minden szócikkhez, illetve egy-egy szóbokorhoz képet rendelő), illetve 

illusztrált (a bonyolult fogalmakat vagy egyes szócsaládokat ábrán szemléltető) 

változat. 

Digitális tezaurusz: a digitális szótár speciális megjelenési formája, általá-

ban valamilyen komplex rendszer használatához készített segédanyag. 

Digitális lexikon: egy szűkebb szakterületről vagy tágabb ismeretkörből me-

rített szócikkek rendszerezett, többféle keresési lehetőséggel ellátott gyűjtemé-

nye. Internetes frissítési és bővítési lehetőséggel rendelkezhet, de megjelenhet 

internetes publikáció formájában is, ilyenkor állandó szerkesztőbizottság dolgozik 

a meghatározott időközönkénti frissítésen. 

                                       
33

 A digitális tananyag típusai   

http://www.oh.gov.hu/tankonyvve-nyilvanitas/tankonyvve-nyilvanitas-100326  

http://www.oh.gov.hu/tankonyvve-nyilvanitas/tankonyvve-nyilvanitas-100326
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2. Információfeldolgozás 

Digitális tananyagegység/objektum, objektumtár: tantervtől és tanmenettől 

lényegében független, sokféle pedagógiai környezetben felhasználható, egy ki-

sebb tematikus egység. Kiegészítője: tantárgyi, életkori, módszertani ajánlás. 

Önmagában és tananyag-elem gyűjteményben is szerepelhet, ez utóbbiban 

rendszerezve, meta-adatokkal kiegészítve. 

Digitális tananyag: pedagógiai elvek alapján, az informatika lehetőségeit az 

oktatási célok mentén kihasználva felépített oktatási anyag, amely felépülhet 

elemekből, de önálló, tartalmi, módszertani szempontból zárt egészet is alkothat. 

Alapvető célja egy adott kompetencia kialakítása, fejlesztése. Egy vagy több tan-

tervhez illeszkedhet, és mintatanmenet vagy oktatási javaslatokat tartalmazó 

leírás kapcsolódhat hozzá. Terjedelmi keretei szerint lefedhet egy évfolyamban 

egy tantárgyat, egy epochát vagy projektet, egy kultúrkör számára egy tantár-

gyat vagy tananyagegységet. Fontos részei: oktatási célkitűzések meghatározá-

sa, a célkitűzés eléréséhez szükséges taneszköz megjelenítése ikt-eszközökkel 

(pl: képes, hangos, szöveges magyarázó, kiegészítő részekkel, kifejezések, fo-

galmak, személyek adatait tartalmazó, a szöveg megfelelő helyeihez kapcsolódó 

kislexikon vagy szómagyarázat), az egyes részekhez kapcsolódó gyakorló, önel-

lenőrző feladatok a megoldásuk során aktivizálható magyarázó-segítő funkcióval, 

az alkalmazást segítő komplex feladatok, a tananyag megértését és alkalmazását 

vizsgáló értékelő-tesztelő rendszer. A kommunikációs csatornától, adathordozó-

tól függetlenül tartalmazhatnak hivatkozásokat a témához kapcsolódó web he-

lyekre, bármilyen formájú taneszközre. 

Digitális oktató játék (edutainment): meghatározott célcsoport konkrét fej-

lesztési feladatait támogató, egy játék szabályrendszerébe illesztett tudásanyag, 

amely a játszás során ismerhető meg és aktivizálható. Fontos részei: tudásfor-

rás, lexikon, mintajáték a szabályok elsajátítására, segítség az egyes játékfázi-

soknál. Előny, ha a karakterek tulajdonságai, a feladatok és a játékterep változ-

tathatók, testre szabhatók. Kiegészítői: pedagógiai elveket bemutató és oktatási 

használati mintákat adó leírás. 
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Pedagógiai munkát támogató tartalmi elemek: az oktatási program megva-

lósításához kapcsolódó ötletek, háttér-információk, szükséges anyagok/eszközök 

listája, időterv, fejlesztési terv 

3. Információalkalmazás 

Digitális feladatbank: bemért, súlyozott, korosztályhoz kötött tematizált fe-

ladatok rendszerezett, keresést és leválogatást támogató környezetben közölt 

gyűjteménye. Tesztelési környezethez kapcsolódhat. (Szükséges kiegészítője: a 

feladatbank létrehozását és bővítését ismertető, a feladatok típusait közlő, a fel-

használáshoz pedagógiai módszereket ajánló leírás. Ebben a tantervi kapcsolatok 

– a feladatbankban számonkért tudás kapcsolódásai központi és helyi, alap- és 

kerettantervekhez – is megjeleníthetők. 

A kívánatos hazai, és a követendő külföldi gyakorlat szerint is, a digitális 

tankönyvek a tantervben megfogalmazott tartalom és követelményszint betartá-

sával, és természetesen ugyanolyan pedagógiai odafigyeléssel készüljenek, mint 

a hagyományos tankönyvek. Számos országban, a fejlesztésbe ugyanúgy bevon-

ják az oktatókat, a tesztelésbe pedig az iskolákat, mint a papír alapú könyvek-

nél34. 

6. A minőségi standardizálás lehetősége és a taneszköz 

értékelés elvi megközelítése 

A korszerű tankönyv, és jogutódja, a digitális, elektronikus tankönyv, tan-

eszköz „megírásakor, kifejlesztésekor” azokat az értékelési szempontokat célsze-

rű előre lajstromba venni, amelyek alapján az iskolák gyakorlatába egyáltalán 

bekerülhetnek. A komplex értékelés szempontrendszere a minőségi sztenderde-

ken (standardokon) alapszik Az Országos Köznevelési Tanács Tankönyv és 

Taneszköz Bizottsága, mintegy 10 éves tapasztalata alapján megállapít-

                                       
34

 Kojanitz, L.: Tankönyvpolitika, tankönyvkiadás és tankönyvhasználat a nagyvilágban. 

Expanzió, Budapest, 2010. 
http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC4QFjAA&url=ht
tp%3A%2F%2Ftamop311.ofi.hu%2F7-1-8%2Ftankonyvpolitika&ei=BbjsUquqK8-
OyQOy9IDYCg&usg=AFQjCNF9PfAHTfqDZ2DKDXdwM9yoyTaSqg&sig2=_5YcQ-aq5h-

1Vteb6LtgAg&bvm=bv.60444564,d.bGQ  

http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Ftamop311.ofi.hu%2F7-1-8%2Ftankonyvpolitika&ei=BbjsUquqK8-OyQOy9IDYCg&usg=AFQjCNF9PfAHTfqDZ2DKDXdwM9yoyTaSqg&sig2=_5YcQ-aq5h-1Vteb6LtgAg&bvm=bv.60444564,d.bGQ
http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Ftamop311.ofi.hu%2F7-1-8%2Ftankonyvpolitika&ei=BbjsUquqK8-OyQOy9IDYCg&usg=AFQjCNF9PfAHTfqDZ2DKDXdwM9yoyTaSqg&sig2=_5YcQ-aq5h-1Vteb6LtgAg&bvm=bv.60444564,d.bGQ
http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Ftamop311.ofi.hu%2F7-1-8%2Ftankonyvpolitika&ei=BbjsUquqK8-OyQOy9IDYCg&usg=AFQjCNF9PfAHTfqDZ2DKDXdwM9yoyTaSqg&sig2=_5YcQ-aq5h-1Vteb6LtgAg&bvm=bv.60444564,d.bGQ
http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Ftamop311.ofi.hu%2F7-1-8%2Ftankonyvpolitika&ei=BbjsUquqK8-OyQOy9IDYCg&usg=AFQjCNF9PfAHTfqDZ2DKDXdwM9yoyTaSqg&sig2=_5YcQ-aq5h-1Vteb6LtgAg&bvm=bv.60444564,d.bGQ
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ható azonban, hogy egy rigorózus értékelési kritériumrendszer alkalma-

zása (túldimenzionált értékelő lapok) uniformizálódáshoz vezet, vala-

mint a tankönyvekre olyan funkciókat róni, amelyek egyértelműen tanári 

kompetenciák, nem célra vezető. Egyértelművé vált az is, hogy olyan 

„tankönyv sztenderd” nem állítható fel, amely minden diszciplína eseté-

ben érvényesíthető, tehát tantárgyanként is differenciálni szükséges. A 

sztenderdek többsége elsőként, a tantervi, kerettantervi elvárásokhoz történő 

igazodást várja a tankönyvektől. „A tantervi tartalmakat meghatározó sztender-

dek olyan leírások, amelyek megfogalmazzák, hogy a tanulótól milyen tudást 

várnak el adott tárgyból vagy műveltségterületen. A tartalmi sztenderdek általá-

ban szintekre vagy évfolyamokra bontva ismertetik a tanítandó anyagot. A 

sztenderdeken alapuló értékelés a tanuló teljesítményét egy előre megállapított 

skálán méri. A tanulmányi és a tartalmi sztenderdekhez kapcsolják a készség-

sztenderdeket is, amik lehetnek alapkészségek (pl. szövegértés), kötődhetnek 

szorosan egy tárgyhoz vagy műveltségterülethez (pl. matematikai probléma-

megoldás), és lehetnek tantárgytól független vagy több tárgy által is fejlesztett 

képességek, mint például a kooperáció képessége.35” 

6.1 Bevezetés 

A tankönyvekre vonatkoztatva elvárható, hogy teljes összhangban legyenek 

az egyes tantárgyakra, műveltségterületekre előírt tartalmi sztenderdekkel és a 

kerettantervekkel, valamint az is, hogy egy pedagógiai rendszer szignifikáns 

elemeként alkossák meg. A pedagógiai rendszer fejlesztési folyamatát jellemzi és 

minősíti, hogy a gyakorlatban történő kipróbálás (a tanulhatóság-taníthatóság 

vizsgálata) a fejlesztés integráns részévé, azaz a minőségbiztosítás egyik pilléré-

vé válik-e. A beválás vizsgálata, és a korrekció lehetősége szintén garanciális 

tényező. A fejlesztés folyamatának és az adekvát értékelési metódusnak a 

sztenderdizálása alapfeltétel. A pedagógiai értékelés elmélete és gyakorlata nap-

                                       
35

 Kimmel Magdolna (2010): Pedagógiai rendszerek az USA-ban. Kalifornia esete. In TÁMOP-

3.1.1-08/1-2008-0002 projekt A pedagógiai rendszerek fejlesztési lehetőségeinek, akkreditálás-
nak, bevezetésének, alkalmazásának vizsgálata a közoktatás tartalomfejlesztési tevékenységé-
nek megújítása érdekében c. kutatás Az összegyűjtött komplex pedagógiai rendszer „tartalmú" 

jó gyakorlatok c. tanulmánya. 355-437.o. 

http://www.educatio.hu/bin/content/tamop311/download/tamop_311/2piller_tanulmanyok/03_komplex_pedagogiai_rendszer/3_tanulmany_2011_04_12jav.pdf
http://www.educatio.hu/bin/content/tamop311/download/tamop_311/2piller_tanulmanyok/03_komplex_pedagogiai_rendszer/3_tanulmany_2011_04_12jav.pdf
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jainkra meglehetősen differenciálódott, újabb szakmai értékelési területek, mód-

szerek, eljárások alakultak ki, többek között az oktatástechnológia intenzív fejlő-

dése következtében. A főbb értékelési szakterületek: az oktatási rendszerek, a 

tanterv, a programok és projektek, az oktatási anyagok és taneszközök, az isko-

la, iskolai személyzet és, alapvetően a tanulók teljesítményének értékelése. A 

pedagógiában tehát – hagyományosan – az értékelés tárgya a tanulók teljesít-

ménye, esetleg a neveltségi szintje, funkciója a teljesítmények minősítése. Az 

értékelés folyamat, amelynek során, objektív vagy szubjektív kritériumok szerint, 

szisztematikusan vizsgálják, megítélik egy jelenség, esemény, folyamat vagy 

tárgy értékét. Az értékelés ismert technológiája, általános folyamata: probléma-

megértés, tervezés (cél, funkció, kritérium, módszer, humán és anyagi forrás), 

adatgyűjtés, elemzés, feldolgozás, javaslat, követés.  

6.2. Az értékelés alapjai 

A taneszköz-értékelési, minősítési probléma viszonylag triviális; alap-, ke-

ret, helyi tantervek és pedagógiai programok vannak, készültek és készülnek. 

Ezekhez illeszkedően számos új, ajánlott, vagy szabadon válaszható tankönyv, 

demonstrációs és kísérleti, audiovizuális és elektronikus tanszer, CD-ROM és há-

lózati multimédia, oktatócsomag, komplex digitális tananyag, programcsomag, 

kurzus jelenik meg az oktatómédia piacon. Az alapkérdés az, hogy jobban tu-

dunk-e tanítani, ha ezen anyagokat, eszközöket használjuk, és egyáltalán egy-

egy új médiumot, taneszközt milyen kritériumok alapján, hogyan értékeljünk. A 

gyakorlati kérdés még egyszerűbb, nevezetesen: milyen alapon készül a közok-

tatási tankönyv-, illetve taneszközjegyzék. Ha a „digitális pedagógia” képviselői-

nek nyilatkozatai mellett, áttekintjük a taneszköz szakirodalmat, az eszközök, 

médiumok számbavételén, mindenhatóságát vagy lélekromboló hatását jósoló 

írásokon kívül számos, lényegi, jól definiált kutatási probléma is megjelenik. Ne-

vezetesen: az egyes kategóriákba besorolt és folyamatosan fejlődő médiumok, 

média rendszerek és média-jellemzők meghatározása, a képzési, tantervi célok-

nak megfelelő média kiválasztására szolgáló elvi alapok, szempontrendszer, al-

goritmus keresése, az iskolai alkalmazás elfogadottságának, gyakoriságának, 
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módszereinek, eredményességének és hatékonyságának kvalitatív vagy kvantita-

tív értékelése.  

A tankönyvek, taneszközök értékelésének speciális kulcsfogalmai a követ-

kezők: média-kiválasztás, szakértői véleményezés, bírálat, tesztelés, formatív és 

szummatív értékelés, fejlesztő kipróbálás, beválás- és hatékonyságvizsgálat. A 

taneszköz értékelés irányzatai és módozatai igen változatosak. A vonatkozó 

szakirodalom klasszikusa, ERAUT36 és a gyakorlat szerint a tanulási forrásanyag-

ok értékelésének öt fő szisztémája ismeretes, ezek a következők: 

 Kidolgozott szaktudományos, didaktikai, módszertani, média-kiválasztási, 
esztétikai, gazdaságossági, gyakorlati szempontrendszerek alapján véle-
ményezés, bírálat, lektorálás. Ennek adhat keretet a szabványosított ér-
tékelőlap37 (L. melléklet!) 

 A média és az arról készült bírálatok részletes bemutatása egy kompe-

tens testület, bizottság előtt, szakmai vita és döntés az átdolgozásról, jó-
váhagyásról, sokszorosításról, beszerzésről. 

 Közvéleménykutatás egyszerű kérdőívek segítségével a felhasználók kö-
rében, a szakmai fogadtatás felmérése, „tetszésvizsgálat”, a célja legin-
kább a piackutatás. 

 Fejlesztő kipróbálás, formatív értékelés, tesztelés kisebb mintán, egy-két 
tipikus osztályban, az alkalmazás megfigyelése, regisztrálása, az ered-
ményesség mérése, a tökélesítés, korrekciók céljából. Ez a beválás vizs-
gálat kerete, a „termék” gyakorlati szituációban történő vizsgálata (field-
test, field-trial). 

 Kísérleti, szisztematikus hatékonyság, ill. eredményességvizsgálat, ese-
tenként kontrollcsoport segítségével összehasonlító hatékonyságvizsgá-

lat, a kapott eredmények értékelése matematikai statisztikai v. egyéb 
módszerekkel.  

 

Az értékelés célját tekintve is rendkívül sokféle, ennek megfelelően az érté-

kelést végzők köre is változó. Sok esetben az értékelés a taneszköz-piacon lévő 

oktatómédiumok kiválasztását, a vásárlást, esetleg a forgalomba hozatalt ala-

pozza meg a döntési helyzetben lévő iskolafenntartók, tanárok vagy éppen kia-

                                       
36

 Eraut, M. R.: Programmed Learning. In: The International Encyclopedia of Educational 

Technology (Ed. Eraut, M.) Pergamon Press, Oxford, New York (1996) 
37

 Az értékelőlapot a „Szakmai nap a tankönyvek értékeléséről, kipróbálásáról, beválásvizs-

gálatáról” (2013. december, 11) c. rendezvény keretében, Kojanitz László – Kerber Zoltán: A 
tankönyvi beválásvizsgálatok funkciójával és megvalósíthatóságával kapcsolatban 

felmerülő kérdések és problémák c. előadását követően elfogadtuk   
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dók, forgalmazók számára. A tanárok által végzett értékelés, elemzés célja lehet 

a tanítás vagy óratervezés megkönnyítése. A tankönyvek, taneszközök tökélete-

sítése céljából a fejlesztők, gyártók által végzett értékelés, a fejlesztő kipróbálás, 

formatív értékelés. A széles skálájú, változatos kutatási módszerekkel, reprezen-

tatív mintán történő, komplex média értékelés célja gyakran a meggyőzés, szak-

szerű érvelés az új kutatási eredmények közreadásával, tehát lényegében az, 

hogy az adott rendszerrel lehet-e, érdemes-e egyáltalán tanulni és tanítani, mi-

lyen eredményességgel és milyen feltételek mellett. 

6.2.1 Az önálló tanulásra alkalmas információhordozók alapfunkciói 

A tankönyvek, a programozott tananyagok, számítógépes oktatóprogramok, 

hálózati és CD-ROM formátumú interaktív, digitális multimédia, e-learning tan-

anyagok az önálló tanulást, ismeretszerzést, képességfejlesztést, gyakorlást 

szolgálják. Alapfunkcióik ismerete a tervezéshez, készítéshez, értékeléshez és az 

alkalmazáshoz egyaránt nélkülözhetetlen. 

A.) A pontos oktatási célkitűzések, a követelményrendszer 
bemutatása 

Alapvető fontosságú, hogy a tanulók tisztában legyenek az adott témakör-

ben a tőlük elvárt követelményekkel, vagyis ismerjék az úgynevezett operacio-

nalizált oktatási célkitűzéseket. Ezeknek, a célkitűzéseknek az anyagban történő 

bemutatása többféle módon történhet: 

 táblázatba foglalva minden fejezet, menüpont elején vagy végén, köve-
telmény, ellenőrző kérdések formájában, 

 az utóteszt bemutatása a program elején, vagy önálló menüpontként, 
megjelölve, hogy mely kérdésekre mely fejezetekben lehet felkészülni, 

 követelmény/téma mátrix formájában az egész kurzusra, önálló oldalon, 
esetleg haladási térképpel kombinálva. 

Megjegyzendő, hogy minden megoldás feltétele a világos (taxonomikus) 

formában meghatározott cél- és követelményrendszer, amely a kognitív, affektív 

és, ha szükséges, a pszichomotoros területre is vonatkozik. 
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B.) A tananyag logikus, szaktudományos és praktikus kifejtése, 
megjelenítése 

Ez a funkció a tankönyvektől, programoktól egyaránt elvárt "tudományos 

pontosság" és adekvát információ struktúra. Az ismertetendő szempontok első-

sorban az információközlő részekre vonatkoznak. 

 fogalmi tisztaság, következetesség, kielégítő részletesség, áttekinthető 
tartalmi struktúra, 

 világos stílus, a szaknyelv tudatos alkalmazása, magyarázatok a tanulók 
elvárható fogalmi "szintjén", 

 az elvek, fogalmak, összefüggések stb. konkretizálása példákkal és vizuá-
lis illusztrációkkal, a műszaki és tudományos rajzok tudatos használata, 

 vizuális strukturálás, az elemi grafikus megoldások, színek következetes 

használata minden lehetséges esetben (blokksémák, folyamatábrák, gra-
fikonok, diagramok stb.) 

 adekvát információközlési megoldás, szükség esetén szöveg, hangfelvé-
tel, színes kép, mozgókép, animáció használata. 

Az információhordozó rendszerek, multimédia programok alkalmazásának 

egyik indoka az adekvát információközlés igénye. A hagyományos tankönyveket 

kiváltani jelenleg illuzórikus, azonban az elektronikus tankönyvek jelentős elő-

nyöket biztosítanak. 

C.) A tanulás irányítása és a megfelelő tudásszerkezet 
kialakításának elősegítése. 

Az ebbe a csoportba tartozó szempontok jelentősége különösen a hosszabb 

egyéni tanulási szakaszok esetén nagy. 

 az információk strukturálásához mindazon tipográfiai és hipermédia meg-
oldásokat fel kell használni, amelyek megoldhatók (kiemelés, behúzás, 

keretbe foglalás stb.), színhasználat. 

 a tanulóknak szánt kérdéseket, feladatokat külön is jelölni kell, hasonlóan 

a mintapéldákat, megoldási módokat is, 

 tanulási egységenként részösszefoglaló adása vagy kérése szükséges, 
mivel az önálló tanulás esetén az információhordozó vállalata a feedback. 

Az irányíthatóság feltétele a programszerű kidolgozás, ez azonban nem fel-

tétlenül jelent valamiféle klasszikus programforma választást (pl. lineáris, lánc 

stb.), hiszen a megfelelően kialakított navigációs rendszer és a hipermédia szer-

kezet is megfelelő lehet. 
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D.) Figyelemfelkeltés, fenntartás és motiváció 

Ezen szempontok részben a percepciós területre vonatkoznak, tehát formai 

dolgokra, részben pedig a tanuló személyiségének, érdekeinek, érdeklődésének, 

korábbi tapasztalatainak figyelembe vételére. Alapkövetelmény az érzékelhető-

ség (visibility, readibility). 

 a tanulók számára átadandó anyag formátumát, (tipográfia, screen de-
sign), praktikusan, következetesen és esztétikusan kell kialakítani. 

 a tananyagban való tájékozódást, az áttekinthetőséget a hierarchikus 
menürendszer következetessége és a navigációs rendszer biztosítja. A 
szabad navigáció ellentmond a pedagógiai gyakorlatnak. 

 a vizuális illusztrációk és szövegtörzsek minősége meghatározó; egy apró 
betűs, "stencilezett" ernyőkép lehangoló is lehet, de néhány átgondolt ti-

pográfiai megoldással érdekes is, 

 a becsatolt, önálló audiovizuális, grafikus információhordozók szerkesz-
tettsége, komponáltsága alapkövetelmény, amit pl. a vetített szemléltető 

képekről, az ábrázolási módokról tudunk, változatlanul érvényes, 

 az anyagból szerezhető tudás hasznosításának számos konkrét példájára 

lehet hivatkozni, különösen jó, ha ez időnként ismétlődik, 

 az egyes témák feldolgozásának időkeretét, ha van ilyen, mindig teljesít-
hető normaként kell megadni, 

 lehetőséget kell adni a szükséges előismeretek pótlására (hipermédia 
szerkezet előnyei), ezek megléte esetén annak tudatosítására, 

 rendszeres tájékoztatást kell adni az elvégzett és az elvégzendő felada-
tokról s ezek értékéről, 

 az anyagnak "sugároznia" kell a háttérben lévő oktató személyes segítő-

készségét. 

