
Brooks, Terrence A. (2004): Keresés a világhálón:
hogyan változtatta meg az internet az információke-
resést? Tudományos és Mûszaki Tájékoztatás, 5.
213–216. 
Komenczi Bertalan (2001): Közös európai oktatás-
fejlesztési célkítûzések 2001 tavaszán. Új Pedagógi-
ai Szemle, 4. 128–134. 
National Forum on Information Literacy. [online]
San Jose. 2003. [2003.05.10.] www.infolit.org
Pálvölgyi Mihály (2003): Keresõnyelvek és fogalom-
tárak általános, ismeretreprezentációs és technológi-
ai tendenciái. Tanulmány. [online] MEDINFO, 
Budapest. [2003.05.10.] www.medinfo.hu/forum
/palvolgyi-trend.htm
Téglási Ágnes (2003): Egyetem és könyvtár – OECD
IMHE szeminárium Párizsban. Magyar Felsõoktatás,

9. 10–12., és a Felsõoktatási könyvtárak fejlesztési
irányai, Tudományos és Mûszaki Tájékoztatás, 9–10.
382–385. 
Varga Katalin (1992): ERIC adatbázis az OPKM-ben
Iskolakultúra, 5. 88.

Balla Mária
fõiskolai adjunktus,

Könyvtár Tanszék, Csokonai Vitéz
Mihály Pedagógiai Fõiskola Kar,

Kaposvári Egyetem,
Kaposvár

Is
ko

la
ku

ltú
ra

 2
00

5/
1

135

Szemle

Az etikatanítás helyzete a
tankönyvek tükrében

Az etikaoktatás – a NAT és a kerettantervi szabályozás bevezetésével
– hosszú évtizedek után végre az alap- és a középfokú képzés

integráns részévé vált.

Ismeretes, hogy a rendszerváltás elõtt, az
állami iskolákban nem volt tantárgyi
keretek között etika oktatás. Az úgyne-

vezett szocialista erkölcsi nevelés elsõsor-
ban az osztályfõnöki órák, másrészt tantár-
gyi integráció keretében valósult meg. Eb-
ben az idõszakban a felekezeti iskolák az
adott vallás hit- és erkölcstanát oktatták.
Már a rendszerváltás elõtt az 1980-as évek
elején egyes alternatív pedagógiai prog-
ram szerint mûködõ iskolákban (ÉKP)
megjelent az embertani alapozású etikata-
nítás. A rendszerváltás után egyre markán-
sabban jelentkezett az igény – szülõk, diá-
kok, pedagógusok részérõl –, hogy az er-
kölcsi nevelésnek, az embertan, etika okta-
tásának az iskolai képzés szerves részévé
kell válnia.

A tantervi szabályozás és az 
etikatanítás 

A Nemzeti Alaptanterv, amely a tartal-
mi-tantervi szabályozás legmagasabb
színtû dokumentuma, az ,Ember és társa-
dalom’ fõ mûveltségterületen belül meg-
határozza többek közt az embertan, etika

tanításának általános céljait, a közvetíten-
dõ mûveltség fõ területeit és fejlesztési fel-
adatait, ezáltal az embertani alapozású eti-
ka tanítása az iskolában elsajátítandó mû-
veltség részévé vált. A tartalmi-tantervi
szabályozás második szintjén a NAT szel-
lemiségét tükrözõ, de annál részletesebb
útmutatást nyújtó kerettantervek már a
maguk konkrétságában határozták meg a
7. és 11. évfolyamon az emberismeret, eti-
ka tantervek fejlesztési céljait, követelmé-
nyeit, témaköreit, tananyagtartalmait, ta-
nulói tevékenységeit, idõkereteit és tan-
eszközeit. A tartalmi-tantervi szabályozás
harmadik szintjén az iskolák helyi tanter-
veibe beépítették az etikát. Dönthettek ar-
ról, hogy önálló tantárgyként vagy más
mûveltségterületekbe integrálva tanítják e
fontos mûveltségelemet. A tartalmi szabá-
lyozást a NAT 1, a Kerettanterv és a NAT
2 úgy valósítja meg, hogy az „egységesí-
tést szolgáló közös alapra az iskolák, a pe-
dagógusok, a tanulók sokféle differenciált
tevékenysége épül, mely elõsegíti a tanu-
lók énképének, önismeretének a gazdago-
dását (…) kialakítja bennük az alapvetõ
erkölcsi, etikai normák iránti fogékonysá-



got, (…) ezáltal elõsegíti a tanulók világ-
szemléletének formálását”.

A NAT 2-ben kiemelt – közös – fejlesz-
tési követelményként szerepelnek az alábbi
értékek: humanizmus, demokratizmus,
szolidaritás, tolerancia, globális problé-
mák, nyitottság, harmonikus élet, pozitív
beállítódás. Az emberismeret, etika bete-
kintést nyújt az ember másokhoz és önma-
gához, a társadalomhoz és a természethez
fûzõdõ szellemi kapcsolatainak világába.
Segít tudatosítani az ember sorsától elvá-
laszthatatlan értékdilemmákat, megismer-
tet az erkölcsi vitákban használatos érvelé-
si módokkal, fejleszti az önálló tájékozó-
dáshoz, felelõs döntéshez, a mások állás-
pontjának megértéséhez szükséges attitû-
döket és képességeket. Az etikatanításban a
fejlesztés kiemelt területei: a személyiség
és az emberi jogok tiszteletére nevelés,
nemzeti identitás, szociális érzékenység, az
életkornak megfelelõ társadalmi problé-
mák iránti nyitottság, a környezetért érzett
felelõsség, más kultúrák megismerése és
elfogadása, a humánus értékeket védõ ma-
gatartás fejlesztése, a demokratikus intéz-
ményrendszer használatához szükséges is-
meretek és képességek kialakítása. 

Mindhárom dokumentumból egyértel-
mûen kitûnik, hogy a ma magát korszerû-
nek valló iskola helyi pedagógiai program-
jában meg kell jelennie az emberismeret
alapozású etikának. A rendszerváltás után a
törvényi szabályozás erõsödésével – a két-
ségtelenül örömteli változások mellett, ez-
zel párhuzamosan – megjelentek az eti-
katanítás szakmetodikájának gondjai, hi-
szen az elmúlt évtizedekben ilyen jellegû
képzés elenyészõen kevés világi iskolában
folyt. Több évtizedes szünet után az újra
éledezõ etikatanítás erõsítése érdekében az
Oktatási Minisztérium 2000-ben életre hí-
vott egy etikai szakbizottságot, melynek
feladata volt többek között az etikaoktatás
helyzetének végiggondolása, a kerettanter-
vi fejlesztés irányainak kijelölése. Tájékoz-
tatás céljából a szakmai grémium összeállí-
tott egy 116 tételes etika ajánló annotált
bibliográfiát, amely a taneszközpiacon lé-
võ legfontosabb tanári és tanulói segédlete-
ket dokumentálta. E fontos dokumentumot

az OM minden iskolához eljuttatta. Az Is-
kolafejlesztési Közalapítvány támogatásá-
val, 2001-ben létrejött egy innovációs eti-
kai mûhely, amely országos fórumot bizto-
sított az etikaoktatás elméleti és gyakorlati
kérdéseinek megvitatására. A mûhely tag-
jai projekteket, pedagógiai naplókat és sok-
színû etikai feladatlapokat készítettek az
országos feladatbank részére. 

Az elmúlt években hazánkban elsõként a
Veszprémi Egyetemen és más fõiskolákon
is megindult az etika oktatása és tanárkép-
zése. Az etikaoktatás erõsítése érdekében
kívánatos lenne az etikatanárok egyesüle-
tének létrehozása és országos szakmai fó-
rum összehívása. A felsõfokú képzõ intéz-
mények égisze alatt rendszeressé kellene
tenni szakmai napok, tájékoztatók, bemu-
tató foglalkozások, szaktanácsadás és kon-
zultációk biztosítását a gyakorló tanárok
részére. Fontos lenne például az iskolai fel-
adatok ellátására szolgáló referencia-mû-
helyek létrehozása. 