E.) Az aktivizálás és az interaktivitás megteremtése 

Közhelyszámba megy, hogy a tanulás a tanulóban játszódik le, és a tanítási 

szituáció nem feltétlenül tanulási szituáció. Az aktív tevékenység azonban alapja 

a tanulásnak. 

 az önoktató anyagban lévő kérdések, feladatok és gyakorlatok mennyisé-
ge és minősége meghatározó, 

 a komplex feladat általában témazárásra megfelelő (önálló tervezés, szi-
muláció, esetelemzés, példamegoldás, irodalomkutatás stb.), 

 a tanulási feladatterv, amelyet a tanuló maga készít, jó aktivizálási lehe-
tőség, erre a számítógép miatt, segédprogram biztosítható, 

 az önellenőrzés formális módjai mellett szituatív önellenőrzési lehetősé-

gek is megadhatók, ezek aktiváló funkciója nem mellékes. 
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F.) A visszacsatolás biztosítása 

A visszacsatolás a tanítási-tanulási folyamat szabályozásához elengedhetet-

len. Önálló tanulás esetén, részben a tananyagra hárul a hibajavítás is, amely 

igen nehéz feladat. 

 a tanulás folyamán nem elegendő csak a helyes megoldás megadása, a 
hibaforrást kell feltárni, ez még több kérdést és reális válaszlehetőséget 
jelent, 

 a visszacsatolást az oktató számára a témazáró teszt, a feleltetés jelent-
heti, a tanuló számára többek között a szóban értékelt, a kijavítva visz-

szaadott, esetleg hálózaton küldött teszt. 

 Hagyományosan a "visszacsatolás" mindig személyes, pedagógiai értéke 
évszázadok óta elfogadott. 

G.) Az előzetes ismeretekkel való kapcsolat megteremtése 

Az előzetesen a tanulók által megszerzett tudás, akárhogy is értékeljük, 

mindenképpen meghatározó. Ha nem ismerjük, nincs mire építkezni; ha ismerjük 

és kevésnek ítéljük, még mindig kedvezőbb a helyzet. 

 az új anyag elsajátításához szükséges ismeretek meglétét vagy hiányát 
meg kell állapítani, az anyagban ez a bevezető után következhet (a hi-
ányt pótolni kell), 

 fejezetenként (témánként) és a kurzus egészére vonatkozóan azt is fel 
kell tárnunk, hogy milyen "előfogalmakkal" rendelkezik a tanuló (a téves 

előfogalmak korrigálása sokszor nehezebb, mint a hiányzó ismeretek pót-
lása), 

 az elvárható kulcsismeretek pótlására alternatív információs forrásokat 

(L. hipermédia előnyei) kell megjelölni, 

 a tanuló meglévő, vagy a diagnosztizálás alapján utólag kialakított tudás-

elemeit konkrétan is használni kell a feldolgozás folyamán. 

H.) A tanulási transzfer kialakulásának elősegítése 

Mint ismeretes, negatív és pozitív transzfer egyaránt kialakulhat. Általában 

az a cél, hogy a tanultak minél többféle szituációban hassanak, mint segítő, ta-

nulás- és cselekvéskönnyítő elemek. 

 párhuzamok, analógiák, ellentétek exponálása célravezető. 

 fontos a fogalmakat, elveket, összefüggéseket segítő példák gondos kivá-

lasztása.  
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I.) Az emlékezetbe rögzítés elősegítése 

A tananyag egyszeri közlése nem jelenti azt, hogy azt a tanulónak elegendő 

egyszer tanulmányoznia a tartós megőrzés céljából. 

 azokat az anyagrészeket, amelyeket teljes elsajátításra dolgozunk ki, 
többféle szituációban kell a hallgató elé tárni; formai megoldás a vissza-
utalás, ill. az eltérő szempontú elemzési feladat, 

 az ismétlés és a gyakorlás lehetőségére formálisan is többször utalni kell, 
megnevezvén egy-egy speciális tanulási technikát. 

A tartós megőrzés szempontjából nem közömbös annak tisztázása sem, 

hogy az adott ismeret valóban alapismeret-e, ill. olyan alaptevékenység, amelyet 

"érdemes" teljesen elsajátítani. 

J.) Lehetőség az elsajátított tudás "kipróbálására" 

Ehhez a funkcióhoz konkrét szempontrendszer nem tartozik. Az anyag egé-

szében elhelyezett feladatok összessége arra hivatott, hogy a tanulók által elsa-

játított tudás meglétét, mélységét és általános szakmai értékét meg tudják álla-

pítani.  

Mindezen elvi megfontolások mellett, a tananyagok kidolgozásakor érdemes 

figyelmet fordítani a praxis jelzéseire. Egy korrekt vizsgálat szerint38, az iskolai 

gyakorlatban a tankönyvválasztási szempontok osztályzatai így jellemezhetők: 

                                       
38 Kerber, Z. – Ranschburg, Á.: Tanítás és tanulás a középfokú oktatásban   

http://www.ofi.hu/tudastar/kerber-zoltan-ranschburg 

http://www.ofi.hu/tudastar/kerber-zoltan-ranschburg
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A tankönyvválasztási szempontok osztályzatai növekvő sorrendben 

6.2.2 Tankönyv, oktatócsomag, multimédia rendszer 

A hazai pedagógiai fejlesztés a tartalmat illetően, az államilag szabályozott, 

a Nemzeti Alaptantervben, szaktantárgyi kerettantervekben, és meghatározott 

kimeneti (pl. az érettségi) követelményekben van rögzítve, ezek a mindenkori 

fejlesztés igazodási pontjai. Belátható, hogy amennyiben a pedagógiai rendszer 

fejlesztése folyamán ezek változnak, akkor a fejlesztés korrekcióra szorul. Havas 

Péter 2009-ben megjelent, a természettudományi oktatás kérdéseivel foglalkozó, 

értékes tanulmánya sokak, sokunk véleményét foglalja össze: „Tartalom nélkül 

nem lehet képességet (megismerési, tanulási, gondolkodási és kognitív művele-

teket) fejleszteni, ezért a tantervi programok, modulok kidolgozása arra irányul, 

hogy a képességfejlesztési módszerek variábilis és differenciált módon kapcso-
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lódjanak a tanulási tartalmakhoz. A tanulók részképességei, érdeklődése, tanulá-

si kompetenciái és szokásai különbözőek, ezért a tanulási tevékenységek sokfé-

lesége biztosíthatja a személyre szabott, a meglévő részképességekhez, érdeklő-

déshez és tanulási indítékokhoz illeszkedő, differenciált kompetenciafejlesztést.” 

Történelmi tény, hogy az oktatócsomag, a pedagógiai programcsomag és a 

pedagógiai rendszer, valamint a számítógépes tanítás-tanulás és az e-learning 

megalapozója lényegében a programozott tanítási koncepció volt. Az oktatócso-

mag az oktatóprogramok egyik megtestesítője, különféle taneszközök (pl. audio-

vizuális, nyomtatott, elektronikus, stb.) olyan multimédia rendszere, amely a 

pontosan meghatározott tanulási-tanítási célok elérésében a tanár és a tanulók 

munkáját bizonyítottan segíti, és a teljesítményértékelés és önértékelés lehető-

ségeit is biztosítja. Az oktatócsomag, Falus Iván és munkatársainak az Országos 

Oktatástechnikai Központban, 1977-ben végzett kutatásai szerint, különbözik az 

oktatóprogramtól. „Nem kizárólag az egyéni tanulásnak, hanem az osztályban 

tanári irányítással folyó tanulásnak az eszköze; a tanulói tevékenység szabályo-

zásának, a korrekciónak és az új feladat kijelölésének feladatát gyakran a peda-

gógus hatáskörébe utalja; nem tulajdonít domináns szerepet egyetlen informá-

cióhordozónak sem, mindig a legmegfelelőbb, leghatékonyabb információhordo-

zót igyekszik felhasználni, bátran sorakoztatva fel a nyomtatott, audiovizuális, 

demonstrációs, illetve tanulókísérleti eszközök széles skáláját.” 

Az oktatócsomag tehát a tananyagot megtestesítő taneszközrendszer, 

eszközegyüttes, amely kiegészül a tanulási célok rendszerével, teljesítménymérő 

eszközökkel (tesztekkel, gyakorlati feladatokkal stb.), tanári vagy tanulói fel-

használási útmutatóval aszerint, hogy csoportos (pl. tanórai) vagy egyéni feldol-

gozásra tervezték. Az oktatócsomag kritériuma a rendszerbe szervezettség, 

amely több elem révén biztosítja a célok elérését, a megfelelő médiumok kivá-

lasztása, vagyis a tartalom adekvát leképzése, a konkrét célrendszer és az érté-

kelés eszközeinek megléte, valamint az eredményesség bizonyítása, vagyis a 

kísérleti kipróbálás, vagy más vizsgálat során, a beválás igazolása. Az oktató-

csomagok megtervezésének és elkészítésének lépései, műveletei hagyományo-

san a következőképpen alakultak: 
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 A téma kiválasztása, a tartalom kijelölése; 

 A tantervben meghatározott követelmények transzformálása mérhető cé-

lokká; 

 Mérőeszközök kidolgozása, belépőteszt, elő- és utóteszt készítése; 

 A tananyag elemzése és logikai, didaktikai strukturálása; 

 Az adekvát és ajánlott módszerek kiválasztása, meghatározása; 

 Az adekvát és ajánlott szervezeti formák meghatározása; 

 Az adott témák tanítási időszükségletének meghatározása; 

 A szükséges taneszközök és anyagok specifikálása, médiakiválasztás; 

 Az alkalmazás megtervezése, tematikus terv, tanári útmutató készítése; 

 Az oktatócsomag elemeinek kifejlesztése, szövegezés, szakanyag;  

 Forgatókönyv, design, grafika, forgatás, szerkesztés, kísérleti gyártás; 

 Véleményeztetés, első kipróbálás és korrekció; 

 Iskolai kipróbálás, a teszteredmények feldolgozása; 

 Korrekciók, véglegesítés, jóváhagyatás; 

 Sorozatgyártás, bevezetés.  

 

A moduláris oktatócsomag, mint műfaj jelenleg is valóságos alternatíva. Az 

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet egyik projektjének keretében 2008-ban ké-

szült el például a tizenöt tanítási egységből álló Globális éghajlatváltozás című 

oktatócsomag, amelynek fejlesztési és kipróbálási tapasztalatairól részletes be-

számoló is készült (Havas, 2009). Az oktatócsomag felépítése sajátos. A modulok 

egy tanítási téma leírásai, komplex műfajú szövegek, a tartalmuk egyidejűleg 

tanmenet, óravázlat, a foglalkozás tömör forgatókönyve, tanári segédkönyv és 

kalauz, valamint hivatkozási és technikai jellegű munkadokumentumok keveréke, 

amely egyidejűleg teszi lehetővé a helyi felkészülést, a tervezést, a pedagógiai 

alkalmazást és a megvalósítást is. 

6.3 A pedagógiai rendszer és a pedagógiai programcsomag 

Némi bizonytalanságot okoz, hogy a közoktatásról szóló törvény szinonima-

ként alkalmazza az oktatási program és a pedagógiai rendszer kifejezéseket. Az 

oktatócsomagot követő, minőségileg magasabb szintű pedagógiai programcso-

mag is gyakran a pedagógiai rendszer objektív reprezentációjaként jelenik meg. 

„A programcsomag egy adott céllal létrejövő tanulási-tanítási folyamat megvaló-

sítását szolgáló komplex taneszközegyüttes, amely az ismeretek közvetítését a 
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készségek, képességek tudatosan megtervezett fejlesztésével kapcsolja össze, 

és hosszú távon is mozgósítható, alkalmazásképes tudást kínál.” (Pála, 2006) A 

különféle tanulói eszközök mellett magában foglalja a folyamat megtervezését, 

megszervezését és értékelését segítő eszközöket is. Ennek megfelelően az okta-

tási programcsomag komplex módon tartalmazza mindazokat az elemeket, ame-

lyeket a tanítási-tanulási folyamatban hagyományosan a tantervek, tankönyvek, 

munkafüzetek, gyűjtemények (szöveg- és feladatgyűjtemények), tanári kézi-

könyvek és segédletek, valamint a mérési-értékelési eszközök képviselnek. Az 

oktatási programcsomag elemei a következők: 

 Szakmai koncepció: a kompetencia meghatározása, leírása, a képességek 

rendszere és fejlesztésük stratégiája, módszertana.  

 Programtanterv: célok, követelmények, értékelés elvei, a tananyag kije-

lölése, időbeli elrendezése, a képességfejlesztés fókuszai és csomópont-

jai.  

 Tanári eszközök (modulleírások): részletes leírás egy-egy téma feldolgo-

zásának menetéről, a tanulói tevékenységekről, az ajánlott eszközökről, 

módszerekről, tanulásszervezési és értékelési eljárásokról (tartalmazza a 
feladatok megoldását, szakirodalmi ajánlást stb.).  

 Tanulói eszközök: információhordozók, feladathordozók és a kettő kom-

binációi, hagyományos tankönyvek és digitális taneszközök (munkafüze-
tek, munkatankönyvek, digitális szimulációk és animációk).  

 Értékelési eszközök: a diagnosztikus bemeneti és követő mérés eszköz-

rendszere.  

 Továbbképzési programok: akkreditált pedagógus-továbbképzési prog-

ramok a programcsomagok bevezetésére, alkalmazására, adaptálására.  

 Támogató rendszer: tanácsadás, mentorálás, programkarbantartás a fej-

lesztőműhely részéről.  

 

A korszerű programcsomag is moduláris felépítésű, és lépésről lépésre kiala-

kuló kínálatával időben átfogja majd az 1–12. évfolyamok teljes tanulási idősza-

kát. A pedagógiai rendszerek, csakúgy, mint az oktatócsomagok, illetve program-

csomagok, eltérő méretű fejlesztési produktumok, mennyiségi eltéréseik az adott 

tantárgy és/vagy nevelési terület volumenéből következnek. Egy hat évfolyamra 

kiterjedő, nagy óraszámú tantárgy pedagógiai rendszere mennyiségileg nagyobb, 

mint egy kis óraszámban és csak egy-két évfolyamon létező tantárgyé. Másrészt: 

„A pedagógiai rendszer a közoktatás egy horizontálisan teljes és vertikálisan egy-
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séges szakaszának az elnevezése. Ebben az értelemben pedagógiai rendszernek 

tekinthető az 1–8. évfolyamot magában foglaló szakasz, de ugyanilyen rendszer 

lehet az 1–6. évfolyam is. Azt, hogy valójában mely szakaszokat lehet vertikálisan 

egységes szakasznak tekinteni, azt majd a NAT eddig lezajlott implementációs fo-

lyamatának a részletes, sok-sok intézményre, szándékaink szerint az intézmény-

rendszer egészére kiterjedő, nagyon részletes elemzése fogja eldönteni. Egy-egy 

pedagógiai rendszer olyan komplex szabályozó eszközegyüttes, amely tartalmazza 

a kerettantervet, a hozzá illeszkedő ajánlott tankönyv- és taneszközcsaládot és a 

mérés és értékelés eszközeit a pedagógus kezébe adható mérőeszközökkel, fela-

datlapokkal. A pedagógiai rendszer ezeken kívül magában foglalja a továbbképzési 

és a pedagógiai szolgáltatás rendszerét.” (Környei, 1998) 

Pedagógiai rendszere lehet tehát: (1) egy tantárgyon belüli témának; (2) 

egy egész tantárgynak; (3) egy műveltségi területnek, azaz több, egymással 

összehangolt és összetartozó tantárgynak; (4) egy adott iskolának, azaz vala-

mennyi évfolyamra és tantárgyra vonatkozhat; (5) módszertani fejlesztésnek, 

amely során a cél a tanulás-tanítás módszerbéli innovációjának átfogó és kohe-

rens fejlesztése (pl. projektekre épülő tanulás). 

A hazai pedagógiai fejlesztési gyakorlatban valamennyi típus fellelhető, és 

ahány típus, annyi tankönyv, taneszköz rendszer, vagyis programcsomag. A tan-

eszközök és taneszköz rendszerek sokfélesége számos terminológiai kérdést is 

felvet. A pedagógiai rendszer, így a takönyvek fejlesztési folyamatát jel-

lemzi és minősíti, hogy a gyakorlatban történő kipróbálás (a tanulható-

ság-taníthatóság vizsgálata) a fejlesztés integráns részévé, azaz a minő-

ségbiztosítás egyik pillérévé válik-e. Nyilvánvaló az is, hogy pedagógiai 

rendszerek programcsomagjait, taneszközrendszereit – akár hagyományos, akár 

digitális, akár normálisan komplex, olvasó-szemléltető-kísérletező „multimédia” 

az – a jelenlegi, rendszerszemlélet nélküli, a tankönyvektől elképzelhetetlen 

szolgáltatásokat elváró kritériumok, jóváhagyási szisztéma és csak „értékelőlap-

ok” segítségével adekvát módon minősíteni nem lehet. A rendszert, csak rend-

szerként lehet vizsgálni. A tankönyv, akár klasszikus, akár digitális, csak egy 

rendszer-elem. A standardizálása kényes kérdés. 
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Melléklet 

 

A módosítási javaslatok alapján átalakított értékelőlap 

 

 

Oktatási  Hivatal  

 
1055 Budapest, Szalay u. 10-14. 
Postacím: 1363 Budapest, Pf. 19. 
Telefon: (+36-1) 374-2100 Telefax: 
(+36-1) 374-2493 
Honlap: www.oktatas.hu  
E-mail: info@oh.gov.hu  

 

 

Tantárgypedagógiai szakértői értékelőlap 

Tankönyv 

(2. vitaváltozat) 

A szakértő neve:  

A könyv kiadói kódja:  

A könyv szerző-

je/szerzői: 

 

A könyv címe:  

Iktatószám:  

A könyv tankönyvvé nyilvánítását: 

TÁMOGATOM NEM TÁMOGATOM  FELTÉTELLEL TÁMOGATOM 

 

Feltétel: 

 

 

http://www.oktatas.hu/
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Általános etikai követelmények Értékelés* 

a) A tankönyv összhangban van a Magyarország Alaptörvényében 

foglalt általános emberi normákkal, nemzeti és egyetemes ér-

tékekkel 

IGEN NEM 

b) A tankönyv mentes az egyenlő bánásmód követelményét, a 

nemek egyenlőségét sértő, az esélyegyenlőtlenséget erősítő 

tartalmaktól (kijelentés, ábra, fotó, grafika stb.) 

IGEN NEM 

c) A tankönyv mentes a nemzetiségi, vallási közösségre nézve 

sértő tartalmaktól (kijelentés, ábra, fotó, grafika stb.) 
IGEN NEM 

d) A tankönyv mentes a gyűlölet keltésére alkalmas tartalmaktól 

(kijelentés, ábra, fotó, grafika stb.) 
IGEN NEM 

e) A tankönyv mentes a politikai állásfoglalástól IGEN NEM 

f) A tankönyv mentes az iskolai reklámcélú tevékenység korláto-

zására vonatkozó rendelkezésbe ütköző tartalmaktól [2008. évi 

XLVIII. törvény 8. § (4)] 

IGEN NEM 

Szöveges értékelés a fentiek alapján és figyelembe vételével: 

 

 

Szempont Értékelés* 

1. A központi követelményeknek való megfelelés 

a) Tematika és tartalom 
IGEN NEM 

 A tartalom kiválasztása megfelel a NAT meghatározottaknak 

 A tartalom kiválasztása megfelel a kiadó által megadott kerettan-

terv/kerettantervekben előírtaknak. tartalmaknak. 

 A tankönyvben található tudományos fogalmak, elméletek, összefüggések bonyo-

lultsága összhangban van a tantervi követelményekkel. 

 A tartalom kiválasztása megfelel az érettségi vizsgakövetelményekben előírtak-

nak. 

 A tankönyv tájékoztatja a tanárokat és a diákokat arról, hogy a feladatanyag mi-

ként feleltethető meg a tantervi követelményeknek. 
 

Szöveges értékelés a fentiek alapján és figyelembe vételével: 
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b) Kérdések és feladatok 
IGEN NEM 

 A kérdések és feladatok összetétele, mennyisége és nehézség szintje összhang-

ban van a tantervi és érettségi követelményekkel. 

 A tankönyv megfelel a NAT-ban meghatározott követelményeknek 

 A tankönyv megfelel a kerettanterv/kerettantervekben előírt részletes követelmé-

nyeknek.  

 A tankönyv összhangban van az érettségi vizsgakövetelményeivel. 

 

Szöveges értékelés a fentiek alapján és figyelembe vételével: 

 

c) Az ismeretanyag mennyisége 
IGEN NEM 

 Az ismeretelemek (pl. nevek, fogalmak, adatok, képletek) mennyisége összhang-

ban van a tantervi és érettségi követelményekkel.  

 A tankönyv nem tartalmaz a tantervi és/vagy érettségi vizsgakövetelményekben 

előírtakhoz képest jelentősen kevesebb vagy több ismeretelemet. 

Szöveges értékelés a fentiek alapján és figyelembe vételével: 

 

 

Tartós tankönyv követelményei (kitöltendő, amennyi-
ben a kiadványt tartós tankönyvként kívánja a kiadó 
engedélyeztetni) 

Értékelés 

Tartós használatra készült tankönyv az a tankönyv, amely tartal-

ma és kivitele alapján alkalmas arra, hogy a tanulók több tanév-

ben használják. [2001. évi XXXVII. törvény 28. § (1) f)] 

A tankönyv nem tartalmaz a tankönyvbe történő bejegyzést igény-
lő feladatokat. 

IGEN NEM 

Szöveges értékelés a fentiek alapján és figyelembe vételével: 
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A pontokkal is értékelt szempontok összesítése 

Szempont 
Pontszám Eredmény 

(százalék) Maximum Elért 

2. Életszerűség, érdekesség, szemé-

lyesség 
28   

3. Olvashatóság és érthetőség 40   

4. A tananyag felépítése 28   

5. Szemléletesség 24   

6. Gondolkodtatás 24   

7. Tanulásirányítás 28   

8. Önellenőrzés, önálló tanulás, értéke-

lés 
28   

9. Társadalmi felelősségvállalás 28   

 

Részletes értékelés 

2. Életszerűség, érdekesség, személyesség 

1. 
A tananyag megértését a mindennapi életből 
vett példákkal segíti. 

1 2 3 4 

2. 
A tanulók érdeklődését felkeltő illusztráció-
kat tartalmaz. 

1 2 3 4 

3. 
A tanulók érdeklődését felkeltő feladatokat 
tartalmaz. 

1 2 3 4 

4. 
Bemutatja a tanultak gyakorlati vonatkozá-
sait (alkalmazásuk különböző lehetőségeit). 

1 2 3 4 

5. 
Segíti a tanulót a környezetében tapasztalt 
jelenségek megértésében. 

1 2 3 4 

6. 
Stílusa közvetlen, személyes, képes a tanu-
lók megszólítására. 

1 2 3 4 

7. Fejleszti a tanulók énképét és önismeretét. 1 2 3 4 

 

Szöveges értékelés: 
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3. Olvashatóság és érthetőség 

1. 
A tankönyv szövegeinek megfogalmazása 
szabatos, megfelel a szövegtípus kívánalma-
inak. 

1 2 3 4 

2. 
Idegen szavak használatára akkor kerül sor, 
ha elengedhetetlenül szükséges. 

1 2 3 4 

3. 
A szövegben előforduló idegen szavak kiej-
tését szükség esetén a tankönyv tartalmaz-

za. 