A hatékony etikatanítás egyik kardinális
kérdése – többek között – a korszerû tan-
eszköz. Jelenleg a honi taneszköz-piacon
viszonylag kellõ mennyiségû és elfogad-
ható minõségû tankönyv áll a pedagógu-
sok rendelkezésére. Kívánatos, hogy az
emberismeretet, etikát tanító tanárok nap-
rakész ismeretekkel rendelkezzenek a tan-
eszköz piac választékáról. Tudjanak ér-
demben dönteni arról, hogy az adott intéz-
mény arculatához, helyi pedagógiai prog-
ramjához melyik tankönyv a legmegfele-
lõbb. A tankönyvválasztás akkor hiteles,
ha a helyi sajátosságok figyelembevételén
túl tisztában vagyunk a korszerû tankönyv
legalapvetõbb kritériumaival. 

Nevezetesen, értékrendje feleljen meg: 
– tudományos szakmai követelmények-

nek (hitelesség, objektivitás, pluralitás,
nyitottság, komplexicitás, multiperspek-
tivitás);

– hatékony pedagógiai, didaktikai, élet-
kor-pszichológiai szempontoknak (transz-
formáció, motiváció, érdekesség, érthetõ-
ség, képességfejlesztés, munkáltatás,
probléma-centrikusság stb.); 

– nyomdatechnikai, kivitelezési elvárá-
soknak (esztétikum, tipográfiailag jól el-
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különíthetõ szövegrészek, kiemelések, áb-
rák, illusztrációk).

Az alap- és középfokú etikatanítás 
fontosabb tankönyvei

A mindennapi pedagógiai praxis oldalá-
ról megközelítve, a teljesség igénye nélkül
elsõsorban azokat a fontosabb etika tan-
könyveket kívánja e tanulmány bemutatni,
melyek az elmúlt másfél évtizedben jelen-
tek meg a tankönyvpiacon és – néhány ki-
vételtõl eltekintve – állami fenntartású in-
tézmények számára készültek. A pontosí-
tás kedvéért – terjedelmi okokból – nem
vizsgáljuk az alapozó etikai munkákat,
tantárgypedagógiai programokat, szaketi-
kákat, szöveggyûjteményeket, továbbá a
felekezeti hittankönyveket. Amennyiben a
bemutatott tankönyvhöz szöveggyûjte-
mény vagy munkafüzet tartozik, utalássze-
rûen jelezzük. Az általános és középiskolai
oktatás számára készült tankönyvek közül
is csak azokkal foglalkozunk, melyek a
tantervi követelmények ismeretanyagához
igazodnak és e követelmények jelentõs ré-
szét lefedik. 

*

A rendszerváltás után megjelent etika-
tankönyvek közül az elsõk között említ-
hetjük az ,Erkölcstani vázlatok: Tankönyv-
pótló jegyzet az általános iskolák felsõ ta-
gozatosai, a középiskolák tanárai és 1–4.
osztályos tanulói számára’ (összeáll. és
szerk. Szabó Pál Tivadar, Ikva, Budapest.
1994). A könyv 10–18 éves korosztály
számára készült. Mûveltséganyaga antro-
pológiai bevezetéssel kezdõdik, majd a
legfontosabb etikai fogalmak bemutatása
után a mindennapok erkölcstanával foglal-
kozik, végezetül a bajba jutott emberrel
kapcsolatos morális követelményeket ve-
szi számba. A tankönyv eszmeisége elsõ-
sorban a görög-zsidó-keresztény kultúrára,
valamint a keresztény (azon belül is a ka-
tolikus) hitre épül. A vázlatosan kifejtett
elméleti témákat a gyakorlati élet vonatko-
zásaiban is vizsgálja. A könyv inkább ve-
zérfonal, problémafelvetõ és gondolat-éb-
resztõ olvasókönyv, mintsem tankönyv. Az

egyes témaköröket idézetek vezetik be,
majd a tananyag kifejtése következik. A
fontosabb etikai fogalmakat és összefüg-
géseket a szöveg dõlt betûs szedéssel ki-
emeli. Az egyes témaköröket rövid össze-
foglalás zárja. A tankönyv az alapvetõ er-
kölcsi fogalmakat és összefüggéseket vilá-
gosan és közérthetõen fejti ki. Feldolgozá-
si módként elsõsorban beszélgetést és vitát
ajánl. Az egyes témák végén lévõ kérdések
és feladatok elsõsorban a konkrét tan-
anyagra irányulnak, másrészt irodalmi,
történelmi, mûvelõdéstörténeti és életbõl
vett példákra vonatkoznak. A tankönyv
szerkezeti felépítése tanár- és ismeret-
centrikus, metodikailag a klasszikus peda-
gógia értékvilágára épít. Kevés a konkrét
élethelyzetek feldolgozására épülõ, önref-
lexióra, kreativitásra késztetõ feladat. A
könyv végén lévõ név- és szómagyarázat,
valamint bibliográfia hatékonyan segíti a
mûveltséganyag feldolgozását. 