1 2 3 4 

4. 

A különböző szövegtípusok (elbeszélő, leíró, 

elemző, értekező), aránya megfelel az adott 
korosztály tipikus fejlettségi szintjének. 

1 2 3 4 

5. 
A tankönyv szóhasználata illeszkedik a tanu-
lók előzetes tudásához. 

1 2 3 4 

6. 
A mondatok hossza/összetettsége megfelel 
a tanulók nyelvi fejlettségének. 

1 2 3 4 

7. 
A bekezdések hosszúsága összhangban van 
a tanulók szövegértési képességeivel. 

1 2 3 4 

8. A tankönyv szövegének stílusa szemléletes.  1 2 3 4 

9. 
A szakszavak mennyisége összhangban van 

tanulók olvasásértési képességeivel.  
1 2 3 4 

10

. 

A fogalmak definíciója érthető. 
1 2 3 4 

 

Szöveges értékelés: 

 

 

4. A tananyag felépítése 

1. 

Az ismeretelemek (pl. nevek, fogalmak, 

adatok, képletek) mennyisége összhang-
ban van a rendelkezésre álló idővel. 

1 2 3 4 

2. 
A tankönyv kifejti és magyarázza az új 
összefüggéseket. 

1 2 3 4 

3. 
Az ajánlott tanulás-módszertani elemek 
megfelelnek a tanulók életkorának és fej-
lettségének. 

1 2 3 4 

4. 
A leckék egymásra épülnek, logikusan ta-
golt rendszert alkotnak. 

1 2 3 4 
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5. 
A tartalomjegyzék segíti a tanulókat a tá-
jékozódásban. 

1 2 3 4 

6. 
A tipográfiai megoldások (pl. színkód, pik-
togramok) segítenek eligazodni. 

1 2 3 4 

7. 
A tankönyv kapcsolatot teremt a művelt-
ségterületek, tantárgyak között. 

1 2 3 4 

 

Szöveges értékelés: 

 

 

 
5. Szemléletesség 

1. A szöveg – kép arány egyensúlyban van.  1 2 3 4 

2. Az illusztrációk változatosak. 1 2 3 4 

3. 
A tankönyv vizuális elemei könnyen érthe-
tők. 

1 2 3 4 

4. 
Az illusztrációk segítik a szöveges informáci-
ók megértését. 

1 2 3 4 

5. 
Az illusztrációk megfelelően kapcsolódnak a 
kérdésekhez és feladatokhoz. 

1 2 3 4 

6. 
Az illusztrációk segítséget adnak az informá-
ciók rendszerezéséhez. 

1 2 3 4 

 

Szöveges értékelés: 

 

 

 

 

6. Gondolkodtatás 

1. 
A tankönyv lehetőséget ad a gondolkodási 
képességek tananyaghoz kapcsolódó fejlesz-

tésére. 

1 2 3 4 

2. 
Lehetőséget nyújt a kritikai gondolkodás 

fejlesztésére. 
1 2 3 4 

3. 
Tartalmaz ismeretek alkalmazását segítő 

feladatokat. 
1 2 3 4 



 

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: 126/181 

 

4. 
Tartalmaz problémamegoldó képességet 
fejlesztő feladatokat.  

1 2 3 4 

5. 
Lehetőséget teremt egy-egy téma, problé-
ma sokoldalú megközelítésére.  

1 2 3 4 

6. A tankönyv önálló gondolkodásra ösztönöz. 1 2 3 4 

 

Szöveges értékelés: 

 

 

 

7. Tanulásirányítás 

1. 
A tankönyv változatos módszertani lehető-
ségeket kínál a pedagógus számára. 

1 2 3 4 

2. 
Segítséget ad a tanulóknak a csoportos és 
projektfeladatok elvégzéséhez. 

1 2 3 4 

3. 
Kérdésekkel és feladatokkal segíti az új is-
meretek rögzítését. 

1 2 3 4 

4. Feladatleírásai érthetőek, pontosak. 1 2 3 4 

5. 
Többféle tanulási módszerrel ismerteti meg 

a tanulókat. 
1 2 3 4 

6. 

A tananyag elsajátítását változatos tevé-

kenységformák (kísérletek, szöveg- és tér-
képelemzések, rajzos feladatok stb.) segí-
tik. 

1 2 3 4 

7. A tankönyv segíti a pedagógus tanórai 
munkáját. 

1 2 3 4 

 
Szöveges értékelés: 

 

 

8. Önellenőrzés, önálló tanulás, értékelés 

1. 

A tankönyv lehetőséget ad a tanulónak arra, 
hogy saját maga is ellenőrizni és értékelni 

tudja, hol tart a tanulási célok teljesítésé-
ben. 

1 2 3 4 

2. 
Segítséget ad ahhoz, hogy a tanulók érzé-
kelni tudják tudásuk gyarapodását, képes-

ségeik fejlődését, teljesítményük javulását. 

1 2 3 4 
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3. 
A szerzők problémafelvetésekkel, nyitott 
kérdésekkel további tanulásra, tájékozódás-

ra ösztönzik a tanulókat. 

1 2 3 4 

4. 

A tanultakhoz kapcsolódó források ajánlásá-

val, ezek használatát igénylő feladatokkal 
ösztönzi az önálló tanulást. 

1 2 3 4 

5. 

Kérdésekkel, problémafelvetéssel ösztönzi 
az összefüggések és kapcsolódási pontokat 

megkeresését a különböző tantárgyak kö-
zött. 

1 2 3 4 

6. 
Segítséget ad a pedagógus számára az érté-
keléshez. 

1 2 3 4 

7. 
Támogatja a korszerű értékelési formák 
használatát. 

1 2 3 4 

 
Szöveges értékelés: 

 

 

9. Társadalmi felelősségvállalás 

 

1. 
A tankönyv az élet tiszteletére és védelmé-
re nevel. 

1 2 3 4 

2. 
A természeti környezet védelmére ösztö-
nöz. 

1 2 3 4 

3. 
Elősegíti az elfogadó, támogató attitűd ki-
alakítását a fogyatékkal élő emberek iránt. 

1 2 3 4 

4. 
A nemzeti kultúra és a kulturális sokszínű-
ség elfogadására nevel. 

1 2 3 4 

5. 
Elősegíti a nemzeti, etnikai, vallási kisebb-
ségek megismerését. 

1 2 3 4 

6. 
Segíti a tanulót eligazodását a társadalom-
ban és az emberi kapcsolatokban. 

1 2 3 4 

7. 
Segítséget ad a nemzeti azonosságtudat, a 
közösséghez tartozás érzésének erősítésé-

hez. 

1 2 3 4 

 

Szöveges értékelés: 
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Tételes hibajegyzék 

 

Azok a hibák, amelyek kijavítását feltételéül szabom a jóváhagyás 

támogatásához. 

 

Egyszerű javítást igénylő hibák: 

 

O

ldal 

Sze

mpont 

A hiba leírása 

   

   

   

   

 

A tartalom átalakítását igénylő hibák: 

 

Oldal Szempont A hiba leírása 

   

   

   

 

Formai átalakítást igénylő hibák: 

 

Oldal Szempont A hiba leírása 

   

   

   

 
 

Azok a hibák, amelyek kijavítását javaslom. 
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Oldal Szempont A hiba leírása 

   

   

   

   

 

 

Helység, dátum 

  

 

 …………………… 

 a szakértő aláírása 

 

 

 

*Nem támogatható a könyv tankönyvvé nyilvánítása, ha 

 az Általános etikai követelmények valamelyikének nem felel meg, vagy 

 az 1. Szakmai kritériumokra adott válasz nem, vagy 

 a könyv a szakmai értékelésben valamelyik szempontra 1 (nem megfele-

lő) értékelést kap, vagy 

 a Részletes értékelés 2-8. pontjának valamelyikénél legfeljebb 50%-ot ér 
el. 

 

Választását a megfelelő számot tartalmazó téglalap áthúzásával jelölje! 1: 

nem megfelelő; 2: javítandó; 3: jó, 4: kiváló 

Érdemi szöveges értékelés minden szempont esetén szükséges. Amennyi-

ben a szakértő valamely kategóriában „1: nem megfelelő ”vagy a „2: javítandó” 

minősítést ad, azt konkrét, jól ellenőrizhető tényekkel támassza alá! 

A szakmai, illetve típushibákat pontosan fel kell sorolni, kivéve a helyesírási 

és nyomdahibákat, amelyekből példálózó jelleggel kell többet felsorolni. 

Nem kell felsorolni a hibákat, ha a tankönyv az 1. Szakmai kritériumoknak 

nem felel meg. 
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III. MODUL. A tankönyvfejlesztés és digitális tananyagok 

fejlesztésének összekapcsolása 

7. Nyomtatott és a digitális tankönyvi változatok együttes 

megtervezése során betartandó célok, alapelvek és 

szempontok39 

7.1. Bevezetés, a kutatás módszertana 

Egy tanártól elvárt, hogy a hatékony szemléltetéshez – didaktikai ismereti-

nek teljes tárházának birtokában – tisztában legyen a tipográfiai ismereteken 

kívül a hang, a mozgókép (videó, film), a számítógépes feldolgozásának. Szak-

szerűen tudja kezelni és alkalmazni az ezekhez kapcsolódó számítógépes kép- és 

hangkezelő programokat, valamint az ide kapcsolódó fotó, film, tv, videó hang-

technikai berendezéseket. Mindezeket természetesen online környezetben is. 

Elegendő-e a csak hagyományos IKT eszközökön alapuló oktatási szemléltetési 

módszerekre hagyatkozni, vagy szem előtt kell tartani az újmédia környezetben 

megvalósítható kombinált, vegyes típusú szemléltetési formákat és módszereket. 

Ehhez olyan rendszerelméleti alapokon nyugvó tananyag-fejlesztési modell szük-

séges, mely révén a tanulási tartalom- és folyamat szemléletű modularitás meg-

valósítható. A kialakítandó tankönyv-, taneszköz- és Nemzeti Közoktatási Portál 

fejlesztéséhez olyan modularitáson alapuló rendszerszervező kialakítás szüksé-

ges, melyben a rendszerelemek flexibilisek, változatos termék- és szolgáltatáskí-

nálattal rendelkeznek. 

Mielőtt a tananyagok megjelenési felületének kérdéskörével foglalkoznánk, 

előtte ajánlatos átgondolnunk olyan alapelveket, amelyek indokolják a kérdéskör 

megválaszolását. Ezek alapvetően didaktikai–oktatástechnológiai alapokon nyug-

szanak, melyeket az információs társadalom új médiakörnyezetébe és a mai 

formális oktatásban résztvevő fiatalok médiahasználati szokásához kell aktuali-

zálni, igazítani. 

                                       
39

 Forgó Sándor szerkesztésében 
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1. Didaktikai oktatástechnológia szempontból mindenképpen alapvető a 
tanulási-tanítási folyamat rendszerszerű megközelítésének elve, a szem-

léltetés szemléletesség alapelveinek szem előtt tartása, a tanulási célok, 
követelmények és eredmények taxatív meghatározása. Beleértve ebbe 

a Bloom féle kognitív területekre vonatkozó rendszer eredeti és módosí-
tott, valamint Kennedy40 tanulási eredmények meghatározásáról szóló 
elveit, és az affektív és pszichomotorikus területeket egyaránt. Kérdés: 

Mindez összhangban van-e a képesítési keretrendszerrel? 

2. A tananyagtartalom nemcsak az új generációs tankönyvekben ölt új 

formát az illusztrációkban gazdag tipográfiai megjelenítéssel, tagolással, 
hanem kiegészül a multimédiás média-gazdag időfüggő tartalommal, 
mely nem csupán lokális és mobil eszközökkel, hanem a világhálón 

megjelenő interaktív tartalomszervezés új formáival is párosul. Valóban 
bármilyen felületen is jelenik meg a tartalom annak összhangban kell 

lennie a célokkal, követelményekkel, a tanulók életkori sajátosságainak. 

3. A médiahasználat generációk41 szerinti korszakolása bár vitatott, de két-
ségkívül kimutatott tény a diákok online környezetben és mobil, első-

sorban okostelefonokkal, táblagépekkel történő intenzívebb manipuláci-
ós aktivitása. Vajon a tanárok körében polgárjogot nyer-e a virtuális kö-

zösségekben történő információkeresés, képesek-e azonosulni a tudás-
alkotás körforgáson alapuló elveivel, az online közösségi hálózatba szer-
veződő egyéni tudás elemek összegző kollektív tudása, hogy válhat is-

mét egyéni tudásforrássá? Az információátörökítő szakmában tevékeny-
kedő szakemberek vajon fel vannak-e felvértezve az információs társa-

dalom „gyakorlásához” elengedhetetlen fogyasztói/felhasználói kompe-
tenciákkal? 

 

Pedagógiai oktatáselméleti elemzéshez, az oktatás kulcsmozzanatait illető-

en. Turcsányi42 az alábbi webkettes alkalmazásokhoz rendelte a módosított Blo-

om-féle kiterjesztett digitális taxonómiáját (lásd 7. pont): 

                                       
40

 Kennedy, Declain: Tanulási eredmények megfogalmazása és azok használata. Quality Promotion 

Unit, UCC, 2007.  ISBN 978-0-9552229-6-2 . 
41

 Prensky, M. (2001): Digitális bennszülöttek digitális bevándorlók. Digital Natives, Digital 

Immigrants. MCB Uni-versity Press magyarul:   
http://goliat.eik.bme.hu/~emese/gtk-mo/didaktika/digital_kids.pdf Letöltés: 2014. január 30. 

 A Prensky, által megfogalmazott  digitális bennszülöttekről szóló, elmélet szerint az 1990-es 
évek elején született nemzedéket a modern, digitális technológián alapuló és médiakörnyezetbe 
születve már sokkal jobban feltalálják magukat a számítógépek és az internet digitális világá-

ban, – mint az általa digitális bevándorlóknak nevezett 50-es 60-as években születettek. 
 Prensky, M. (2001): Digital Natives, Digital Immigrants. Part 1. On the Horizon, 9. 5. sz.   

http://web.me.com/nancyoung/visual_literacy/site_map_and_resources_files/Digital_Natives_D
igital_Immigrants.pdf ; Letöltés ideje: 2014. 02.01  

42
 Turcsányi Márta: ELTE IK Tanulási Technológiák. http://matchsz.inf.elte.hu/TT/Bloom.html Letöl-

tés ideje: 2014. 02.01  

http://goliat.eik.bme.hu/~emese/gtk-mo/didaktika/digital_kids.pdf
http://web.me.com/nancyoung/visual_literacy/site_map_and_resources_files/Digital_Natives_Digital_Immigrants.pdf
http://web.me.com/nancyoung/visual_literacy/site_map_and_resources_files/Digital_Natives_Digital_Immigrants.pdf
http://matchsz.inf.elte.hu/TT/Bloom.html
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1. MEMORIZÁLÁS: keresés, email, fórum, csevegő-szobák, címkézés, kö-

zösségi háló, gondolattérkép, wiki, web2.0, könyvjelző 

2. MEGÉRTÉS: feliratkozás, gondolattérkép, tagelés, kategorizálás és anno-

tálás, tartalom-aggregálás 

3. ALKALMAZÁS: előadás-felvétel, szimuláció, interjú, podcast, vodcast, 

demonstráció, illusztráció, prezentáció 

4. ANALIZÁLÁS: Kérdőív, adatbázis, gondolattérkép, jelentés, grafikonok, 

ellenőrző listák, adatelemzés 

5. ÉRTÉKELÉS: vita, beszámoló, kutatás-felderítés, kommentálás, moderá-

lás, kollaboráció, hálózatépítés 

6. LÉTREHOZÁS: videó, prezentáció, digitális elbeszélés, projektmenedzs-

ment, blog-videó-blog, dtp-rajzolás, flash, játékkészítés 

7. NYILVÁNOSAN MEGOSZT publikál, közösségi hálóban tevékenykedik, su-

gároz 

 

A tankönyvfejlesztés és digitális tananyagok fejlesztése kérdéskör feldolgo-

zásnak alapját országos, regionális, és intézeti IKT kutatások képezték, melyben 

a forrás-kutatás eredményeinek feltárása, jelentéseinek elemzése, jógyakorlatok 

online forráskutatása, összehasonlító elemzések elvégzése történt meg.  E kuta-

tások az (IKT-fejlesztések) lényegét a következőkben foglalták össze a szerzők43: 

„Az utóbbi években számos, a kurzusmegosztás elvén (OCW) alapuló informati-

kai curriculumot és SCROM kompatibilis elektronikus tananyagot fejlesztettünk a 

szakjaink korszerű tanulástámogatásához. A kutatások egy gyakorlati aspektusa  

az új technológiai trendek, például IKT-erőforrások bevezetése a közoktatásba, 

úgy mint Classmate PC, e-book olvasó, iPad. A most zajló kutatás, az előbb emlí-

tettek folytatása mellett ezen projektek egy magasabb szintjét kívánja megvaló-

                                                                                                                        

 Megjegyzés: Bár a szerző az informatika tanár kompetenciáira értelmezi az egyes elemeket, de 
a 21. századi pedagógia IKT gyakorlatában ma már ezeknek a kompetenciák a megléte is elen-
gedhetetlen, természetesen a szaktárgyi ismertekhez igazítva. 

43
 Kis-Tóth L.– Fülep Á. – Racskó R.: Kategóriákba sorolt linkek értékelési szempontjainak kidolgo-

zása. Kutatási jelentés Eger. 2013. p. 6. 
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sítani, közoktatásban megjelenő tankönyvek táblagépekre történő fejlesztése 

interaktív eszközökkel kiegészítve. Fő célunk a kapott tapasztalatok tanárkép-

zésben való hasznosítása és az IKT-eszközök minél magasabb szintű integrációja 

a pedagógusjelöltek elméleti és gyakorlati programjába. Ennek érdekében létre-

hoztunk egy olyan szakmai bizottság által kiválasztott módszertani filmeket tar-

talmazó videó portált, amely a legkülönfélébb oktatási témákban mutat be jó 

gyakorlatokat.” 

Az Eszterházy Károly Főiskola az infokommunikációs és újmédia eszköz-

kutatásokon kívül a tanárképzés megújítását támogató kutatások koordinálója, 

mely a tudásmegosztást nem csupán a Tanárképzési Központ hatáskörébe, ha-

nem interregionális hatókörrel is rendelkezik. Példaként hozható fel erre az 

Észak-Magyarországi Pedagógusképzési Kutatóközpont (ÉRPEK) 

http://erpek.ektf.hu kialakítása működtetése, amely a pedagógiai módszertani 

fórumként és tudásmegosztó rendszerként működik, mind az alap, mind a to-

vábbképzésben egyaránt. A kari rendszeren kívül kiemelkedő kutatások történ-

nek a Médiainformatika Intézet keretében, többek között az Oktatás és Kommu-

nikációtechnológia tanszék oktatóinak bevonásával a gyakorlóiskolai IKT innová-

ciós44 kutatásokba is. 

További jó gyakorlatként szerepelt feltáró munkánkban a Kurzusmegosztás 

elvén (OCW) alapuló informatikai curriculum és SCORM kompatibilis tananyagfej-

lesztés BA, MA lineáris képzésszerkezetben című tananyagfejlesztés, melyben 

kifejlesztésre, használatba vételre kerültek – a közel félszáz tananyag – informá-

cióközvetítő szakmákban tanulók számára. Ebből a szempontból szükségesnek 

tartottuk megvizsgálni a meglévő információátörökítő szakmák (tanulói, felhasz-

nálói, használó, user oldalról) médiával, oktatáselmélettel, IKT-vel, kommuniká-

ció-elmélettel foglalkozó curriculumainak a cél- és követelményrendszerét, kom-

petenciahálóját, valamint a tartalmát. Hogyan szervesülhet az új média újmédia 

a tanítási – tanulási folyamatba, pontosabban képes-e az adatbázis-logika a 

kommunikáció és médiadiszciplínák révén ’egyfajta szerves tanulási környezetté 

                                       
44

 Az Eszterházy Károly Főiskola Médiainformatika Intézete és a gyakorlóiskolában folyó iPad kuta-

tások 2003-2004-ben.  http://iPad.ektf.hu Letöltés: 2014. január 30. 

http://erpek.ektf.hu/
http://ipad.ektf.hu/
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válni’, csakúgy, ahogy az internet és a mobiltelefonok világára ezt Benedek45  

megállapította: „A szerves tanulási környezet kialakításának éppen a társadalmi 

hatásai olyan mértékűek, hogy kikényszerítik a pedagógiai szemlélet és oktatás-

szervezési gyakorlat megváltozását.” 

A feltáró munkát segítette a IKT a tudás és tanulás világában – humán tel-

jesítménytechnológiai (Human Performance Technology http://hpt.ektf.hu ) ku-

tatás és képzésfejlesztés 2.2 moduleleme „Az információközvetítő szakmák új-

média-kompetenciái, az újmédia lehetőségei” című kutatási alprojektjének 

(rész)eredményei.46 E kutatásban megfogalmazásra került, annak átgondolása, 

hogy elegendő-e „hivatalosan” érvényben lévő digitális kompetenciáról beszélni: 

Különösen a társas közösségi alkalmazások előtérbe kerülésével és a hálózatala-

pú tanulás és az interaktív tévé iTV és mobil (táblagép ekönyv, okostelefon) esz-

közök oktatásban történő megjelenés indokolja a kompetencia hierarchia 

úrjagondolását, és egyfajta hálózatalapú és/vagy újmédia kompetenciák elsajátí-

tására is fel kell készíteni hallgatóinkat/diákjainkat. Nem csupán az eszközhasz-

nálat módszertani kérdéseire gondolok, hanem arra, hogy a (hagyományos) ok-

tatási folyamatra oly jellemző a narratív logika mellé – tartalomszervezésre és 

közlésre értve – hogy építhető be fel a digitalizáció révén kialakult adatbázis és 

az algoritmus logikája. Az újmédia tehát új narrációs technikák kifejlesztését is 

megköveteli. Az IKT-eszközökre optimalizált μ-tartalmak47 előállítása a hálózat-

alapú tanulás támogatásához egyfajta approximációként, az újmédia ’egyéni 

elemek gyűjteményeként’ aposztrofált definíciójának is felfogható lehet, mely 

valójában hordozható, mobil eszközök ’ korlátozott képernyőméretein’ tartalmilag 

                                       
45

 Benedek A.: Mobiltanulás és az egész életen át megszerezhető tudás. In: VILÁGOSSÁG 2007/9. 

pp. 21-28 
46

 Az újmédia kutatások tanulási-tanítási folyamatban történő alkalmazhatóságát megcélzó kuta-

tást a hazai szakirodalmi kutatásokat a külföldi forrásmunkák feltárásával is kiegészítettük. A 
feldolgozás eredményeként megállapítható, hogy az újmédiumok eszköz és hálózati felfogáson 
alapulnak és a szakirodalomban a tartalomközpontú megközelítés kevés esetben fordul elő, a 
kutatást illetően pedig az oktatási alkalmazhatóság vizsgálatot illetően még kevés kísérletre ke-
rült sor. 