A tankönyv, néhány kisebb hiányt leszá-
mítva, a kerettantervi követelmények nagy
részét felöleli. Humanista értékrendû, is-
meretanyaga hiteles, szemléletileg kevés-
bé nyitott, kellõképpen tematizált. Didak-
tikai, életkor-pszichológiai szempontból a
tankönyv nagy feladat elé állítja a gyakor-
ló pedagógust, mivel általános iskolai és
gimnazista korosztályát azonos típusú kér-
désekkel és feladatokkal próbálja motivál-
ni. A könyvben nincsenek képek, ábrák, il-
lusztrációk, ez nagymértékben megnehezí-
ti – különösen ha általános iskolában hasz-
nálják – az ismeretanyag hatékony feldol-
gozását. Esztétikai, nyomdatechnikai kivi-
telezése egyhangú, szürke. Az egyes infor-
mációegységek tipográfiai kiemelése, el-
rendezése, a betûtípusok megválasztása
nem igazán didaktikus, esetenként szak-
szerûtlen, a tanulók számára nehezen kö-
vethetõ. A tankönyv kisebb hiányosságai
ellenére a rendszerváltás után nagy szolgá-
latot tett az etikaoktatás megalapozásában.
A tankönyvhöz forrásgyûjtemény is tarto-
zik. (,Szöveggyûjtemény az Erkölcstani
vázlatok címû tankönyvpótló jegyzethez’.
Szerk. és vál: Szabó Pál Tivadar. Paginári-
um, Budapest. 1997.) Szerkesztésében és
tartalmában a szöveggyûjtemény a tan-
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könyvhöz igazodik. A szemelvények szer-
zõi az ókortól napjainkig sorjáznak: filo-
zófusok, teológusok, humanista gondolko-
dók, pszichológusok. A tankönyvhöz négy
kötetes munkafüzet is készült, azzal a
szándékkal, hogy „elérhetõ közelségbe
hozza a különbözõ etikai kategóriák tartal-
mát és értékvilágát az általános iskolás ko-
rú gyermekek számára”.

*

Szintén a rendszerváltás fontos erkölcs-
ismereti könyvei között tartjuk számon a
,Lelki egészségtan 1–6. füzet. Kalauz er-
kölcstanhoz 8–14 éveseknek’ címû soroza-
tot; Honfi, Budapest.
1991–1994. A füze-
tek összeállítói: Zsí-
ros Lajosné, H. Nagy
Valéria, Polinger
Mária, Szabó Judit.
Mûveltséganyaga az
általános iskolai osz-
tályfõnöki órák eti-
kai témaköreit dol-
gozza fel, az alábbi-
ak szerint: a szeretet-
rõl, Én és a világ, a
jellem értékei és hi-
bái, az értelmes élet
a küszöbön, az élet-
utak. Nem klasszikus
értelemben vett tan-
könyv – annak elle-
nére, hogy az MKM
iskolai tankönyvvé
nyilvánította –, hanem inkább többdimen-
ziós megközelítésû szerkesztett szöveg-
gyûjtemény, kérdésekkel és feladatokkal
kombinálva. A NAT követelményeihez
csak részben igazodik, ennek egyszerû az
oka, a sorozat megjelenésekor még nem
hirdették ki a tantervet. Szerkezeti felépíté-
se, gondolati koncepciója – néhány kisebb
eltérést leszámítva – nagyjából egységes
képet mutat. Apróbb szerkezeti eltérés pél-
dául, hogy nem minden kötetben van „Je-
gyezd meg!” bölcsesség, továbbá bekerete-
zett, a szerzõk által fontosnak tartott isme-
retanyag. A bekeretezett – kiemelésre –
szánt részek általában tényszerû „kinyilat-

koztatásokat” tartalmaznak. A különbözõ
etikai fogalmak, kategóriák túlságosan le-
egyszerûsített, definíciószerû bemutatása
néha egyoldalúnak, máskor kioktató jelle-
gûnek tûnik. 

Erénye a sorozatnak, hogy különbözõ
korokból vett irodalmi, történelmi és mû-
vészeti példák, szemelvények, versek, to-
vábbá mûalkotások és táblázatok bemuta-
tásával plasztikusabbá és befogadhatóbbá
teszi a közvetíteni kívánt erkölcsi értéke-
ket. A feldolgozott ismeretanyag hiteles,
humánus és többdimenziós megközelítésû.
A témakörökhöz vitaindító beszélgetések,
szóbeli beszámolók, írásbeli feladatok,

önálló kutató-gyûjtõ
munkák és szerepjá-
tékok kapcsolódnak.
A búvárkodáshoz és
a megszerzett infor-
mációk bõvítéséhez
sajnos nem ajánl
konkrét forrásokat a
sorozat (könyvek, ze-
nei anyag, modern
információhordozók
stb.) Pedagógiai,
életkor-pszichológiai
szempontból nem
szerencsés, hogy az
egyes forrásrészletek
túlságosan hosszúak
(néha másfél oldal a
terjedelmük). A for-
rásrészletek feldol-
gozási metódusa a

klasszikus szövegértelmezési kérdések lán-
colatára épít. A sokszínû erkölcsi értékvi-
lág és bonyolult erkölcsi élethelyzetek, di-
lemmák hiteles interpretálása e módszernél
komplexebb megközelítést igényelne. Az
alkalmazott metodika túlságosan tanárköz-
pontú, ismeretcentrikus és visszakérdezõ.
Az etika tanításakor elõtérbe kerülnek a
kreativitásra, önreflexióra és interaktivitás-
ra épülõ beszélgetések, viták, érvelések és
csoportfeladatok. Hasznosabb lett volna,
ha a dialógus módszerére épülõ típusfel-
adatokból bátrabban merítettek volna. 

Metodikai szempontból problémát je-
lent a gyakorló tanárnak az egyes szemel-

138

Szemle

Az elmúlt években hazánkban el-
sőként a Veszprémi Egyetemen

és más főiskolákon is megindult
az etika oktatása és  tanárképzé-
se. Az etikaoktatás erősítése érde-
kében kívánatos lenne az etika-
tanárok országos egyesületének
létrehozása és országos szakmai
fórum összehívása. A felsőfokú
képző intézmények égisze alatt
rendszeressé kellene tenni szak-
mai  napok, tájékoztatók, bemu-
tató foglalkozások, szaktanács-

adás és konzultációk biztosítását
a gyakorló tanárok részére. Fon-
tos lenne például az iskolai fel-
adatok ellátására szolgáló refe-
rencia-műhelyek létrehozása. 



vények bemutatásakor a tér-idõ koordiná-
ciója. Elõfordul, hogy a különbözõ téma-
körökhöz kiválasztott szemelvények (vers,
regény, vagy forrásrészlet) a történelmi
térben és idõben gyakran túlságosan távol
esnek egymástól. Például: a 4. kötet
13–15. oldalán lévõ ,Napirend’ c. rész elsõ
szemelvénye az idõ legyõzésérõl szól nap-
jainkban, a második szemelvény visszatér
a múltba (Marcus Aurelius vallomásaiból
idéz), majd ismét a jelen következik (jö-
võnk záloga a ma munkája), újra vissza
(Marcus Aureliushoz), aztán a következõ
rész ismét a jelenrõl (Kassák Lajosról)
szól! Egy oldalon kétezer évet ugrál ide-
oda a tankönyv írója. Ne feledjük, 11 éves
tanulókról van szó! Esztétikai, nyomda-
technikai szempontból több kisebb követ-
kezetlenség fedezhetõ fel a tankönyvek-
ben: például a tartalomjegyzék az egyik
kötetben elöl, a másikban hátul van. A fe-
jezetek taxonomizációja legtöbbször hi-
ányzik, a képek nyomdai kivitelezése
gyenge színvonalú, a szedéstükör tipográ-
fiai arculata (betû méret, vastagság, típus,
kiemelések stb.) egysíkú. A kérdések bele-
olvadnak a szövegtestbe. Kisebb hiányos-
ságai ellenére a sorozat igen népszerû és
rendkívül hasznos volt az általános és a
középiskolákban egyaránt. A mai fiatalok
zöme e füzetek által közvetített értékek
alapján ismerte meg saját testi, lelki, men-
tális jellemzõit, az etika alapjait.