47
 Molnár György: A mikrotartalmak: avagy egy lépéssel tovább a 2.0-ás úton In: Benedek András 

(szerk.) Digitális Pedagógia 2.0. BME GTK, Typotex Kiadó, (2013) 195-220. p. 
 Vö. Hug, Theo (Ed.) (2007): Didactics of Microlearning. Concepts, Discourses and Examples. 

Münster et al: Waxmann, 15-21. old. (vö. http://waxmann.com/kat/1869.html) Letöltés: 2014. 
január 30. A szerző körvonalazza a narráció mikro-egységekből történő tervezésének és didak-

tikai alapjait. 

http://hpt.ektf.hu/
http://waxmann.com/kat/1869.html
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és formailag igényes módon történő rövid összefogott vizuális megjelenítésére 

irányult. A mikrotartalmak (adatbázisrekordok) képezik a mikrolearning hajtó-

anyagait, segítvén ezzel a késő modern kor ’gyors tempójú és többfeladatos 

szemléletű tanulási és munkavégzési modelljei számára’ a formális és az infor-

mális tanulás között húzódó szakadék áthidalását.  

NYÍRI
48 az újmédiából fakadó, a tudás jellegére, szerkezetére gyakorolt hatá-

sok közül elsősorban a töredezettségre és a kisebb, tömörebb egységekben meg-

fogalmazott tartalmak jellegzetességeire mutatott rá. (Megjegyzés: A Virtuális 

Enciklopédia megalkotását megelőzően érdekes kommunikáció- és tudományfilo-

zófiai kísérletnek tartotta a mikrotartalmak szerepét az egyébként 

„…terjedelmes, terjengős és bonyolult tartalmak” kommunikálásában. Hangsú-

lyozván, „…hogy a mikrotartalmaknak egy nagyobb kontextusba kell illeszkedni-

ük, hogy a legrövidebb idő alatt asszimilálhatók legyenek.” ) 

7.2. Hazai tankönyvkiadók IKT törekvései 

A hazai nyomtatott és a digitális tankönyvi változatok együttes megterve-

zéséhez felkutatott megoldások közül az alábbi 4 kiadó portfólióját tekintettük át. 

A Műszaki Kiadó49 a Történelem tárgyhoz mind a 12. évfolyam számára 

multimédiás elemekkel készítette el tankönyvfeldolgozást. A kiadó szerint a tan-

könyvekhez készült digitális e-tananyagok „… az interaktív tábla és a teljes tan-

könyv feldolgozását, kiegészítő animációkat és interaktív feladatokat tartalmazó 

CD-k segítségével nemcsak élvezetesebbé, hanem hatékonyabbá is válnak a 

tanórák.” A kiadó kínálata a mellékletben található.50 

Az Apáczai Kiadó51 a digitális világ és virtuális színtér előtérbe kerülésével 

indokolja az eddig megszokott nyomtatott világ átalakulását, mely a számítás-

technika mindennapi felhasználása révén ’ egyre mélyebben érintik az oktatást 

                                       
48

 NYÍRI Kristóf: Mikrotartalom és multimédia – a tudomány megrövidítése?  

http://tudastars.2p.hu/uploads/2p_sites/tudastars_2p_hu_live/pages/files/Nyiri_Mikrotartalom.
pdf Letöltés: Letöltés: 2014. január 30. 

49
 Műszaki Kiadó: http://www.muszakikiado.hu/tortenelem 2010. Letöltés: 2014. január 30. 

50
 http://www.muszakikiado.hu/files/Letoltesek/szoroanyagok/Szines_Szaray_konyvek.pdf 2010. 

Letöltés: 2014. január 30. 
51

 Apáczai Kiadó: http://www.apaczai.hu/index.php/magicbook/a_jovo_iskolaja/hu 2010. Letöltés: 

2014. január 30. 

http://tudastars.2p.hu/uploads/2p_sites/tudastars_2p_hu_live/pages/files/Nyiri_Mikrotartalom.pdf
http://tudastars.2p.hu/uploads/2p_sites/tudastars_2p_hu_live/pages/files/Nyiri_Mikrotartalom.pdf
http://www.muszakikiado.hu/tortenelem
http://www.muszakikiado.hu/files/Letoltesek/szoroanyagok/Szines_Szaray_konyvek.pdf
http://www.apaczai.hu/index.php/magicbook/a_jovo_iskolaja/hu
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is.’, mint írják. Portfóliójukban  olyan digitális könyveket kívánnak létrehozni, 

amelyek a ’ jövőben akár teljes értékűen kiválthatják a papír alapú kiadványokat. 

Valóban egy olyan integrált komplex rendszert alkotva nemcsak digitális könyv-

ként használhatóak, hanem tanulói és tanári alkalmazásokkal kiegészülve egy 

komplex rendszert alkotnak, melyben az alaptankönyvek kiegészülnek azokkal a 

digitális lehetőségekkel, „amelyeket a táblagépes használat magában hordoz – 

médiatartalmakkal, külső hivatkozásokkal, feladatokkal –, hogy a papíralapú 

könyvből valóban igazi élő MagicBook váljon.”  Mindezt azzal a nemes céllal, 

hogy átmentsék a  könyveket az elkövetkező digitális korszakba.  

MozaBook52 web-tankönyvcsalád rendelkezik a történelem tantárgy oktatá-

sához szükséges tananyagokkal. A márkanévnek megfelelően a webes könyvek – 

melyek egyaránt a nyomtatott kiadványok szöveges és képi tartalmát egyaránt 

megjelenítik – bármely böngészővel megnyithatók. „A MozaBook LIGHT könyvek 

a nyomtatott kiadványoknak megfelelő, lapozható formátumúak, míg a mozaWeb 

HTML kiadványok nem lapozható formában, hanem fejezetekre bontva, 1-1 önál-

ló oldalon jelenítik meg a tananyagot. A gyors navigációt az interaktív tartalom-

jegyzék segíti, amelyről egy kattintással elérhetők az egyes fejezetek és azok 

leckéi. A kereső funkcióval bármely tankönyv tetszőleges szövege gyorsan meg-

található.”53  A kiadó széleskörű kínálatát képezik a tankönyveken kívül, a tan-

menetek, és további oktatási anyagok, tanítóknak, tanároknak, diákoknak egya-

ránt. 

A Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó Flip Book54 (érintőképernyőn tör-

ténő rendszerint ’seprő’ mozdulattal) lapozható, mely az egérrel érintő-paddal 

történő navigációt váltotta fel. A flipbookok felületének kialakítására jellemző a 

tagolt egyszerű dizájn, a könnyű átláthatóság és az egyszerű navigáció. A nyom-

                                       
52

 Mozabook Kiadó http://www.mozaweb.hu/mblite.php?cmd=open&bid=MS-2656&page=12 2010. 

Letöltés: 2014. január 30. 
53

 A MOZAWEB tankönyv család.   

http://www.mozaik.info.hu/Homepage/Mozaportal/MPdigitalis.php?op=mozaweb 2010. Letöltés: 
2014. január 30. 

54
 Ujjhegy segítségével történő ’megérintéssel’ történő lapozható elektronikus könyv, mely a nevét 

az animációs technikák egyik ’ősi’ formájáról a papírlapra nyomtatott képsorozatot, hüvelykujjal 
történő lapozásával, pörgetésével történt, melynek hatására a képek egyik oldalról a másikra 

történő váltása során a képek megelevenedtek.  

http://www.mozaweb.hu/mblite.php?cmd=open&bid=MS-2656&page=12
http://www.mozaik.info.hu/Homepage/Mozaportal/MPdigitalis.php?op=mozaweb
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tatott tankönyvek elektronikus, lapozható változatai nem interaktív flipbookok 

melyek ingyenesen, regisztráció nélkül érhetők el. (Lásd a http://flipbook.ntk.hu  

oldal).  Az interaktív felület esetében a navigáció az előre és hátra lapozáson túl 

kiteljesedett felhasználói szolgáltatásokkal is. Az NTK interaktív flipbookok felépí-

tését és navigációs rendszerét mutatja a hivatkozás55, melyből látható, hogy a 

flipbook a teljes tankönyvön kívül olyan „eszközöket” is tartalmaz, amelyek segí-

tik a felhasználókat (tanulót és tanárát egyaránt) abban hogy az egy tananyag-

részeket kiemelhesse, méretét változtassa, keretezze, aláhúzhassa, lehetővé té-

ve így a felidézést bevésést. Az oldalon belül lévő szöveg vagy kép szintén felkí-

nálhat feladatokat: animációt, keresztrejtvényt, puzzle-t, melyek alkalmasak a 

tananyag megértetésére, a számonkérés segítésére.  

Utóbbi két termék a hordozható táblagépek közül az iOS alapú készüléken nem 

játszható le. 

A kiadók széles kínálata, mind azt jelzi, hogy a papíralapú tananyagok mellé 

komplementer elemként, megjelentek a digitális kiadások is. Az a törekvés is 

látható, hogy olyan integrált megoldásokra törekednek, melynek eredményeként 

nem csupán hagyományos és digitális tankönyvben gondolkodnak, hanem tanulói 

és tanári alkalmazásokkal kiegészülve egy komplex rendszert alkotva segítik a 

tanulási tanítási folyamatot. A felhasználási lehetőségeiket illetően ezek az integ-

rált, komplementer tananyagok alkalmasak akár iskolai tanórai tanórán-kívüli és 

otthoni tanuláshoz egyaránt. Mindezt nemcsak osztályban, és egyénileg, hanem 

párosan valamint kisebb nagyobb csoportokban. A tananyagok természetesen 

nemcsak az egyéni számítógép használatra, hanem további tárgyi eszközökhöz 

interaktív táblán és szavazórendszeren történő alkalmazásokra és projektoros 

kivetítésre is alkalmasak.  Az iOS alapú készülékekkel való megjelenítés – mely a 

Flash szabvány szerint készült tartalmak megjelenítését kizárja – korlátait a 

HTML5 alapú szabvány alkalmazása oldhatja fel.56  

 

                                       
55

 Nemzeti Tankönyvkiadó NTK: http://flipbook.ntk.hu/index.php?r=site/help  2010. Letöltés: 

2014. január 30. 
56

 Egy példa interaktív megoldások flashben vagy html5-ben történő megvalósítására.   

http://flashvhtml.com/ Letöltés: 2014. január 30. 

http://flipbook.ntk.hu/
http://flipbook.ntk.hu/index.php?r=site/help
http://flashvhtml.com/
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7.3. A nyomtatott és a digitális tankönyv együttes megtervezésére 
irányuló javaslatok 

7.3.1. Milyen módon kapcsolható össze hatékonyan a nyomtatott 
tankönyvek, a digitális tananyagok és az online elérhető IKT 

szolgáltatások a tanítás és tanulás teljes folyamatában? 

A tanulási célok, követelmények és eredmények meghatározása kidolgozás-

ra kerültek az MKKR-ben, és ez évben bevezetésre került, különös tekintettel az 

1-4 szintekre és a bennük foglalt közoktatást érintő deszkriptorokra (tudás, ké-

pességek, attitűdök, autonómia és felelősség). 

Szakirodalmi kutatások alapján megállapítható, hogy az online tananyagok 

és tanulási programok strukturálásban a modularitás – a multimedialitás azon 

belül a videótartalmak előretörése – az irányadó. A tanulási tartalmakat elemi 

tanulásegységekre kis blokkokba modulrokra történő bontása visszavezethető a 

programozott oktatás alapelveire, mely a digitalizáció révén mikrolearning for-

mában ölt testet. Az elemi egységeket, mikrotartalmakat tananyagelemeket 

(Learning Object) metaadatokkal látják el, melyek révén, egyértelműen azono-

síthatók, rendszerbe szervezhetők és újra felhasználhatók (Reusable Learning 

Object). Az újmédia kutatás, egyik eredménye, hogy az új eszközökön túl (tábla, 

okostelefonok, iTV, web2) tartalomszervezés új formáján alapuló értelmezésére 

is szükség van, hisz míg a hagyományos médiumok terjesztésüket illetően nyom-

tatott és sugárzott formában juttatták el a tartalmat egyfajta lineáris történet 

szerkezetben (könyv, hang és videoanyag), az újmédia Manovich-féle interpretá-

ciója szerint új (nonlineáris- véletlenszerű) narrációs dramaturgiai megoldásokat 

ajánlatos szem előtt tartani. Ennek elemeit a fizikai (táblagépek, okostelefonok, 

iTV) eszközöktől kezdve, a webkettes hálózati (webkettőn alapuló) tudásszerve-

ződési formákon keresztül a tanóra szervezésére is ható lineáris történetszerke-

zetet átalakító hatása is képezi. 

7.3.2. Tananyagok didaktikai tagozódása 

A korábbi egységes, nagy ívű, csupán fejezetekre tagolt tananyagokat olyan 

rövid egységekre kell tagolni, amelyek önállóan is megállják a helyüket, és több-

féle módon szervezhetők nagyobb tartalmi egységekbe. Különösen érdekesek 
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lehetnek a rövid 2-6 perces video elemek, amelyek akár vezérelhetik is a tanulási 

folyamatot és kikényszerítik a bemerevedett tananyagok újragondolását, átfor-

málását, és - mintegy szűrőként szolgálva - logikai koherencia rendszerük újra-

gondolását, erősítését.57 

I. Bevezetés részei: célkitűzés (kurzusra), a kurzus tartalma, a kurzus tö-

mör kifejtése, kompetenciák és követelmények meghatározása, tanulási taná-

csok, tudnivalók ismertetése. 

II. Lecke (törzsanyag) részei: célkitűzés, (a lecke céljának rövid meghatáro-

zása), a tartalom rövid ismertetés a leckecímek alapján, a tananyag kifejtése, 

összefoglalás, önellenőrző kérdések, gyakorló tesztek, összefoglalás. 

III. A kurzusban tanultak összefoglalása: a célok összefoglalása, tartalmi 

összefoglalás, a tananyagban tanultak részletes összefoglalása. Zárógondolatok, 

egyéb kiegészítések (opcionálisan). 

IV. Kiegészítések (az egész tananyaghoz): irodalomjegyzék, hivatkozások, 

médiaelemek (ábra és táblázatjegyzék, hang-és videófájlok jegyzéke, külső URL, 

glosszárium, kulcsfogalmak értelmezése (opcionális), tesztek (gyakorlótesztek, 

próbavizsga, záróvizsga). 

7.3.3. E-learning tananyagok, elektronikus szolgáltatások 
értékelése, minőségbiztosítási rendszerek 

 

Milyen célokat, alapelveket és szempontokat kell érvényesíteni a nyomtatott 

és a digitális tankönyvi változat együttes megtervezése során?  

 

Javaslat a nyomtatott és a digitális tankönyvi változatok együttes értékelési 

szempontjaira 

1. A tartalom szakmailag pontos, hiteles, a közlendő egyszerűen, érthetően 

kerül kifejtésre.  

                                       
57

 Kis-Tóth L.– Fülep Á. – Racskó R.: Kategóriákba sorolt linkek értékelési szempontjainak kidolgo-

zása. Kutatási jelentés Eger. 2013. p. 6.  
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2. A tananyag megfelel a program a célkitűzésének, didaktikailag kellően 

tagolt, az új ismeretek közlésén kívül önértékelő teszteket is tartalmaz 

3. A tananyagstruktúra tartalmilag, logikailag egyaránt jól átlátható. 

4. Tartalmazza a minimális navigációs elemeket, a navigációs elemek segí-

tik-e az eligazodást, tartalmaz fogalommutatót. 

5. A tananyagközlése során a tananyag az olvasmányosságán túlmenően 

megfelel-e a pozitív kommunikáció elvárásainak. (Pl. dicséret alkalma-

zása, más megoldások bemutatása, eltérő megoldások elfogadása, a 

társalgás fenntartásának az elve stb.). 

6. A feldolgozás megfelel a tanulási céloknak, kellően motivál, fenntartja az 

érdeklődést, elősegíti az önaktivitást. 

7. Mennyire felhasználóhoz igazított a program, ad-e sikerélményt a tanuló-

nak, kialakul-e a kognitív térkép a tananyagról, az alkalmazott szín- és 

formavilág megfelel-e tartalomnak. 

8. Az illusztrációs (multimédia) komponensek vizuális és auditív formanyel-

ve. A képek olvashatósága, áttekinthetősége. A betűstílusok és színvilág 

egységessége. Az animációk tartalmaznak paraméterezhető interaktív 

tartalmat. A hang és mozgóképek megfelelő helyen és módon kerülnek 

alkalmazásra. 

9. A technikai kivitelezés minősége. Az alkalmazott médiumokban nem for-

dulnak elő technikai hibák, (pl. zajosság, rossz felbontás, életlenség, 

remegő kép) a tartalmat zavaró elemek).  

10. Egyéb, összkép, használhatóság. A tartalom jól olvasható, áttekinthető, 

a navigációs elemek jól működnek Egységes színvilágú, az alkalmazott 

médiumok a tartalomhoz adekvátak. Tartalmilag és szerkezetileg kor-

rekt az anyag. 

Összességében szakmailag hiteles, esztétikailag igényes, művészi elemeket 

sem nélkülöző, rendszerelméleti szempontból átgondolt, pedagógiai, pszichológi-

ai, ergonómiai, kommunikatív elvárásoknak megfelelő produkciót készítsünk. 
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7.3.4. Az e-learning értékelő rendszer58 

Az értékelési, minőségbiztosítási szempontrendszert, szervezetek ajánlását 

és a szabványokat áttanulmányozva, került kialakításra a Szintézisen Alapuló 

Minőségbiztosítási Rendszer, amely egyaránt figyelembe veszi a tervezési, a fej-

lesztési és a szolgáltatást igénybe vevő felhasználói szempontokat is. Egy e-

learning tananyag és szolgáltatása során a felhasználói oldalról rendszerint a kö-

vetkező elvek fogalmazódnak meg: 

 adjon információt a kurzusról 

 biztosítson többféle (online, offline) kommunikációs formát 

 legyen jól szerkesztett 

 adminisztrálja az előmenetelemet 

 tartsa nyilván a személyes adatokat 

 legyen tartalmas és didaktikus 

 könnyen lehessen benne eligazodni 

 személyre szabható legyen 

 ismertesse a technikai követelményeket 

 lehessen véleményt nyilvánítani a használhatóságáról 

 

A minőségbiztosítás azt vizsgálja, hogy a hagyományos és az elektronikus 

távoktatás (tanulás) tervezése során milyen lehetőségek vannak az ellenőrzésre, 

értékelésre, minőségbiztosításra. A hagyományos eljárások közül melyek azok, 

amelyek háttérbe szorulnak, vannak-e közöttük olyanok, amelyek változatlan 

formában adaptálhatók az új rendszerbe, illetve fokozódik-e valamelyik jelentő-

sége. Az alábbiakban egy összehasonlító módszereken alapuló komplex minő-

ségbiztosítási rendszer alkalmazását javasoljuk a tervezők, fejlesztők és felhasz-

nálók számára. 

A következőkben bemutatjuk, hogy az elektronikus tanulás tervezése során 

milyen lehetőségek vannak az ellenőrzésre, értékelésre, minőségbiztosításra; a 

hagyományos eljárások közül melyek azok, amelyek háttérbe szorulnak, vannak-

e közöttük olyanok, amelyek változatlan formában adaptálhatók az új rendszer-

be, illetve fokozódik-e valamelyik jelentősége. Olyan szempontrendszer került 

                                       
58 Forgó Sándor: Elektronikus tananyagok minőségbiztosítása. In: Czeglédi László (szerk.) Elektro-

nikus tananyagfejlesztés. Eger: EKF Líceum Kiadó, 2011. pp. 311–325. 
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összeállításra, amely – a nemzetközi standardok és a hazai tapasztalatok, vala-

mint saját fejlesztéseink alapján –az értékelési rendszerek sajátosságai figye-

lembe vételével hozzájárulhat a standardizációs törekvésekhez.  

7.4. Értékelési rendszer LMS-ben közzétett képzésekre 

Az elektronikus tanuláshoz elengedhetetlen egy olyan szoftver és szerver 

alkalmazása, melynek révén lehetővé válik a tananyag közvetítése és egyfajta 

naplózása. Nézzük meg a két fogalom jelentését. Az e-learning keretrendszer 

mely olyan számítógépes szoftver, melynek segítségével számítógépes hálózaton 

(lokális, globális) kapcsolódó szolgáltatások révén személyre szabott tanulási fo-

lyamat végezhető és szervezhető. A keretrendszerek az oktatás tartalmának köz-

readását, a hallgatók és a képzés menedzselését, az oktatáshoz tartozó kiegészí-

tő tevékenységek végrehajtásához nyújtanak segítséget. Az e-tanulási keret-

rendszer az alábbi funkciókat foglalhatja magába:59 

 Információ a kurzusról (információ és tájékoztatás biztosítása a kurzusról 

próbakurzus kipróbálása) 

 Kommunikációs felület biztosítása (aszinkron, szinkron együttműködési 

formák biztosítása) 

 Design (struktúra, forma) tartalmi formai és didaktikai tagozódás, átte-

kinthető, jól strukturált tartalom  

 Adminisztráció (általános jellemzők), nyilvántartja a kurzusra, vizsgára 

jelentkezéseket, beállítható a tananyagfejlesztők, oktatási adminisztráto-

rok jogosultsága 

 Tartalom közzététele (tartalom, pedagógiai elvek, didaktikai módszerek 

érvényesülése, pszichológiai-ergonómiai elvek, a mediális (műfaji) közlési 
elvárásoknak való megfelelés), a tanulói aktivitás serkentésére alkalma-
zott automatikus funkciók megléte 

 Központi adatbázis (a hallgatók egyedi azonosítása, a vonatkozó adatok 

gyűjtése, eredményeik nyilvántartása, hallgatói aktivitás követése) 

 Navigáció (általános elvárások, kiegészítők), könnyen tanulható használat 

 Hallgatói támogatás (elérhetőség, hozzáférés, személyes testre szabott-

ság), a tanulói teljesítmény figyelemmel kísérése, az alacsonyan teljesítő 
hallgatóknak nyújtott segítség és támogatás) 

 Technikai követelmények (böngésző, operációs rendszer)  

                                       
59 A tanári mesterség információ- és kommunikációtechnikai alapelemei című elektronikus tan-

anyag.   
http://www.ektf.hu/infokomm/?k_tartalom=leckekhttp://www.szamitastechnika.hu/archiv.php?i

d=19695 [elektronikus dokumentum] (Hozzáférés ideje: 2012. 07.09.) 

http://www.ektf.hu/infokomm/?k_tartalom=leckek
http://www.ektf.hu/infokomm/?k_tartalom=leckek
http://www.szamitastechnika.hu/archiv.php?id=19695


 

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: 143/181 

 

 Értékelés, visszacsatolások, minőségbiztosítás (önértékelő és tudásérté-

kelésre alkalmas elemek megléte, tartalom, használhatóság minősítése). 

 

Az e-learning keretrendszer és oktatószoftver iránti elvárások megfogalma-

zása során onnan kell kiindulnunk, hogy mit vár el egy felhasználó a szolgáltatá-

soktól.  A svájci illetőségű EDUTECH60 elektronikus tanulással foglalkozó szakmai 

grémium tagjai kialakítottak egy olyan szempontrendszert – az elektronikus kép-

zés-menedzsment-rendszerekre (LMS) és a kurzus-menedzsmentrendszerekre 

(CMS) –, amelynek segítségével az oktatási intézményeknek lehetősége van 

elemezni az egyes szolgáltatásokat. Az alábbiakban összefoglaljuk ezeket a 

szempontrendszereket. 

 Első a kifogástalan hallgatói környezet, amelyben biztosítani lehet a fo-

lyamatos és azonosított formában a tananyaghoz való hozzáférést. Hall-

gatói környezethez fontos hogy a tanuló saját igényeinek megfelelően 
testre tudja szabni a felületet. (Személyes megjegyzések hozzáfűzése, 
könyvjelző alkalmazása stb.) 

 Milyen legyen a szerzői környezet? Ennek során azt kell megfontolni, 

hogy a tananyagfejlesztéshez elegendő-e a szerzők részéről a felhaszná-

lói szintű tervezői tudás (copy, paste, HTML kompetencia), tartalmaz-e 
beépített online szerkesztőt, van-e lehetőség több szerzős munkavégzés-
re. 

 A tanári környezet adjon lehetőséget a nevelői és oktató szerep gyakorlá-
sára, csoportmunka kialakításának lehetőségére, a tutorálásra és végül 

pedig a kurzus értékelésére, naplózásra. 

 Az adminisztráció során legyen lehetőség a regisztrációra és a követésre, 

hozzáférési jogok megadására, illetve megvonására. 

 A technikai követelményekben kerül megadásra szerver-kliens technikai 

jellemzőinek megadása (pl. platform független web böngésző). 

 Az általános tulajdonságok és jellemzők között kiemelendő, a többnyel-

vűség, a szabványosság, a metaadat támogatás az IKT támogatottság, a 
rendszerdokumentáció valamint a stabilitás és a megbízhatóság. 

 

A közoktatásban használt digitális tananyagok értékelésének ilyen alapokon 

történő megoldására az egyik legjobb példa a brit TEEM (Teachers Evaluating 

Educational Multimedia) (http://teemeducation.org.uk /), amelynek elsődleges 

célja, hogy olyan digitális tananyagok, multimédiás eszközök kerüljenek a peda-
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gógusok kezébe, amelyben azok megbízhatnak mind minőségi mind tartalmi 

szempontból. A TEEM legfontosabb értékelő szempontjai, amelyek alapján a tan-

anyag megkaphatja az ajánlást, a következők: 

 Oktatási tapasztalatok ezzel az eszközzel 

 Tantervi relevancia 

 Design és navigáció 

 A használat egyszerűsége 

 Olvasmányosság, olvashatóság 

 Speciális igényű tanulók (pl. látás- és halláskárosultak, nehezen olvasók, 

színtévesztők, az ország hivatalos nyelvét nem anyanyelvükként beszé-
lők) kiszolgálása 

 Kutatási tapasztalatok: kismintás és reprezentatív beválás-vizsgálatok 

eredményei 

 Oktathatóság: életkoroknak és iskolaszakaszoknak való megfelelés 

 Pedagógiai módszerek / korosztályok 

 Integráció a hagyományos oktatással 

 Fontossága az oktatási célok elérésében 

 Osztálymunka szervezésének segítése beépített funkciókkal 

 Monitorozás, értékelés segítése hibajavító rendszerrel és segítő-

magyarázó funkcióval ellátott tesztekkel 

 8. A nyomtatott tankönyvek, a digitális tananyagok és az online elérhető 

IKT szolgáltatások összekapcsolásának lehetőségei 
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8. A nyomtatott tankönyvek, a digitális tananyagok és az 

online elérhető IKT szolgáltatások összekapcsolásának 
lehetőségei 

8.1. A kiadók tevékenysége az elektronikus tartalmak piaci 
megjelenésével kapcsolatban61 

A tanulók többsége napjainkban már rendelkezik hordozható számítógéppel, 

mobiltelefonnal (okostelefonnal) és a tengerentúlon a táblagépek (tabletek) is 

egyre nagyobb arányban jelennek meg. A mobilkommunikáció elterjedésével a 

tanulók oktatási eszközökkel kapcsolatos igényei is változóban vannak. Ezen je-

lenségek hatására egy új pedagógiai modell formálódik, amelynek keretében a 

tanulók a privát életükben már megszokott eszközökön dolgozhatnak, kialakítva 

ezzel a személyre szabott tanulási környezetek (Personal Learning Environment-

PLE) új aspektusát.  

A BYOD („Bring  Your Own Device)”, azaz a „Hozd Magaddal a Saját Eszkö-

zöd” szemlélet arra épül, hogy a tanulók tanulás közben is végezhetnek szemé-

lyes tevékenységeket és szabadidejükben is tanulhatnak, azaz maguk osztják be 

az idejüket, amely hozzájárulhat a tanulással szembeni pozitív attitűd kialakítá-

sához. 
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 Kis-Tóth Lajos szerkesztésében 
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A BYOD-modell egy eszköze, az e-könyv kulcsfogalmai címkefelhőben 

A BYOD-modell a folyamatos és hatékony tanulást segítni, amelynek kö-

szönhetően  tanulók különböző helyszínekről és eszközökről elérhetik tananyagot 

(curriculum) és a különféle oktatási alkalmazásokat és interakcióba léphetnek a 

pedagógussal. 

A tanulói individualizáció érdekében megoszthatják egymással az általuk 

használt eszközök és alkalmazások tapasztalatait. A tartalmak az internetfelhő-

ben tárolódnak, amely új lehetőségeket nyit a tartalommegosztás területén. 

Ezáltal lehetővé válik a személyhez kötött eszközök könnyű összekapcsolása a 

rögzített eszközökkel, például a könyvtárban letöltött anyaga azonnali átvitele 

szemináriumra vagy a személyhez kötött eszközökön tárolt prezentációk közvet-

len áttétele rögzített eszközökre, pl. vetítőkre. 

A modell egy jelentős lépés lehet az együttműködő intézményekben a tudás 

közös felületen történő integrációjára és az eszközök összekapcsolására. 

Az elmúlt időszakban, a technológia fejlődésével jelentősen emelkedett, sőt 

elvárt lett a digitális tankönyvi változat megjelenése. Ebből következik, hogy a 
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tankönyvkiadással foglalkozó kiadóknak, szakmai műhelyeknek feladatai megvál-

toznak az elektronikus tananyagok iránti igény növekedésével.  

A hagyományos tankönyvkiadó feladata: 

A kiadók fő tevékenysége a tankönyv és jegyzetkiadás. Termékpiaci straté-

giáit a tankönyvpiac vertikális szegmentációja alapján alakítják ki. Kiemelkedő 

jelentősége van annak, hogy törekszenek a közoktatás minden iskolatípusának, 

minden osztályfokán, minden tantárgyból a tanulók tankönyvellátásának biztosí-

tására, valamint a felsőoktatásban akárcsak szűk körben használt tankönyvek, 

jegyzetek előállítására is. 

A digitális tananyagkiadó feladata: 

A digitális kiadók feladata az előre tervezett tárolókapacitás fejlesztése, az 

információk rendezhetősége és az online elérhetőség, a multimédia, a digitális 

műsorszórás, a mobilkommunikációs technológiák valamint az Internet informá-

ciótovábbítási lehetőségének kihasználása az oktatás területén. A piac bővülését 

az oktatásban a digitális technológiák alkalmazása jelentheti. Az egyértelmű kia-

dói cél, hogy a versenyképesség javítását a szervezet erőforrásainak hatékony 

átcsoportosításával, a felhalmozott szellemi tőke jobb kiaknázásával, valamint a 

nem papír alapú tankönyvek fejlesztésével tudja elérni. 

A két, látszólag más típusú szervezeti felépítést, technikai felkészültséget és 

tőkét igénylő meghatározás alapján a kiadók számára az tűnik járható útnak, 

hogy méretüktől és tőkeerejüktől függően mindkét szegmensben megpróbálnak 

érvényesülni és a hagyományos tankönyvkiadásban felhalmozott tapasztalatai-

kat, ötvözve a digitális technológiákkal, új pedagógiai és didaktikai elvekkel, jut-

nak előre. A feladatokból és a versenypiacon történő érvényesülésből következő-

en számos olyan tényező fogalmazható meg, amely figyelembevétele nélkülözhe-

tetlen a digitális tananyagkiadás szempontjából. 

1. Az oktatási igények pontos ismerete 

Ez mint az előzőekből kiderül létfontosságú annak érdekében, hogy a kü-

lönböző iskolatípusokban felhasználásra kerülő digitális tananyagok valóban ki-
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szolgálják a pedagógusok ismeretátadási, készségfejlesztési, kompetenciafejlesz-

tési és közösségteremtési törekvéseit. Ehhez elengedhetetlen az a műhelymun-

ka, amelynek során a kiadók az egyes modulok vagy oktatási egységek elkészí-

tése előtt széleskörűen tájékozódhatnak, tapasztalatokat gyűjthetnek. Ehhez 

kapcsolódik a másik oldal, a pedagógus, az oktató igénye, hogy mielőtt haszná-

latba venne egy adott digitális tananyagot, amennyiben természetesen a megfe-

lelő infrastruktúra rendelkezésre áll, ki tudja azt próbálni, tanácsokat segítséget 

kaphasson felkészült szakemberektől. Erre a célra nem tűnik megfelelőnek a ha-

gyományos tankönyvek esetén alkalmazott eljárás, amikor a kiadó adja oda pró-

batanításra, tanmenetre új kiadványát és megpróbálja ezáltal megnyerni a peda-

gógus, vagy az oktató támogatását, akár a későbbi tankönyv elfogadási eljárás 

keretében. Ennek elkerülésére létre kell hozni egy független szervezetet, amely 

teljes körű infrastruktúrával rendelkezik ezen feladat elvégzésére és megfelelő 

szakmai színvonalon képes segítséget nyújtani az adott digitális oktatási anyag 

kellő hatékonyságú kipróbálásához, teszteléséhez.  

Magyarországon számos megfelelő szakmai műhely létezik, amely alkalmas 

lehet bizonyos feltételek között egy ilyen feladat ellátására, de fontos tényező a 

későbbi kiadói elfogadottság szempontjából, hogy maga a szervezet az állami 

szférától lehetőleg függetlenül működő szervezetként működjön, viszont képes 

legyen alkalmazkodni a folyamatosan változó, fejlődő technikai és oktatási kö-

rülményekhez, legyen megfelelő eszköz és infrastrukturális ellátottsága és nem 

utolsó sorban megfelelő szakemberekből álljon.  

Elképzelésünk szerint a kipróbálási, tesztelési feladatra a tanárképzési in-

tézményekhez kapcsolódó gyakorló iskolák a legalkalmasabbak. Ezek közül is 

egy olyan iskolát kell kiválasztani, ahol a digitális kultúra hagyományokkal és 

eredményekkel rendelkezik. Megfelelő infrastruktúrát jelent a teljes elektronikus 

tanulási környezet kiépülése, benne a személyes tanulási környezet (PLE) elekt-

ronizációjával, gondolva a BYOD (bring your own device) filozofia érvényesülésé-

re. 
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2. Szabványosítási igény 

A hagyományos számítógépes oktatóprogramok sokszor teljesen egyedi 

megoldásokat alkalmaznak a tananyag tárolására, közvetítésére, a tanulói ered-

mények visszajelzésére. Az így elkészített tananyag sem egészében, sem részei-

ben nem használható fel más kontextusban, más tananyag részeként egyrészt, 

mert fizikailag zárt egységet alkotnak, másrészt tartalmilag tele vannak az ere-

deti környezetére történő utalásokkal. Az egyre bővülő oktatási piacon nincs ér-

telme annak, hogy az egyes diszkrét tananyagelemeket újra és újra elkészítsék, 

ehelyett inkább az újrahasznosíthatóságukat, hordozhatóságukat kell megoldani. 

A megközelítés lényege az, hogy meghatározzuk a tartalom legkisebb önállóan is 

értelmes egységeit. Ehhez a tananyag dekompozíciója útján jutunk el. Amit ka-

punk, az a tananyagelem, más néven learning object, LO. Tananyagelem lehet 

egy kép, egy filmjelenet, egy animáció, egy képlet, egy szöveg, és így tovább. A 

legnehezebb a szövegnél megállapítani, hogy hol van az a határ, amikor már 

nem lehet tovább bontani. Illetve fordítva, amikor már struktúrát alkotnak a szö-

vegrészek. 

A tananyagelemek nem tartalmazhatnak utalást más tananyagelemre, nem 

hivatkozhatnak szövegkörnyezetükre, mert akkor sérül az újrahasznosíthatósá-

guk. A tananyagelemek hordozhatóságának így alapfeltétele a megfelelő meta-

adatokkal történő ellátásuk. A szabványosítási igény kiterjed digitális tananyagok 

felhasználását lehetővé tevő keretrendszerek területére is. Nyilvánvaló, hogy a 

különböző fejlesztőcégek saját maguk által készített és sokszor semmilyen más 

rendszerrel nem kompatibilis keretrendszerei egyenként igen, de a tananyagele-

mek hordozhatósági kritériumainak nem felelnek meg. 

Problémát jelent a különböző platformok közötti átjárhatatlanság, gondo-

lunk itt az Apple cég korlátozására, miszerint teljesen elutasítják a flash animáci-

ók alkalmazását, míg a legtöbb alkalmazás során döntően ezt alkalmazzák. 

A szabványosítás célja az, hogy átjárhatóságot biztosítson a tananyagok 

számára a különböző eLearning alkalmazások (keretrendszerek, szerzői rendsze-

rek, tároló alkalmazások) között. Az együttműködési képesség a tananyagok 

szintjén azt jelenti, hogy amennyiben a tananyag teljes egészében megfelel egy 
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adott szabványnak, akkor bármely – az adott szabványt támogató keretrend-

szerben lejátszható. Az alkalmazások szintjén egyrészt beszélünk arról, hogy a 

különböző tananyaggyártók által készített tartalomcsomagok futtathatók ugya-

nabban a tanulásirányítási keretrendszerben (LMS) kihasználva a tartalomban 

definiált lehetőségeket. A másik vonatkozása az együttműködési képességnek, 

hogy a keretrendszer képes együttműködni más alkalmazásokkal. Ez jelentheti a 

vállalat pénzügyi-, HR alkalmazását, vagy ERP rendszerét; a felsőoktatásban pe-

dig a különböző adminisztratív alkalmazásokat (Neptun, ETR, stb.). Az újrahasz-

nosíthatóságot az teremti meg, ha a tananyagot tananyagelemekből (learning 

object) építjük fel. Amennyiben a tananyagelemek teljesítik a rájuk vonatkozó 

megszorításokat akkor akár ugyanabban a tananyagban, akár más tananyagok-

ban tetszőlegesen felhasználhatók különböző kontextusban. Elsősorban technikai 

szempontból érdekes a tananyag tartóssága. A cél az, hogy a tananyagelemek, s 

ezáltal a tananyag egésze minél tovább megőrizze kompatibilitását a különböző 

alkalmazások, keretrendszerek egymást követő verzióival. Az elemi tananyag-

egységeket olyan formátumban kell tárolni, amely biztosítja a platformfüggetlen-

séget, vagy minden mérvadó platform támogatja az adott formátumot. Az ele-

mek azonosítását szolgáló metaadatokat pedig el kell különíteni a tananyagele-

mektől. Erre szolgáló európai kezdeményezés az ELEONET (European Learning 

Object Network) program, amelynek keretében a LO metaadatainak sajátos le-

írását, tárolását és kereshetőségét kívánják elősegíteni. A jelenleg az EU külön-

böző szervezetei, futó projektjei és ajánlásai alapján a lehetséges alapelemek a 

következők: 

 

DOI (Digital Object Identifier) 

Széles körben elterjedt azonosító rendszer a DOI (Digital Object Identifier, 

http://doi.org). A  DOI egy olyan permanens objektumazonosító, amelyet digitá-

lis tartalmak azonosításához használnak (szöveg, audio és audiovizuális művek 

stb.). A DOI két külön egységet alkotó alfanumerikus karaktersorból áll: a 

prefixből és a suffixből. Az utótag olyan, már létező szabványok azonosítóit is 

tartalmazhatja, mint az ISBN vagy az ISSN. Következésképp a  DOI a már meg-
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lévő szabványokkal együtt is használható. Az utótagot (suffixet) minden esetben 

a regisztráló/kiadó határozza meg. A DOI az interneten használható ugrópontok 

helyett, de nem ez a legfontosabb vonása, hanem hogy a felhasználó ezáltal el-

érheti a DOI -val azonosított tartalmat, valamint a tartalomhoz kapcsolódó egyéb 

információkat. A DOI, az URL-lel (webcímmel) ellentétben nem az elérés helyét, 

hanem a tartalmat azonosítja. Egy DOI-hoz tartozó azonos tartalom megjelenhet 

több helyen is. A DOI-val rendelkező tartalom akkor is megtalálható az Interne-

ten, ha annak URL címe megváltozik. A felhasználót a rendszer ekkor automati-

kusan az új helyen lévő, keresett oldalra irányítja. A DOI-hoz DC alapú 

metaadatokat is szükséges regisztrálni, ami alkalmassá teszi a másik két fontos 

tartalominfrastruktúra rendszerrel való kompatibilitásra. A DOI, mint azonosító 

Magyarországon is fizetős szolgáltatásként már rendelkezésre áll mindenki szá-

mára. A DOI csak egy példa, akár saját stabil azonosító rendszert is ki lehet dol-

gozni hasonló elveken. Egy egységes azonosító rendszer segítségével az 

ISBN/ISSN rendszerhez hasonló eszköz kerül a digitális tartalomszolgáltatók ke-

zébe. Mivel moduláris tartalom az elektronikus tananyag, így ciklusok azonosítá-

sára is szükség van, valamint bizonyos esetekben a tananyag forrásainak megje-

lölésére is. 

DC alapú metaadatrendszer (qDC, DCterm) 

A Dublin Core Metadata Initiative (DCMI = Dublin Core Metaadat Kezdemé-

nyezés) Igazgatósága az OCLC Kutatási és Speciális Projekt Irodája keretében 

működik, amely a szabályzat gondozásáért felelős. (URL: http://dublincore.org/).  

A szabvány eredete 1995-re nyúlik vissza, amikor is könyvtárosok, elektro-

nikus források szakértői, tartalom-szolgáltatók gyűltek össze, hogy megállapod-

janak egy könnyen érthető és alkalmazható forrás-leíró szabályzatban bármely 

tudományág területén. Az érdeklődés folyamatosan nőtt a DCMI iránt és mára 

több mint 20 nyelvre fordították le dokumentumait, amelyeket átvett a CEN/ISSS 

(Európai Szabványosítási Tanács/Információs Társadalom Szabványosítási Rend-

szere) és hivatalosan foglalkozik vele a WWW Konzorcium és a Z39.50 szabvány.  

A Dublin Core-nak (a továbbiakban: DC) egyszerre vannak erősségei és 

gyenge pontjai. A metaadatok létrehozásának egyszerűsége csökkenti a költsé-
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geket és elősegíti az együttműködést, de nem jelent megoldást minden jelentés-

beli és funkcionális követelmény kielégítésére. Ugyanakkor mindezekkel kiegé-

szíthető és összeegyeztethető, azaz kiinduló alapként szolgál a teljesebb körű 

leírások elkészítéséhez. A metaadat elemek beilleszthetők a MARC formátumú 

rekordokba. A DC HTML-ben és XML-ben egyaránt címkézhető 15 adatelemet 

tartalmaz. Az elemek mindegyike szabadon válaszható és ismételhető, sorrend-

jük nem meghatározott, de az általános érthetőség céljából kötött szókészlet al-

kalmazása szükséges. Az elemek jelentését minősítőkkel lehet finomítani. (for-

rás: http://mek.oszk.hu/html/irattar/dc.htm). A DC – és annak leágazásai – ma 

már minden sikeres tartalominfrastruktúra rendszernek az alapját képzi. Az 

elektronikus tananyag vonatkozásában saját minősítők bevezetése szükséges, 

ahogyan azt Magyarországon például az SDT is tette. 

Aradi Bálint, Ittzés Péter, Horváth Ádám (2003).  URN:NBN - elektronikus 

dokumentumok hosszútávú azonosítása. Budapest:Országos Széchényi Könyvtár.  

URL: http://nws.niif.hu/ncd2003/docs/ehu/EHU-16.htm#_edn1  

Az elektronikus tartalom azonosítására az interneten egyelőre szinte kizáró-

lag az URL-t (Universal Resource Locator) használják, amely minden egyes do-

kumentum esetében annak lelőhelyét adja meg. Elvileg URL-ek is lehetővé teszik 

a dokumentumok hosszútávú azonosítását, ám az elterjedt gyakorlat alapján 

ezek tartósságára nem lehet számítani, mert igen sokszor előfordul, hogy egy-

egy dokumentum lelőhelye megváltozik. Sajnos, ezek nem csak olyankor fordul-

nak elő, amikor valamilyen honlapot más szerverre (vagy más szolgáltató által 

üzemeltetett szerverre) telepítenek át, hanem igen gyakoriak az olyan változá-

sok is, amikor csupán a szerveren kialakított könyvtárstruktúrát alakítják át, ám 

ezáltal az érintett dokumentumok eredeti URL-je érvénytelenné válik. Az átren-

dezés során érintett dokumentumok közötti koherenciát (a belső hivatkozásokat) 

az üzemeltetők általában helyreállítják, ám a mások által kezelt (külső) hivatko-

zások frissítése sok esetben nem (vagy csak nagy késéssel) történik meg, így 

olyan hivatkozások maradnak hátra, amelyek nem létező dokumentumra mutat-

nak. 

http://mek.oszk.hu/html/irattar/dc.htm
http://nws.niif.hu/ncd2003/docs/ehu/EHU-16.htm#_edn1
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Erre a problémára jelentenek megoldást az elérési helytől független egyedi 

azonosítók. Ezek az azonosítók nem tartalmaznak információt a dokumentum 

tényleges lelőhelyéről, így alapját képezhetik egy hosszú távon is koherens hi-

vatkozásrendszernek. Természetesen a dokumentum eléréséhez annak lelőhe-

lyére (URL-jére) is szükség van, ám az adott azonosítóhoz tartozó tényleges le-

lőhelyet elegendő csupán egy központi helyen megadni és frissíteni, ahonnan 

aztán az azonosító alapján  történő kereséskor ez kiolvasható. Amennyiben a 

dokumentum gazdája a lelőhely megváltoztatásakor az azonosító és a lelőhely 

közti hozzárendelést ezen a központi helyen frissíti, az egyedi azonosítókon ke-

resztül történő külső és belső hivatkozások koherenciája adminisztrációs munka 

nélkül is automatikusan megmarad 

Az URN (Universal Resource Name) egy olyan azonosító, amely az interne-

ten található elektronikus dokumentumok hosszútávú azonosítására szolgál. En-

nek egy altípusa az NBN (National Bibliography Number). Az URN azonosító tí-

pust azzal a céllal hozták létre, hogy kiküszöböljék az URL-ek használatából fa-

kadó hátrányokat. Mivel az URL-ek gyakran változnak, a hivatkozások folyama-

tos karbantartása nagy erőfeszítést igényel. A problémát még tovább növeli, 

hogy a változást közölnünk kell mindazokkal, akik az általunk közzétett forrásra 

hivatkoznak. Az URN azonosítók (természetesen az URL-el együtt) ezekre a ne-

hézségekre próbálnak megoldást nyújtani. Az Országos Széchényi Könyvtárban 

is éppen most zajlik az URN-NBN rendszer bevezetése egy nyílt projekt kereté-

ben, amely révén lehetőség nyílik a magyarországi könyvtárak és internet-

felhasználók számára, hogy elektronikus dokumentumaikat egyedi hosszútávú 

azonosítóval láthassák el. 

OAI-MPH a metaadatok akadálymentes cseréjére 

Az OAI (Open Archive Initiative) egy nyílt, nemzetközi mozgalom, melynek 

célja a digitális tartalom terjesztésének javítása. Az OAI elv lényege a protokoll, 

az adat- és szolgáltatásgazdai funkciók elválasztása egymástól. Az adatgazdák 

(archívumok) azok, akik őrzik a digitális tartalmakat, dokumentumokat, illetve a 

szabványok alapján ők állítják elő és tartják karban a tartalmakat leíró informá-

ciókat, a metaadatokat. Az OAI-elv szerint a tartalom az adatgazdák birtokában 
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marad, ám a tartalmat leíró adatokat meg kell nyitni szabad felhasználásra a 

szolgáltatásgazdák számára. Ily módon a szolgáltatásgazda csak a metaadatokat 

gyűjti be, a tartalmat nem. A rendszer tehát az intézmények önállóságát maxi-

málisan tiszteletben tartja. A harmadik szereplő a protokollgazda, az a szabvá-

nyosítási szervezet, amely koordinálja a metaadat (és később a tartalom) digita-

lizálásának, továbbításának szabályait. 

Egy tartalompiac archívumok szervezeteként is felfogható, amire az adat-

kapcsolat alapjául az OAI-PMH protokoll a legmegfelelőbb eszköz. Az OAI-PMH 

protokoll a Dublin Core metaadat leíró szabványra épül. Az OAI technológia ol-

csó, könnyen implementálható és alkalmas az eltérő architektúrájú rendszerek 

összekapcsolásához. Az adatszolgáltatáshoz szükséges OAI kiszolgáló rendszer 

feladata a különböző adatbázisokból származó adatok egységes elérésének biz-

tosítása és az Internet felől érkező kérések kiszolgálása. A rendszer két jól elkü-

löníthető komponens csoportból áll, az Internet felől érkező kérések feldolgozá-

sáért felelős kiszolgálóból és az adatfeltöltést végző konvertáló-feltöltő segéd-

programokból. A kiszolgáló kötött formátumú adatbázisokból szolgáltatja az ada-

tokat az Internet felé. Az OAI kiszolgáló megvalósítja az OAI-PMH v2.0 proto-

kollt, melynek eredményeképpen az adatbázisban tárolt (minősített Dublin Core 

formában levő XML, másnéven QDC) adatokat szolgáltatja az Interneten keresz-

tül érkező kérésekre. A válaszok is az OAI-PMH v2.0 protokoll formátumának 

megfelelően állnak elő. 

LOM (Learning Object Metadata) 

A LOM (Learning Object Metadata – tanulási objektum metaadat) IEEE 

1484.12.1 számon jelenleg az egyetlen hivatalosan bejegyzett de jure nemzet-

közi eLearning szabvány. Feladata, hogy biztosítsa a tananyagelemeknek a mű-

ködtető endszerektől való függetlenségét. Fogadtatása, elterjedtsége széleskörű. 

A LOM-ra építi metaadatkezelését az IMS és a SCORM is. 
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SCORM (Sharable Content Object Reference Model) 

A SCORM napjainkra az egyik legáltalánosabban elfogadott de facto 

eLearning szabványává vált. Nemcsak a piacvezető keretrendszereket-, szerzői- 

és egyéb eLearning alkalmazásokat gyártók adaptálják termékeikben, hanem a 

non-profit szféra, valamint a felsőoktatási intézmények fejlesztői is szívesen al-

kalmazzák.  Elfogadottságát alapvetően a szabvány-együttes integráló jellege 

adja. Továbbá sokat nyom a latba a szabvány gazdájának – az ADL-nek – az 

alapítók, és a szélesebb közösség irányában folytatott tevékenysége és szolgálta-

tásai. 

3. A szerzői jogok megfelelő kezelése62 

Ki kell emelnünk, hogy semmilyen módon nem fejlődhet a digitális tarta-

lompiac és ezen belül a digitális tananyagok piaca, amennyiben a megfelelő sza-

bályozási környezet nem alakul ki, illetve a szabályok betartását és betartatását 

megfelelő módon ellenőrizni nem tudják a jogtulajdonosok, illetve meghatalma-

zottaik. A közoktatási digitális tartalompiac önmagában hatalmas potenciált rejt, 

de a szerteágazó oktatási tartalmak, komoly kihívást jelent a digitális tartalom-

előállító kiadók számára. Mint már említettük, itt a szerzői jogi védelem biztosí-

tásának szinte teljes hiányával találkozunk, dívik a fénymásolás, illetve az inter-

neten keresztüli jogosulatlan tartalommegosztás. Ilyen körülmények között a 

kiadók kizárólag hatékony és ellenőrizhető szerzői jogvédelmet biztosító techni-

kai megoldások bevezetése és általánossá tétele esetén lépnek piacra tananya-

gaikkal. 

4. A digitális tananyagok akkreditációja 

A jelenlegi tankönyv elfogadási rendszer, mint azt már előbb kifejtettük, 

nem felel meg a korszerű digitális tananyagok akkreditációs igényeinek. Itt nem 

csupán arról van szó, hogy az akkreditációt végző jelenlegi szervezet, állami in-

tézmény, hiszen az alap és középfokú oktatásban a tananyagok áttételesen leg-

nagyobb megrendelője maga az állam, ezért nyilvánvalóan ellenőrzést kíván 

                                       
62

 Lengyelné Molnár Tünde: Digitális jogok kezelése. Eger: Eszterházy Károly Főiskola. 2011. 132. 

p. ISBN 978-615-5221-31-6 
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gyakorolni a tananyagok felett. Miután a tankönyvpiac a versenyszféra része, 

ugyanakkor az akkreditáción keresztül az állam belenyúl a piaci mechanizmusok-

ba, ezért célszerű átgondolni egy ettől eltérő modell alkalmazását. Ugyancsak 

fontos tényező a digitális tananyagok megfelelő minőségbiztosítása. Itt alapvető-

en az akkreditációs (jelenleg tankönyv elfogadási) folyamaton felüli tényezők 

lépnek előtérbe, hangsúlyozva a médiák eltérő kezelését. A szoftverek oktatási 

akkreditációja és minőségellenőrzése külön igényként merül fel, amelyet szintén 

valamilyen akkreditációs, ajánló szervezet kellene, hogy megtegyen. Ezt a fela-

datot látja el Nagy-Britanniában a BECTA (British Educational Communications 

Technology Agency, Brit Oktatástechnológiai Szolgálat), így a szoftvergyártók 

1998-tól kizárólag olyan oktatási szoftvert forgalmazhatnak, amelyhez a BECTA 

hozzájárulását adta. A BECTA eredetileg állami létrehozású szervezet volt, de ma 

már az államtól független, a piaci szereplők részvételével működő szervezetté 

vált. 

8.2. E-papír a hazai közoktatásban módszertani kísérlet 

tapasztalatai 

A tankönyvfejlesztés és digitális tananyagok fejlesztése kérdéskör feldolgo-

zásnak alapját országos, regionális, és intézeti IKT kutatások képezték, melyben 

a forrás-kutatás eredményeinek feltárása, jelentéseinek elemzése, jógyakorlatok 

online forráskutatása, összehasonlító elemzések elvégzése történt meg. E kuta-

tások az (IKT-fejlesztések) lényegét a következőkben foglalták össze a szerzők63: 

„Az utóbbi években számos, a kurzusmegosztás elvén (OCW) alapuló informati-

kai curriculumot és SCROM kompatibilis elektronikus tananyagot fejlesztettünk a 

szakjaink korszerű tanulástámogatásához. A kutatások egy gyakorlati aspektusa  

az új technológiai trendek, például IKT-erőforrások bevezetése a közoktatásba, 

úgy mint Classmate PC, e-book olvasó, iPad.  

A most zajló kutatás, az előbb említettek folytatása mellett ezen projektek 

egy magasabb szintjét kívánja megvalósítani, közoktatásban megjelenő tan-

könyvek táblagépekre történő fejlesztése interaktív eszközökkel kiegészítve. Fő 

                                       
63

 Kis-Tóth L.– Fülep Á. – Racskó R.: Kategóriákba sorolt linkek értékelési szempontjainak kidolgo-

zása. Kutatási jelentés Eger. 2013. p. 6. 
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célunk a kapott tapasztalatok tanárképzésben való hasznosítása és az IKT-

eszközök minél magasabb szintű integrációja a pedagógusjelöltek elméleti és 

gyakorlati programjába. Ennek érdekében létrehoztunk egy olyan szakmai bizott-

ság által kiválasztott módszertani filmeket tartalmazó videó portált, amely a leg-

különfélébb oktatási témákban mutat be jó gyakorlatokat.” 

A tanulási környezet gyors változása – bár még nyomtatott, könyv alapúak 

a dominánsak–, de a hálózati világ multimédiás oktatási segédleteinek megjele-

nése arra késztette intézményünket, hogy munkatársai szervezett kutatás for-

májában feltárják az oktatás IKT erőforrásait a közismereti tantárgyakra. A tár-

gyak kiválasztásánál olyan területekre fókuszáltunk, amelyek esetében a forrás-

anyagok száma magas, illetve a multimédiás támogatás fontos szerepet játszik, 

ezért esett a választás a történelem tantárgyra. A tárgy köznevelés felső tago-

zattól kezdődően az középfokú tanulmányok végéig kötelező, érettségi tantárgy, 

amely számos lehetőséget hordoz a témát illetően is.  

Az Internet elterjedésével sok hardver- és szoftvergyártó cég megpróbálko-

zott speciális olvasó eszközök bevezetésével, de sikertelenül. A legsikeresebb 

egy könyvvállalkozás volt, az „amazon.com”. Ebből következik az a tény is, hogy 

az oktatást, mint potenciális könyvhasználót sem sikerült meghódítani. E kérdés 

tisztázása során számos kutatás arra a megállapításra jut, hogy nem az új „cso-

da” technika megtalálása jelenti a megoldást, hanem a tradicionális könyvolvasás 

digitális finomítása, az évszázados tradíciók megtartása. 

Az informatikai ipar az elmúlt években az elektronikus könyvolvasók terén 

is intenzív fejlesztésekbe kezdett, és joggal reménykedhet a sikerben, hiszen az 

e-könyv előnyei egyre jobban kirajzolódnak. Az e-papír eredetileg nem célzottan 

az oktatásban való alkalmazásra készült, , hanem a széles (olvasó)nagyközönség 

számára is elérhető, digitális információ megjelenítésére és kezelésére alkalmas, 

elektronikus könyv jellegű digitális eszközként jelent meg a piacon, mely köny-

veken, enciklopédiákon, magazinokon kívül, – típustól függően – akár  multimé-

diás tartalmat is közvetíthet. 
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Mindezek összefoglalására hazánkban Kerekes Pál vállalkozott legkorábban, 

akinek a munkája nyomán született meg Magyarországon az elektronikus köny-

vek kiterjedt témakörét elsőként összefoglaló tanulmány (Kerekes, 2010). 

Az alábbiakban következzenek tehát ezen előnyök Kerekes Pál tanulmányát 

idézve: 

1. Az e-könyv szinte elpusztíthatatlan, nem rongálható. (Úgy értve, hogy 

fizikai valójában, tehát nem árt neki tűz, árvíz, természeti katasztrófa.) 

2. Az e-könyv környezetkímélő, hiszen a gyártása nem igényel nyersanya-

gokat, energiát. 

3. Az e-könyv – mint technikai divatcikken megjelenő tartalom – elősegít-
heti az olvasás népszerűsítését. 

4. Az e-könyv gyorsabban forgalomba hozható, mint a print kiadás, az ol-
vasó a megjelenés után is kaphat folyamatos frissítéseket, a tartalom 

avulása így jelentősen lassítható. 

5. Az e-könyvben az elütések, figyelmetlenségek, szöveghibák azonnal és 

folyamatosan javíthatók. 

6. Az e-könyv szövege kereshető. 

7. Az e-könyvnek nincs súlya, nem szükséges különben sem hordozni, hi-

szen mindenütt elérhető. 

8. Az e-könyv hallgatható. 

9. Az e-könyv transzformálható (hangoskönyv, webformátumok) és nyom-
tatható. 

10. Az e-könyv vásárlása nem függ az időtől: bármikor megvehető a tarta-

lom, a kiszolgálás non-stop. 

11. Az e-könyv példányszáma nem korlátozott. Egyszerre olvashatja az 

egész család, a baráti kör, siker esetén a teljes olvasóközönség. 

12. Az e-könyv előállítása (természetesen nem a megírása) olcsó. 

13. Az e-könyv jelentősen olcsóbban megvásárolható, mint a papír kiadás. 

(Ez itthon, Magyarországon még nem teljesen igaz.) 

14. Óriási számú e-könyv ingyenesen elérhető, letölthető. (Magyarországon 

például a Magyar Elektronikus Könyvtár állománya.) 

15. Az e-könyv jegyzetelhető, „kihúzható” anélkül, hogy az eredeti példányt 
károsítanánk. 

16. Az e-könyv könnyen „akadálymentesíthető” az olvasásban korlátozottak 
részére. 

17. Az e-könyv könnyen hipertextesíthető, tehát további információs sávok 
nyithatók a szövegben (utalások, belinkelések). 
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18. A szerző jogok védelme az e-könyvkiadásban jobban biztosíthatók, mint 
a printben. 

19. Az e-könyv perszonalizálható, azaz változtatható a betű nagysága, az 
oldalak beosztása stb. 

20. Az e-könyvben a megszokott ábrák és képek mellett multimédiás lehe-
tőségek is biztosíthatók. 

21. Az e-könyv terjedelmileg nem korlátozott. (Ez persze lehet hátrány is 

egyes szerzők esetében.) 

22. Az e-könyv – a DRM ugyan korlátozza ezt sok esetben – átadható, 

megosztható, szabadon küldhető ismerőseinknek, barátainknak, olvasó 
társainknak. 

23. Az azonnali és költségmentes kiadás esélye sok embert bátorít írásra. 

24. Az elektronikus könyv interaktív. 

25. Az e-könyv átalakítja a hagyományos kiadók szervezetét: több szerző-

vel, több témakörrel tudnak foglalkozni. 

26. Az e-könyv ellehetetleníti a cenzúrát. 

27. Adott e-könyv kiadása elősegíti és népszerűvé teheti a print megjele-

nést. 

28. Az e-könyv technikailag fejlődőképes, gyorsan hozhat új lehetőségeket. 

29. Az e-könyv új távlatokat nyit a könyváraknak. 

30. Az e-könyv a gyerekolvasók számára is új lehetőségeket jelent. 

31. Az idős olvasók hozzáférését a könyvhöz, az olvasáshoz egyértelműen 

segíti az e-könyv. 

32. E-könyv készíthető egyszerűen, házi körülmények között is, amatőr tu-

dással. 

33. Nincs eladatlan példány, ezzel megspórolható a visszaszállítás, begyűj-
tés, újrahasznosítás költsége. 

34. Az e-könyv az információszerzés hatékonyságát növeli. 

35. Az e-könyv teljesen átalakítja a könyvkritikát is. A szakírók számára a 

könyvhöz való hozzáférés azonnal biztosított. 

36. Az elektronikus könyv azonnali és kezelhető hozzáférést nyújt a diákok-
nak a – sokszor elviselhetetlenül drága – tankönyvekhez. 

37. Az elektronikus könyv megszünteti a könyvlopást. (Ez nagyon komoly 
tétel a könyvtárakban és a könyvesboltokban.) 

38. Az elektronikus könyv – tekintettel a kiadás egyszerűségére és olcsósá-
gára – lehetővé teszi a szerzőknek a kísérletezést különböző témákkal, 

stílusokkal. 
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39. Az e-könyv helyet takarít meg a lakásokban. 

40. Az e-olvasóra került könyvtermék sokkal nagyobb marketingtámogatást 

kap, mint a print kiadás. A szegényes nyomtatott könyv propaganda he-
lyét átveszi az informatikára jellemző profi promóció. Ez az egész olva-
sókultúra vonzerejét növeli. (Kerekes, 2010) 

Intézményünk Médiainformatika intézete az IKT erőforrás-kutatásai közül az 

e-papir
64

 kutatás során külföldi esettanulmányok, forrásfeltárások nemzetközi 

(távol-keleti, tengerentúli és német nyelvterületi) és hazai (MEK, Könyvjövő) 

eredményeit tárták fel, melyben szembetűnik, hogy az elektronikus papírok 

nemcsak monomediális, hanem multimédiás tartalmakkal is kibővíthetők. 

Az elektronikus oktatási termékek iránt a kereslet az iskolák pályázati akti-

vitásában, tartalmában elsődlegesen megmutatkozik. Mindennek kielégítése cél-

jából a fejlesztők „éles szemekkel” figyelik a felhasználókat, hogy az igények je-

gyében folytatott törekvéseik eredményeként eladható termékeket készíthesse-

nek az oktatási piac számára. 

A kutatás során választ kerestünk arra, hogy az e-papír eszközök hogyan 

építhetők be a tanítás-tanulás folyamatába, mint az elektronikus tanulási kör-

nyezet részei. Kötelességünknek látszott minden olyan lehetőség kihasználása, 

mely az innovatív tanulási/oktatási módszerek alkalmazását teszi lehetővé. 

Az eszköz mellett a tartalom vizsgálata is nagyon lényeges, hiszen a jövő 

oktatási környezetében, a tartalom  

 digitális hordozókra kerül; 

 elérése eszközt kíván, nem elegendőek a biológiai alkalmasságok; 

 keresése és felhasználhatósága nem helyhez kötött; 

                                       
64

 E-papír oldal kutatások elérhetősége. http://epapir.ektf.hu/?q=epaper  

 A Magyarországi viszonylatban az elektronikus tanulási környezetek kialakításának egyik fontos 
állomása volt az e-book eszközök bevezetésére és azok pedagógiai vizsgálatára vállalkozó E-
papír a hazai közoktatásban módszertani kísérlet a „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordi-
náció” – TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-002 számú kiemelt kutatási és fejlesztési projekt keretében az 
EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. megbízásából. Ezt a hazánkban eddig egyedülál-
ló kísérletet az Eszterházy Károly Főiskola, az E-Animation Zrt., az Apertus Közalapítvány a Nyi-

tott Szakképzésért és Távoktatásért, valamint az Apertus Távoktatás-fejlesztési Módszertani Köz-
pont Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft. konzorciumi megállapodás keretében végezte az Eu-
rópai Unió, az Európai Szociális Alap, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Állam 
társfinanszírozásával. A kísérlet célja a nagyközönség számára is elérhető, digitális információ 
megjelenítésére és kezelésére alkalmas, különböző fejlettségi szintű elektronikus könyv jellegű 
eszközök kipróbálása volt a mindennapi oktatásban, különös tekintettel az attitűd és tanulási 

szokásokban bekövetkező változásokra a tanulási-tanítási folyamatban. 

file:///C:/Users/HP/Downloads/epapir.ektf.hu/%3fq=epaper
http://epapir.ektf.hu/?q=epaper
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 kereskedelme hálózati technikákra épül; 

 fogalma nem a betűre, az olvasásra alapozódik, előtérbe kerül a kép, a 

hang, az animáció, a multimédia minden fajtája és keveréke 

 monopóliuma nem személyekhez, intézményekhez kötődik, jelentkeznek 

a közösségi tudásterek; 

 szolgáltatása a hagyományos tudásőrző intézményeket átalakulásra 

kényszeríti; 

 digitalizációja a tudásátadás és tudás-elsajátítás rendszereit folyamato-

san átformálja; 

 elektronikus szisztematizálása utat nyit – előnyeivel és hátrányaival – a 

műveltség uniformizálására, egységesítésére nyelvek, globális érdekkö-

rök alapján.” (Kerekes, 2010) 

A könyvkultúra átalakulása és az elektronikus tanulási környezet kialakulása 

egyfajta szimbiózisban történik, az emberi igények kielégítése érdekében. A ha-

gyományos hordozók átalakulnak, kiegészülnek, elsősorban annak érdekében, 

hogy az Internet nyújtotta lehetőségeket kihasználják. 

Eredmények 

A kutatás igen mélyreható, bemeneti és kimeneti, záró attitűd tesztekkel 

végrehajtott vizsgálatai pozitív eredményeket hoztak. Az eszköz használatáról, 

mint az egyik legfontosabb, és a későbbi alkalmazást legdöntőbben befolyásoló, 

illetve meghatározó kérdésről – amint azt a diagram is mutatja – a pedagógusok 

közel fele (13 fő, 48,15%) vélekedett pozitívan, csak kisebb arányban nyilatkoz-

ták azt, hogy nem ismertek korábban hasonló eszközt (10 fő, 37,04%), illetve 

nem keltette fel a kísérlet során használt az érdeklődésüket (4 fő, 18,52%). 
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1. ábra: A pedagógusok eszközről alkotott véleményének megoszlása 

Forrás: KIS-TÓTH Lajos (szerk.): E-papír a hazai közoktatásban : kutatási beszámoló. – Eger, Líceum Kiadó, 

2011. ISBN 978-963-9894-83-9. p. 206. 

A másik hasonlóan lényeges kérdésről, miszerint milyen feladatokra alkal-

mas leginkább és legkevésbé az eszköz az oktatási munkafolyamatok során, a 

tanárok döntő többsége (20 fő, 74,07%) úgy nyilatkozott, hogy elsősorban a rö-

vid szövegek, illetve a kötelező irodalmak olvasására (16 fő, 59,26%) használha-

tó. E két legnagyobb számban megjelölt felhasználási célterületet az alábbi diag-

ramon láthatóak szerint a szabadidős tevékenység (14 fő, 51,85%) és a 

hangoskönyv-hallgatás (13 fő, 48,15%) válaszai követték. Több olyan egyéb 

funkció, mint például a feladatmegoldás (8 fő, 29,63%) és lényegkiemelés (4 fő, 

14,81%) viszont aránylag kevés válaszadónál jelent meg az alkalmazhatóság 

szemszögéből pozitívumként. 
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2. ábra: A pedagógusok véleménye az eszközök alkalmazási területeiről 

Forrás: KIS-TÓTH Lajos (szerk.): E-papír a hazai közoktatásban : kutatási beszámoló. – Eger, Líceum Kiadó, 

2011. ISBN 978-963-9894-83-9. p. 209. 

A pedagógusok szemszögéből vizsgált harmadik legfontosabb aspektust, 

miszerint a tapasztalataik alapján hogyan alakultak az elektronikus könyveszkö-

zökkel megtartott órák, a válaszaik tükrében a következők jellemezték. A véle-

mények meglehetősen vegyes képet mutatnak, hiszen az alkalmazásuk az egy-

mástól jellegükben különböző tananyagoknak, az eltérő felszereltségű eszközök-

nek, illetve az egyes tantárgyakhoz való használhatóságuknak köszönhetően tár-

gyanként, illetve iskolaszintenként (az általános és szakközépiskolában) más és 

más fogadtatást eredményeztek, az utóbbi differenciáltság esetében elsősorban 

az IKT jártasságnak és felkészültségnek a következményeként. Mindezek fényé-

ben a kérdés esetében tehát a válaszok is a szélső kategóriák mentén csoporto-

sultak, ami a pedagógusok részéről a több anyag elérhetősége miatti pozitív 

megítélés és a tanórák sokkal lassabb és vontatottabb érzékelésének azonos (8 

fő, 29,63%) számában jelent meg, amint az a negyedik ábrán is látható. A leg-

főbb pedagógiai lehetőséget a tanárok abban látták, hogy a többféle tankönyv, 

szöveg- és feladatgyűjtemény használatával a tananyag színesebbé, ezáltal ér-

dekesebbé, élvezhetőbbé és befogadhatóbbá tehető. 



 

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: 164/181 

 

 

3. ábra: A tanárok véleményének megoszlása 
az e-könyvekkel támogatott órákról 

Forrás: KIS-TÓTH Lajos (szerk.): E-papír a hazai közoktatásban : kutatási beszámoló. – Eger, Líceum Kiadó, 

2011. ISBN 978-963-9894-83-9. p. 208. 

A tanulói attitűdök alakulásánál nagyon lényeges tényezőként – akárcsak a 

pedagógusok esetében – az elektronikus könyvolvasókkal támogatott órákról 

alkotott véleményük, illetve az eszközökkel kapcsolatban tapasztalt hiányossága-

ik említendők. A fejlettebb (Onyx Boox) eszközt használó általános iskolások 18-

an, 69,2%-ban jelölték, hogy sokkal lassabbnak és vontatottabbnak érezték az 

órát az e-papír használatával, míg a középiskolások az elektronikus könyvek által 

elérhető több anyag miatti tetszésüknek adtak hangot legnagyobb számban (14 

fő, 48,3%) ennél a kérdésnél. Mindennek a kérdéskörnek a vizsgálata azért ki-

emelkedően fontos, mert az órai használat nagyban meghatározza a tanulók ké-

sőbbi hozzáállását az új eszközök bevezetéséhez és alkalmazásához. A fejlet-

tebb, több funkcióval ellátott eszközt használó 7.A és 11.D osztályos tanulók vé-

leményeinek alakulása látható a következő két diagramon. 
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4. ábra: Az összetettebb, Onyx-Boox 60-as eszközt használó 7.A osztály tanulói-
nak véleménye az e-papírral támogatott órákról 

Forrás: KIS-TÓTH Lajos (szerk.): E-papír a hazai közoktatásban : kutatási beszámoló. – Eger, Líceum Kiadó, 

2011. ISBN 978-963-9894-83-9. p. 127. 

 

5. ábra: A szintén Onyx-Boox 60-as eszközt használó 11.D osztály tanulóinak 

véleménye az e-papírral támogatott órákról 

Forrás: KIS-TÓTH Lajos (szerk.): E-papír a hazai közoktatásban : kutatási beszámoló. – Eger, Líceum Kiadó, 

2011. ISBN 978-963-9894-83-9. p. 146. 

Az alapeszközt (DPS E-800) használó mindkét évfolyam esetében az órák 

lassúságának és vontatottságának tapasztalatai jutottak legnagyobb számban 

kifejezésre, a 7.G osztálynak a 45%-a (9 fő), a 11.E osztálynak pedig a 67,6%-a 

(23 fő) vélekedett így. Mindezen adatokat mutatja be a következő két ábra. 
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6. ábra: Az egyszerűbb, DPS E800-as eszközt használó 7.G osztály tanulóinak 
véleménye az e-papírral támogatott órákról 

Forrás: KIS-TÓTH Lajos (szerk.): E-papír a hazai közoktatásban: kutatási beszámoló. – Eger, Líceum Kiadó, 

2011. ISBN 978-963-9894-83-9. p. 127. 

 

7. ábra: A szintén alapeszközt használó 11.E osztály tanulóinak véleménye 

az e-papírral támogatott órákról 

Forrás: KIS-TÓTH Lajos (szerk.): E-papír a hazai közoktatásban : kutatási beszámoló. – Eger, Líceum Kiadó, 

2011. ISBN 978-963-9894-83-9. p. 146. 

A diákok körében tapasztalt és megfogalmazott hiányosságok pedig a kö-

vetkezőképpen alakultak: az összetettebb eszközt használó 7.A osztályosok az 

eszközök színtelenségét jelölték meg legnagyobb számban (28 fő, 40,8%), mint 

legfőbb hiányosságot az általuk használt elektronikus könyvek esetében, míg a 

11.D osztályosok a lassúságot (amely a 7.A osztályosok körében a 2. helyen 

állt), második legnagyobb számban pedig az integrálható fejlesztések lehetősé-

gének hiányát és szintén a színtelenséget. A középiskolások több és differenciál-
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tabb kritériumainak oka abban gyökerezhet, hogy az e-könyvolvasókat sokkal 

nagyobb arányban használták iskolán kívüli tevékenységek során, illetve az IKT 

eszközhasználatuk is magasabb szinten áll. 

Velük ellentétben az alapeszközt használó 7.G és 11.E osztályosok egyönte-

tűen (100-100%-ban) az integrálható fejlesztések hiányát nevezték meg az e-

olvasók legfőbb gyengeségének, mely után a 7. osztályosok körében legnagyobb 

számban a színtelenség és kezelés nehézségei (15-15 fő, 56-56%), a 11. osztá-

lyosok esetében pedig a lassúság fogalmazódott meg. (18 fő, 43,9%). (Kis-Tóth, 

2011) 

Az e-papír eszközök a kutatási eredmények és a projektben részt vevő pe-

dagógusok véleménye alapján elsősorban a középiskolás korosztálynál volt sike-

res, tekintettel arra, hogy a műszaki felsőoktatási képzésre felkészítő program-

ban részt vevő osztályok emelt szintű informatikát tanulnak, és nagyobb jártas-

ságuk van a képernyőről való tanulásban, illetve az életkori sajátosságok alap-

ján. 

Összességében az  eszközrendszer, és az interaktív tanulási környezet lehe-

tőségeit, előnyeit, hátrányait, összegyűjtve és a módszertani és gyakorlati ta-

pasztalatok alapján megállapítható: 

 Bár az elektronikus könyv (ebook) – egyfajta elektronikus fakszimileként 

– követi a hagyományos könyvek megjelenését, tördelését, ugyanakkor 

kihasználja az új technológia adta dinamikus megjelenítési, előnyöket. 

Mindemellett fajlagosan olcsóbb a hagyományos papíros könyveknél, szé-

lesebb körben érhetők el és gyorsabban terjeszthetők ezek az elektroni-

kus kiadványok. Felhasználása során lehetőség van a teljes e-könyv szö-

vegében történő keresésére, indexelésére. Ma már a kiadók egy része ki-

zárólag elektronikus dokumentum formájában árusítják a könyveiket. A 

tartalom formáját tekintve, inkább szépirodalmi, forrásgyűjtemény, szö-

veggyűjtemény jellegűek, mint oktatási célú didaktikailag koherens tan-

anyagok. 

 A kezelő/kapcsolódási felület időközben technológiailag túlhaladottá vált, 

mivel megjelentek az érintés-érzékeny felületek és olyan operációs rend-

szerek, amelyek révén felhasználóbarát formában  
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Ezért került sorra az iPad
65

 kutatás, melyben a kutatók a laptoppal és az 

elektronikus könyvekkel vetették össze ezt az iOS rendszerű táblagépet. 

A 2011/2012-es tanévben az Eszterházy Károly Főiskola Médiainformatika 

Intézete és az Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló Általános Iskolája
66

 egy új 

szemléletű módszertani kísérletbe kezdett, melynek fő eszköze a táblagépek.  A 

fejlesztések egy új iránya a táblagépek (tablet), ezek fő jellemzője, hogy színes, 

érintőképernyős, wi-fi-vel ellátott eszközök, amelyre számos oktatást segítő al-

kalmazás érhető el. Az Apple cég egyik fő célkitűzése, hogy az oktatásban minél 

nagyobb szerepet töltsön be, melyhez jó alap lenne az iPad 2 eszköz. 

A kutatás keretében a 8.c osztály minden diákja és az őket tanító pedagó-

gusok iPad2 táblagépet és érintőképernyős, LCD kijelzővel rendelkező interaktív 

táblát magában foglaló elektronikus tanulási környezetben kezdhették meg a fé-

lévet. Az iPad eszközön használható pdf formátumú, statikus tananyagokat a Mo-

zaik Kiadó bocsátotta rendelkezésünkre, magyar irodalom, történelem, fizika, 

biológia, kémia, matematika, informatika, földrajz tárgyakból.  

A tankönyvek és feladatgyűjtemények mellett számos új, interaktív alkal-

mazás is gazdagítja, színesíti az ismeretátadás-és ismeretszerzés folyamatát eb-

ben a korszerű tanulási környezetben.  

A 2013/2014-es tanévtől a táblagépekkel egy új alapokra helyezett mód-

szertani pilot kutatás veszi kezdetét. Az alapkoncepció abban különbözik a ko-

rábbi IKT-eszköz kísérletekhez képest, hogy nem „csak” egy gép kerül a pedagó-

gusok kezébe, hanem az évfolyam teljes tankönyvcsaládját lefedik.  

Az érintett tárgyak: matematika, fizika, kémia, földrajz, informatika, ma-

gyar irodalom, történelem, művészetoktatás, technika. A tartalom forradalmasí-

tása és az egységes hozzáférés biztosítása mellett, amelyhez a szakmai támoga-

                                       
65

 Az iPad kutatások elérhetősége.  http://ipad.ektf.hu/?q=ipad  
66

 A 2011/2012-es évben folyó kutatásban készült a kutatásban részt vevő 8. C osztályos diákok és 

tanáruk, Sipos Zsuzsa által egy kisfilm, amely a Digitális Nemzedék pályázaton első díjat nyert. A 

címe: DigiSuli Készítők: Stefán Balázs, Szabó Bence, Váradi László (8.c). Iskola: EKF Gyakorlóis-
kola, Eger. Segítő tanár: Sipos Zsuzsa  

 URL: http://digitalisnemzedek.hu/  (Pályázat/Nyerteseink) 

 http://www.youtube.com/watch?v=pAkjPjPcE0Q   

http://ipad.ektf.hu/?q=ipad
http://digitalisnemzedek.hu/
http://www.youtube.com/watch?v=pAkjPjPcE0Q
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tást és az akkreditált tankönyveket a Nemzeti Tankönyvkiadó biztosítja, a formai 

megvalósítás terén is egyedülálló.  

Megjelenik a korábban csak a multimédiás feladatok formájában megjelenő 

interaktivitás és a tudásellenőrzés személyes formájának megvalósulása. A pro-

jekt az Apple cég iPad2 készülékén és ezzel együtt egy egyedi platform lehetősé-

geit igyekszik kihasználni, amelynek központi eleme, motorja egy tananyagszer-

kesztő alkalmazás. 

Az iBooks Author segítségével az iPadre az interaktív, multimédiás e-

bookok, pontosabban Textbookok (e-tankönyvek) hozhatóak létre, amely koráb-

ban nem volt megvalósítható táblagépeken. Mostantól nem csak a kifejezetten 

oktatási céllal készülő alkalmazásoknak veszik majd hasznát a diákok, hanem 

extra lehetőségeket tartalmazó könyveket is letölthetnek az iBooks 2-ben. Az 

ilyen e-bookok tartalmazhatnak videót, slideshow-t, animációkat, tesztkérdése-

ket, interaktív képeket, HTML tartalmakat. 

A Nemzeti Tankönyvkiadó 8. évfolyamos tankönyvei iPad táblagén az első 

olyan tankönyvcsalád, amely akkreditált tartalommal rendelkezik. 

A tankönyvek videóelemekkel, 3D-s animációkkal és interaktív, önértékelő 

feleletválasztós tesztekkel kiegészülve segíti a tanítás-tanulás folyamatát. A gya-

korló pedagógusok mint szakmai mentorok vettek részt a folyamatban, a felada-

tok szerkesztőmunkájában nyújtottak segítséget, míg a team tagjai (grafikus, 

programozó,informatikus) a kivitelezést és a formai megvalósítást végezték. 

Az elkészült könyvek: fizika, biológia, földrajz, kémia, magyar irodalom 

ikerkönyvek, történelem, műelemző, készülőben az angol és matematika. 

A hagyományos értelemben vett tananyag-konverziónál azonban többről 

van szó. A gyakorló pedagógusok szakmai mentorként vettek részt ebben a fo-

lyamatban, és mintegy katalizátorként segítették a szerkesztőmunkát, amelyet 

fejlesztő teamek formájában több szakterület munkatársai (grafikus, informati-

kus, programozó) végeztek. 

A pedagógusok feladata tehát nem egy új tananyag szöveganyagának meg-

írása volt, hanem a fejlesztő alkalmazás interakcióra való lehetőségeinek kiakná-
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zását szolgáló, az adott szaktárgyhoz kapcsolódó tudásellenőrző feladatok kitalá-

lása, és megalkotása  volt az egyes tananyagok alfejezeteihez.  

Az alkotó tevékenységük másik eleme az eszköz nyújtotta multimédiás 

funkciók kihasználására irányult, amely során néhány médiaelem ötletét kellett 

megtervezniük, amelyet a teamekkel együtt kiviteleztek.  

Minden tananyaghoz készült egy intro videó, amelyhez a tanárok a narrációt 

készítették el, amely a félév során tanultakat foglalja össze. Ezentúl egy egysze-

rű 3D objektum  tervét kellett elkészíteni és három darab prezentációt (pl. kép-

nézegetés) vártunk el. 

A táblagépeken egyedülálló fejlesztésről van szó, hiszen akkreditált tan-

könyvcsalád még nem készült hazánkban ilyen formában.  

A kiadók széles kínálata, mind azt jelzi, hogy a papíralapú tananyagok mellé 

komplementer elemként, megjelentek a digitális kiadások is. Az a törekvés is 

látható, hogy olyan integrált megoldásokra törekednek, melynek eredményeként 

nem csupán hagyományos és digitális tankönyvben gondolkodnak, hanem tanulói 

és tanári alkalmazásokkal kiegészülve egy komplex rendszert alkotva segítik a 

tanulási tanítási folyamatot. A felhasználási lehetőségeiket illetően ezek az integ-

rált, komplementer tananyagok alkalmasak akár iskolai tanórai tanórán-kívüli és 

otthoni tanuláshoz egyaránt. Mindezt nemcsak osztályban, és egyénileg, hanem 

párosan valamint kisebb nagyobb csoportokban. A tananyagok természetesen 

nemcsak az egyéni számítógép használatra, hanem további tárgyi eszközökhöz 

interaktív táblán és szavazórendszeren történő alkalmazásokra és projektoros 

kivetítésre is alkalmasak.  Az iOS alapú készülékekkel való megjelenítés – mely a 

Flash szabvány szerint készült tartalmak megjelenítését kizárja – korlátait a 

HTML5 alapú szabvány alkalmazása oldhatja fel.
67

  

  

                                       
67

 Egy példa interaktív megoldások flashben vagy html5-ben történő megvalósítására.   

http://flashvhtml.com/ Letöltés: 2014. január 30. 

http://flashvhtml.com/


 

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: 171/181 

 

CSWOT analízis a hálózati online feltételek esetében 

flipbookok felületének kialakítására jellemző a tagolt egyszerű dizájn, a 

könnyű átláthatóság és az egyszerű navigáció 

CSWOT Korlátok Belső Külső 

Erősségek Gyengeségek Lehetőségek Veszélyek 

ebook Nem célirányo-
san oktatási 
céllal készült, 
hanem az ’ol-
vasó-közönség ’ 
számára 

méret, hordoz-
hatóság, 
korlátozott 
multi-
medialitás, 
fajlagosan ol-
csó 

- elsősorban 
monomédium, 
- Fogyasztói 
élmény ’ala-
csony’ 
- szemléltetés 
nem aknázha-
tó ki. 

Szűk kör számára. 
 

Túlkínálat, 
olcsóáron 
történő be-
szerzés, ki-
használatlan-
ság 
 A tabletek 
bizonyos 
tekintetben 
átveszik a 
helyét. 

TABLET 
(iOS, 
Android, 
W8) 

- az iOS alapú 
készüléken 
Flash nem 
játszható le 
 
- beszerzési ár 
- nem biztosít-
hatók egysége-
sen az iskolák 
IKT környeze-
tében, 
 
- tanári ellenál-
lás 
- fegyelmezet-
len használat 
 

- az erős ver-
seny révén 
egyre 
szofisztikáltabb 
szoftverek, 
- E-learning 
módszerek, 
eszközök in-
tenzív haszná-
lata az oktatás 
minden szint-
jén. 
- mobil eszkö-
zök képezik az 
IKT főáramát 
(Mainstream) 
- az interfész 
felülete köny-
nyen kezelhető 
(seprő mozdu-
lat) 
- átlátható 
menü 
- sok oktatási  
segédanyag 
(iTunesU, app-
likációk) 

- angol nyelvi 
környezet az 
applikációk 
nagy részénél 
- az eszköz és 
az operációs 
rendszer spe-
ciális korlátai 
(Flash tiltása, 
USB hiánya)   
-„Konzervatív” 
oktatási ha-
gyományok, 
véletlenszerű, 
rendszertelen 
használat, 
 
 

- a táblagép mé-
diatartalmakban 
gazdag,  
- külső hivatkozá-
sokkal, feladatok-
kal ellátott 
 
- a HTML5 alapú 
szabvány, mint 
univerzális, plat-
formtól 
függetelen 
 
 

- Az értelme-
ző olvasás, 
tanulás hát-
térbe szoru-
lása,   
- 
túlhasználat, 
(abúzus),  
- szociális  
alkalmazko-
dási problé-
mák. 
 

 



 

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: 172/181 

 

 

 

  



 

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: 173/181 

 

Bibliográfia 

Szakanyag és bibliográfia A TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 OFI-EKF projecthez 

 

A digitális tananyag típusai   

http://www.oh.gov.hu/tankonyvve-nyilvanitas/tankonyvve-nyilvanitas-100326 

A megfelelő média kiválasztása 

= Könyv és nevelés 2011/1. sz. 

A multiperspektivikus történelemtankönyvek módszertani sajátosságairól 

http://www.ofi.hu/tudastar/multiperspektivikus 

A Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó Forrásközpontú történelem sorozata és a hozzá 

kapcsolódó anyagok 

http://www.ntk.hu 

Adamik Tamás, Kardos József, Kojanitz László, Szabolcs Ottó, Tóth Etelka:  

Többen egy könyvről: Szárai Miklós tankönyvsorozatának bemutatása 

http://olvasas.opkm.hu/index.php?menuId=125&action=article&id=879 

Az elektronikus tankönyvek és taneszközök értékeléséről 

= Könyv és nevelés 2004/4. sz. 

http://epa.oszk.hu/01200/01245/00024/Nadasi_A_cikk.html  

Az érettségi vizsga részletes követelményei (2005)  

40/2002 OM rendelet  

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0200040.OM   

Az Eszterházy Károly Főiskola Médiainformatika Intézete és a gyakorlóiskolában folyó 

iPad kutatások 2003-2004-ben.  http://iPad.ektf.hu Letöltés: 2014. január 30. 

Az ntk.hu honlapon keresztül számos ingyenes és interaktív flipbook megtekintésére van 

lehetőség. http://flipbook.ntk.hu/index.php?r=flipbook/list&id=7 

Bagaméri, Zs.: A tankönyvkiadás kérdésköre Franciaországban. Expanzió, Budapest, 

2010. http://tamop311.ofi.hu/7-1-8/bagameri-zsuzsa 

Bársony Csaba, Csillag Márta, Váczy Zsuzsa:  

Pedagógiai rendszerek fejlesztési lehetőségeinek, akkreditálásának, bevezetésének, 

alkalmazásának vizsgálata, a közoktatás tartalomfejlesztési tevékenységének meg-

újítása érdekében folytatandó K+F+I tevékenység 

http://www.educatio.hu/download/tamop_311/2piller_tanulmanyok/08_pedagogiai

_rendszerek_akkreditacios_eljarasanak_kidolgozasa/8_tanulmany_korr_20110408.

pdf  

Benedek A.: Mobiltanulás és az egész életen át megszerezhető tudás. In: VILÁGOSSÁG 

2007/9. pp. 21-28 

Dárdai Ágnes A tankönyvkutatás nemzetközi és hazai pozíciói, Iskolakultúra, 2005. (15. 

évf.) 10. sz. 120-126. old. http://epa.oszk.hu/00000/00011/00097/pdf/iq2005-

10.pdf  letöltés: 2014. 01.27. 

Dárdai Ágnes: A tankönyvek megítélésének minőségi paraméterei   
old.lib.pte.hu/konyvtarrol/.../a_tankonyvek_minosegi_parameterei.rtf  letöltés 

2014.01.27. 

http://www.oh.gov.hu/tankonyvve-nyilvanitas/tankonyvve-nyilvanitas-100326
http://1.sz/
http://www.ofi.hu/tudastar/multiperspektivikus
http://www.ntk.hu/
http://olvasas.opkm.hu/index.php?menuId=125&action=article&id=879
http://epa.oszk.hu/01200/01245/00024/Nadasi_A_cikk.html
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0200040.OM
http://ipad.ektf.hu/
http://flipbook.ntk.hu/index.php?r=flipbook/list&id=7
http://tamop311.ofi.hu/7-1-8/bagameri-zsuzsa
http://www.educatio.hu/download/tamop_311/2piller_tanulmanyok/08_pedagogiai_rendszerek_akkreditacios_eljarasanak_kidolgozasa/8_tanulmany_korr_20110408.pdf
http://www.educatio.hu/download/tamop_311/2piller_tanulmanyok/08_pedagogiai_rendszerek_akkreditacios_eljarasanak_kidolgozasa/8_tanulmany_korr_20110408.pdf
http://www.educatio.hu/download/tamop_311/2piller_tanulmanyok/08_pedagogiai_rendszerek_akkreditacios_eljarasanak_kidolgozasa/8_tanulmany_korr_20110408.pdf
http://matarka.hu/cikk_list.php?fusz=15470
http://epa.oszk.hu/00000/00011/00097/pdf/iq2005-10.pdf%20letöltés
http://epa.oszk.hu/00000/00011/00097/pdf/iq2005-10.pdf%20letöltés


 

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: 174/181 

 

Dr. Fischerné dr. Dárdai Ágnes – Kojanitz László: A tankönyvi tartalmak változás-

vizsgálata 

http://www.nefmi.gov.hu/letolt/kozokt/tankonyvkutatasok/valtvizsg/14_tortenelem

.pdf 

Eraut, M. R.: Programmed Learning. In: The International Encyclopedia of Educational 

Technology (Ed. Eraut, M.) Pergamon Press, Oxford, New York (1996) 

F. Dárdai Ágnes – Kaposi József: A problémaorientált történelemtanítás és a fejlesztő 

feladatok, OFI 2008 18. oldal (Szerzőtárs: F. Dárdai Ágnes)  

http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ve

d=0CDwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ofi.hu%2Fkiadvanyaink%2Fkiadvanyain

k-konyvesbolt-konyvesbolt%2Fofi-kotetek%2F353-369-

pdf&ei=_nJQUN5DyNC0BsnygLgI&usg=AFQjCNGEhWIQ9ddO3pGNf8hiB1ax6ViaHg&

sig2=tzOvBGnsq3dr76Yn7IVIlQ   

Fischerné Dárdai Ágnes – Kojanitz László: A tankönyvek változásai az 1970-es évektől 

napjainkig,  

http://epa.oszk.hu/00000/00035/00110/2007-01-ta-Tobbek-Tankonyvek.html  

letöltés: 2014.01.27. 

Forgó Sándor: Elektronikus tananyagok minőségbiztosítása. In: Czeglédi László (szerk.) 

Elektronikus tananyagfejlesztés. Eger: EKF Líceum Kiadó, 2011. pp. 311–325. 

Gagne, R.M. – Briggs, L.J. : Az oktatástervezés alapelvei [ford. Uszkay, M.,szerk. és az 

"OT az USA-ban" c. tanulmányt írta Nádasi, A.] OOK, 1987. 

Halász Gábor: A pedagógiai rendszerek általános hatás- és beválás vizsgálati rendszere 

 http://halaszg.ofi.hu/download/NTK_tanulmany_rendszer.pdf 

Javaslat és szakmai háttéranyag a taneszköz rendelethez 

http://epa.oszk.hu/01200/01245/00019/11NadasiA.html 

= Könyv és nevelés 2003/2. sz.  

Kaposi József: A tankönyv szerepének változásai, Iskolakultúra 2012/12.  

http://www.iskolakultura.hu/ikultura-folyoirat/documents/2012/2012-12.pdf 

Kaposi József: Széljegyzetek a történelemtanítás gyakorlatának alakulásáról. Új Pedagó-

giai Szemle, 2010. 3-4. 24. oldal  

http://www.epa.hu/00000/00035/00140/pdf/EPA00035_upsz__2010_3-4_069-

092.pdf  

Karlovitz,  J.: Tankönyvi, tankönyvelméleti alapfogalmak = Könyv és nevelés 2000/2. sz. 

http://olvasas.opkm.hu/index.php?menuId=125&action=article&id=122  

Kárpáti Andrea: Digitális pedagógia – A számítógéppel segített tanítás módszerei 

http://epa.oszk.hu/00000/00035/00026/1999-04-ta-Karpati-Digitalis.html  

Kennedy, Declain: Tanulási eredmények megfogalmazása és azok használata. Quality 

Promotion Unit, UCC, 2007.  ISBN 978-0-9552229-6-2 . 

Kerber Zoltán – Ranschburg Ágnes: Tanítás és tanulás a középfokú oktatásban 

http://www.ofi.hu/tudastar/kerber-zoltan-ranschburg 

Kerettantervek: 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet – 23/2013. (III. 29.) számú 

EMMI rendelet – 4/2013. (I. 11.) számú EMMI rendelet  

http://kerettanterv.ofi.hu/  

Kerekes Pál (2010): Az elektronikus könyv. Ad Librum, Budapest. 133. 

http://www.nefmi.gov.hu/letolt/kozokt/tankonyvkutatasok/valtvizsg/14_tortenelem.pdf
http://www.nefmi.gov.hu/letolt/kozokt/tankonyvkutatasok/valtvizsg/14_tortenelem.pdf
http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ofi.hu%2Fkiadvanyaink%2Fkiadvanyaink-konyvesbolt-konyvesbolt%2Fofi-kotetek%2F353-369-pdf&ei=_nJQUN5DyNC0BsnygLgI&usg=AFQjCNGEhWIQ9ddO3pGNf8hiB1ax6ViaHg&sig2=tzOvBGnsq3dr76Yn7IVIlQ
http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ofi.hu%2Fkiadvanyaink%2Fkiadvanyaink-konyvesbolt-konyvesbolt%2Fofi-kotetek%2F353-369-pdf&ei=_nJQUN5DyNC0BsnygLgI&usg=AFQjCNGEhWIQ9ddO3pGNf8hiB1ax6ViaHg&sig2=tzOvBGnsq3dr76Yn7IVIlQ
http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ofi.hu%2Fkiadvanyaink%2Fkiadvanyaink-konyvesbolt-konyvesbolt%2Fofi-kotetek%2F353-369-pdf&ei=_nJQUN5DyNC0BsnygLgI&usg=AFQjCNGEhWIQ9ddO3pGNf8hiB1ax6ViaHg&sig2=tzOvBGnsq3dr76Yn7IVIlQ
http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ofi.hu%2Fkiadvanyaink%2Fkiadvanyaink-konyvesbolt-konyvesbolt%2Fofi-kotetek%2F353-369-pdf&ei=_nJQUN5DyNC0BsnygLgI&usg=AFQjCNGEhWIQ9ddO3pGNf8hiB1ax6ViaHg&sig2=tzOvBGnsq3dr76Yn7IVIlQ
http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ofi.hu%2Fkiadvanyaink%2Fkiadvanyaink-konyvesbolt-konyvesbolt%2Fofi-kotetek%2F353-369-pdf&ei=_nJQUN5DyNC0BsnygLgI&usg=AFQjCNGEhWIQ9ddO3pGNf8hiB1ax6ViaHg&sig2=tzOvBGnsq3dr76Yn7IVIlQ
http://epa.oszk.hu/00000/00035/00110/2007-01-ta-Tobbek-Tankonyvek.html
http://halaszg.ofi.hu/download/NTK_tanulmany_rendszer.pdf
http://epa.oszk.hu/01200/01245/00019/11NadasiA.html
http://3.sz/
http://www.iskolakultura.hu/ikultura-folyoirat/documents/2012/2012-12.pdf
http://www.epa.hu/00000/00035/00140/pdf/EPA00035_upsz__2010_3-4_069-092.pdf
http://www.epa.hu/00000/00035/00140/pdf/EPA00035_upsz__2010_3-4_069-092.pdf
http://olvasas.opkm.hu/index.php?menuId=125&action=article&id=122
http://epa.oszk.hu/00000/00035/00026/1999-04-ta-Karpati-Digitalis.html
http://www.ofi.hu/tudastar/kerber-zoltan-ranschburg
http://kerettanterv.ofi.hu/


 

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: 175/181 

 

Készült a Kutatási beszámoló, a tankönyvtartalmak változás vizsgálata című projektről 

című kiadvány vizsgálati szempontjai alapján. Kutatásvezető: dr. Fischerné dr. Dár-

dai Ágnes és Kojanitz László, 

http://www.nefmi.gov.hu/letolt/kozokt/tankonyvkutatasok/valtvizsg/01_a_vizsgala

t_bemutatasa.pdf letöltés 2014.01.24. 

Kimmel Magdolna (2010): Pedagógiai rendszerek az USA-ban. Kalifornia esete. In 

TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 projekt A pedagógiai rendszerek fejlesztési lehető-

ségeinek, akkreditálásnak, bevezetésének, alkalmazásának vizsgálata a közoktatás 

tartalomfejlesztési tevékenységének megújítása érdekében c. kutatás Az össze-

gyűjtött komplex pedagógiai rendszer „tartalmú" jó gyakorlatok c. tanulmánya. 

355-437. o. 

Kinyó László, Molnár Edit Katalin: Történelem és társadalomismeret, állampolgári kompe-

tenciák, In.: Csapó Benő (szerk.): Mérlegen a magyar iskola. Nemzeti Tankönyvki-

adó, Budapest. 289-326.  

http://www.ntk.hu/c/document_library/get_file?folderId=279536&name=DLFE-

25006.pdf  

Kis-Tóth L.– Fülep Á. – Racskó R.: Kategóriákba sorolt linkek értékelési szempontjainak 

kidolgozása. Kutatási jelentés Eger. 2013. p. 6. 

Kis-Tóth Lajos (2011): E-papír a hazai közoktatásban: kutatási beszámoló. EKF Líceum 

Kiadó, Eger. 501. 

Kojanitz László: A kérdésorientált (inquiry based) történelemtanítás összekapcsolása az 

IKT adta lehetőségekkel, Iskolakultúra 2010/9  

http://epa.oszk.hu/00000/00011/00150/pdf/2010-09.pdf  

Kojanitz László: A tankönyvek használhatóságát meghatározó minőségi összetevők elem-

zése és összehasonlítása 

http://www.nefmi.gov.hu/letolt/kozokt/tankonyvkutatasok/cd1_kojanitz/vizsgalat_

eredmenyeinek_bemutatasa.pdf 

Kojanitz László: A tankönyvek korszerűségét és minőségét meghatározó tényezők   

http://www.nefmi.gov.hu/letolt/kozokt/tankonyvkutatasok/tankonyvkutatas_bevezeto

_060303.pdf Letöltés: 2014. 01. 28. 

Kojanitz László: A tankönyvek minőségének megítélése Iskolakultúra, 2007/6-7, 124-

125. http://epa.oszk.hu/00000/00011/00116/pdf/2007-6-7.pdf#page=112 letöltés 

2014.01.27. 

Kojanitz László: A történelmi gondolkodás fejlesztése 

http://olvasas.opkm.hu/index.php?menuId=125&action=article&id=879 

Kojanitz László: Tankönyvpolitika, tankönyvkiadás és tankönyvhasználat a nagyvilágban 

Expanzió humán Tanácsadó, Budapest, 2010, tamop311.ofi.hu/7-1-

8/tankonyvpolitika, letöltés 2014.01.29. 

Kojanitz László: Új történelmi programok fejlesztése, Új Pedagógiai Szemle 2003 június  

http://epa.oszk.hu/00000/00035/00072/2003-06-mu-Kojanitz-Uj.html 

Lengyelné Molnár Tünde: Digitális jogok kezelése. Eger: Eszterházy Károly Főiskola. 

2011. 132. p. ISBN 978-615-5221-31-6 

Magyar és német nyelvű történelem tankönyvek kvantitatív elemzése 

http://old.lib.pte.hu/konyvtarrol/munkatarsaink/dardai/publikaciok/text/book/darda

i19.htm 

http://www.nefmi.gov.hu/letolt/kozokt/tankonyvkutatasok/valtvizsg/01_a_vizsgalat_bemutatasa.pdf
http://www.nefmi.gov.hu/letolt/kozokt/tankonyvkutatasok/valtvizsg/01_a_vizsgalat_bemutatasa.pdf
http://www.educatio.hu/bin/content/tamop311/download/tamop_311/2piller_tanulmanyok/03_komplex_pedagogiai_rendszer/3_tanulmany_2011_04_12jav.pdf
http://www.educatio.hu/bin/content/tamop311/download/tamop_311/2piller_tanulmanyok/03_komplex_pedagogiai_rendszer/3_tanulmany_2011_04_12jav.pdf
http://www.ntk.hu/c/document_library/get_file?folderId=279536&name=DLFE-25006.pdf
http://www.ntk.hu/c/document_library/get_file?folderId=279536&name=DLFE-25006.pdf
http://epa.oszk.hu/00000/00011/00150/pdf/2010-09.pdf
http://www.nefmi.gov.hu/letolt/kozokt/tankonyvkutatasok/cd1_kojanitz/vizsgalat_eredmenyeinek_bemutatasa.pdf
http://www.nefmi.gov.hu/letolt/kozokt/tankonyvkutatasok/cd1_kojanitz/vizsgalat_eredmenyeinek_bemutatasa.pdf
http://epa.oszk.hu/00000/00011/00116/pdf/2007-6-7.pdf#page=112
http://olvasas.opkm.hu/index.php?menuId=125&action=article&id=879
http://epa.oszk.hu/00000/00035/00072/2003-06-mu-Kojanitz-Uj.html
http://old.lib.pte.hu/konyvtarrol/munkatarsaink/dardai/publikaciok/text/book/dardai19.htm
http://old.lib.pte.hu/konyvtarrol/munkatarsaink/dardai/publikaciok/text/book/dardai19.htm


 

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: 176/181 

 

Mentorfelkészítés az Infó-kommunikációs Technológia kompetencia alapú oktatás adaptá-

lásának elősegítésére – Digitális tananyagfejlesztés   

http://www.sulinet.hu/szaktanacsado/02/02_10.html 

META 2003 – I. Taneszköz Információs Szakmai Tanácskozás 

http://epa.oszk.hu/01200/01245/00019/9meta.html  

= Könyv és nevelés 2003/3. sz. 

Molnár György: A mikrotartalmak: avagy egy lépéssel tovább a 2.0-ás úton In: Benedek 

András (szerk.) Digitális Pedagógia 2.0. BME GTK, Typotex Kiadó, (2013) 195-220. p. 

Vö. Hug, Theo (Ed.) (2007): Didactics of Microlearning. Concepts, Discourses and 

Examples. Münster et al: Waxmann, 15-21. old. (vö. 

http://waxmann.com/kat/1869.html) Letöltés: 2014. január 30. A szerző körvona-

lazza a narráció mikro-egységekből történő tervezésének és didaktikai alapjait. 

Nádasi, A.: A tanszerkutatás, –fejlesztés, –ellátás, és –használat néhány kérdése. = 

Elektronikus Könyv és Nevelés 1. évfolyam, 1. szám, 1999   

http://epa.oszk.hu/01200/01245/00001/cikk19.html 

Nádasi, A.: HunDidac – 2005. Taneszközminősítő Díjverseny = Könyv és nevelés 2006/1. 

sz. http://olvasas.opkm.hu/index.php?menuId=125&action=article&id=681  

Nádasi, A.: Oktatáselmélet és technológia (elektronikus jegyzet) EKF, 2010   

http://okt.ektf.hu/data/nadasia/file/tananyag/oktataselmelet/1_tananyag1.html 

Nádasi, A: Tartalomszabályozás – A pedagógiai rendszer és a taneszköz rendszerek = 
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1990-es évek elején született nemzedéket a modern, digitális technológián alapuló 

és médiakörnyezetbe születve már sokkal jobban feltalálják magukat a számítógé-

pek és az internet digitális világában, – mint az általa digitális bevándorlóknak ne-

vezett 50-es 60-as években születettek. 

Prensky, M. (2001): Digital Natives, Digital Immigrants. Part 1. On the Horizon, 9. 

5. sz.   

http://web.me.com/nancyoung/visual_literacy/site_map_and_resources_files/Digit

al_Natives_Digital_Immigrants.pdf ; Letöltés ideje: 2014. 02.01  
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Száray Miklós: Az ábrák szerepe a történelemórán, Módszerver I/1. 8-13. o.  
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Szükséges-e az iskoláknak a taneszköz-jóváhagyás és a jegyzék? 

= Könyv és nevelés 2009/3. sz. 

Tartalomszabályozás – A pedagógiai rendszer és a taneszköz rendszerek 

= Könyv és nevelés 2010/4. sz.  

http://olvasas.opkm.hu/portal/felso_menusor/konyv_es_neveles/tartalomszabalyozas 

Turcsányi Márta: ELTE IK Tanulási Technológiák. 

http://matchsz.inf.elte.hu/TT/Bloom.html Letöltés ideje: 2014. 02.01   

Megjegyzés: Bár a szerző az informatika tanár kompetenciáira értelmezi az egyes 

elemeket, de a 21. századi pedagógia IKT gyakorlatában ma már ezeknek a kom-

petenciák a megléte is elengedhetetlen, természetesen a szaktárgyi ismertekhez 

igazítva. 

Vajda Barnabás: Forgácsok egy új történelemdidaktikából, In: Vajda Barnabás (2009): 

Bevezetés a történelemdidaktikába és a történelemmetodikába. Selye János Egye-

tem, Komárom. 8. fejezet, 77–88.  
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Fejlesztési javaslat 

A hatályos Nemzeti Alaptantervhez és a kapcsolódó kerettantervekhez il-

leszkedő, új típusú történelem és állampolgári ismeretek tárgyú tankönyvek, 

tananyagok és egyéb taneszközök fejlesztésére vonatkozó javaslat, alternatív 

eljárások megfogalmazása során a hazai és nemzetközi szakirodalom részleges 

elemzésére, az e-learning eszközök pedagógiai technológiai vizsgálatára vállalko-

zó kutatásunk eredményeire, valamint szakértői tapasztalatainkra építettünk.  

A taneszközök akkor tudják a NAT, és a történelem, társadalmi és állampol-

gári ismeretek kerettantervi követelményeinek teljesítését szolgálni, ha annak 

alárendelve, összehangoltan készülnek, kihasználva az egyes médiumok sajátos 

lehetőségeit. Az Ember és társadalom műveltségi terület preferált taneszközei a 

hagyományos, nyomtatott tankönyvek; munkáltató tankönyvek, munkafüzetek, 

feladatlapok és tesztek, atlaszok, a harmadik generációs, e-book, flipbook formá-

tumú digitális tankönyvek, valamint a hálózaton elérhető, audiovizuális, digitális 

tananyagok, tudásbázisok, nevezetesen az SDT. 

A harmadik generációs digitális tankönyvek, taneszközök körébe sorolhatjuk 

azokat a kimondottan oktatási céllal készült, tantervekhez és pedagógiai prog-

ramokhoz illeszkedő digitális tartalmakat, amelyek: strukturált, önálló tananyag-

ként elsajátíthatók; módszertani és tanulási útmutatóval vannak ellátva; interak-

tívak, vagyis a résztvevő aktív cselekvése szükséges a tanulási folyamathoz; a 

multimédia elemeket funkcionálisan, beépítve alkalmazzák; a tényanyag-nyújtás, 

a gyakorlás, az ellenőrzés és az értékelés folyamat-vezérelt. 

Ebben a megközelítésben, az új generációs tankönyv fogalmának értelme-

zéséhez fontos tudni azt is, hogy a hagyományos, nyomtatott tankönyvek 100 

éve még alapvetően rendszerező, összefoglaló művek voltak. Mintegy 50 éve 

váltak általánossá a tankönyvekben a kérdések és a feladatok, amelyek számos 

didaktikai funkciót betölthetnek. Ennek a felismerésnek az eredménye a munkál-

tató tankönyv, a programozott tankönyv, illetve a ma is használatos tankönyv és 

az ahhoz csatolt munkafüzet, illetve az új, digitális formátumok, amelyek integ-

rálni tudják a szétvált funkciókat. 
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A taneszközökre vonatkoztatott minőségi standard értelmezéséhez kiinduló-

pontnak tekintendő, hogy sokkal inkább a curriculum, ill. a pedagógiai rendszer 

fejlesztési folyamatának standardizálására van szükség, nem pedig a tartalom-

hordozó és tanulásirányító taneszközök szabványosítására. A rendeltetésszerű 

használatra való alkalmasság főbb kritériumai meghatározhatók, szoros össze-

függésben a tanítás cél-, és feladatrendszerével, és a funkcionalitással, amelynek 

lényege az adekvát ismeretközvetítés, a készség-képesség (kompetencia) fej-

lesztés, ill. az érték-, és normaközvetítés.  

A fejlesztés 2 javasolt megoldása között az alapvető különbség az, hogy az 

1. sz. paradigma esetén a tartalomipar, a kiadók késztermékeit minősíti az akk-

reditációs testület, a fejlesztés folyamatát nem befolyásolja. Ebben az esetben 

kérdéses, hogy a kipróbálás elvárható-e. A 2. sz. paradigma szerinti fejlesztés 

szabályozott folyamata garantálja minőségi standardok teljesülését, valamint 

kitüntetett szerepet szán a kipróbálásnak. A fejlesztő kipróbálás eredményeként 

esetleg szükséges korrekció alapján az elkészült kézirat már akkreditálható.  
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A NAT-hoz és a kerettantervekhez illeszkedő új típusú történelem tankönyvek, tananyagok 
és egyéb taneszközök fejlesztési paradigmái 

 

I. paradigma 

 

A két paradigma abban megegyezik, hogy a tantervi megfelelést, és a di-

daktikai standardok betartását garantálja, tehát a gyakorlati használatba kifogá-

solható termék nem kerülhet. Az 1. sz. paradigma esetén a médiakiválasztás 

részben tanári kompetencia, részben kiadói döntés. Az 1. paradigma szerinti fej-

lesztés a kiadókra bízza a konszenzusos standardoknak való megfelelést, amely 

elemi érdekük. Új intézményre nincs szükség, de számos párhuzamosság alakul-

hat ki.  
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II. paradigma 

 

A 2. sz. paradigma szerinti fejlesztés menete, az oktatás-technológiában al-

kalmazott, médiakiválasztás, illetve formátumválasztás műveletét a tervezés 

kezdetére helyezi. Ez lehetővé teszi, hogy az egyes hagyományos és elektronikus 

formátumú tananyagok közötti munkamegosztást. A 2. sz. modell egy pedagógi-

ai tervező intézményt feltételez, nem csupán egy jóváhagyó, minősítő hivatalt. 