*

A társadalomismeret sorozatban megje-
lent ,Erkölcsi esettanulmányok’ (AGK Ki-
adó, Budapest, 1999) címû tankönyv, Lá-
nyi András és Jakab György munkája elsõ-
sorban középiskolás diákoknak készült.
Élethelyzetek és irodalmi példák elemzé-
sébõl bontja ki az emberi együttélés alap-
vetõ erkölcsi normáit és dilemmáit. A szer-
zõpáros olyan példákkal szembesít, ame-
lyekkel az olvasók már a mindennapi élet-
ben találkoztak. A tankönyv az alábbi feje-
zetekre épül: A beavatás, Én és Te, Én és
Mi, Mi és Õk. Szerkezeti felépítése vilá-
gos, korszerû, a bemutatott mûveltség-
anyag komplex, az irodalom, a történelem,
a vallás, a filozófia, a gazdaság, a politika,

a pszichológia, a szociológia és az ökoló-
gia oldaláról közelíti meg a vizsgált kérdé-
seket. Minden esettanulmány elõtt néhány
mondatban összefoglalja az adott téma
fõbb gondolatait, majd a bemutatott sze-
melvények, történések, élethelyzetek után
közösen vagy egyénileg feldolgozható
kérdések, feladatok, kutató és gyûjtõmun-
kák segítik a megismerést és a befogadást.
A könyv hitelesen, sokszínûen mutatja be
az erkölcsi dilemmák, élethelyzetek meg-
ítélésének különféle lehetõségeit, és a kö-
vetendõ magatartásformák széles, kon-
szenzusra épülõ rendszerét kínálja a tanu-
lóknak, különös tekintettel a környezeti tu-
datosság szempontjaira. 

A könyv egyik nagy erénye, hogy más
felfogások, vélemények iránt nyitott, tole-
ráns értelmezésre törekszik, humanista,
plurális és „értéksemleges” szemléletû. A
tanulókat önálló véleményformálásra és
állásfoglalásra készteti. Az ismeretanyag
feldolgozása problémaközpontú és
dialogikus, gyakorlati feladatsorokat, vilá-
gos fogalommagyarázatokat és személyes
hangvételû, esszéisztikus részleteket tar-
talmaz. A feladatok alkalmasak az önkont-
roll fejlesztésére, eltérõ vélemények üt-
köztetésére, beszélgetésre és vitákra. Az
irodalmi, mûvészeti, történelmi, társadal-
mi, szociológiai példák a tanulók tájéko-
zottságát segítik, továbbá önálló tanulásra
és információszerzésre ösztönöznek. A
könyv centrálisan kezeli az egyetemes em-
beri jogokat és kiemelt teret szentel az
ökológiának. 

A tankönyv illeszkedik a középiskolai
diákok életkori sajátosságaihoz, probléma-
központú megközelítése miatt általában az
érdeklõdõbb, érettebb tanulók számára
ajánlott. A könyv nyelvezete, szerkesztés-
módja és többdimenziós megközelítése
miatt elsõsorban a korszerû – problémaori-
entált – metodika iránt fogékony, e terüle-
ten járatos pedagógusnak és tanulónak je-
lent élményszerû interpretációt. Hagyomá-
nyos – ismeret- és tanárközpontú –, kon-
zervatív értékvilágú pedagógián nevelke-
dett tanárnak és diáknak kevésbé ajánlott
(természetesen ez nem a tankönyv hibá-
ja!). Szinte minden kerettantervi követel-
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ménybõl merít, de teljesen nem öleli fel
azokat. Oktatás- és iskolaszervezési szem-
pontokhoz igazodik (idõkerete: heti: 1,
évi: 37 óra). A tankönyv tartalmi és gondo-
lati gazdagsága, továbbá az egyes témák
sokdimenziós megközelítése miatt a ren-
delkezésre álló idõkeret az igényes feldol-
gozáshoz kevésnek tûnik. A taneszköz di-
daktikai erénye, hogy a tanár és a diák
egyenrangú együttmûködésére épít. 

A könyv esztétikai, nyomdatechnikai
megítélése rendkívül eltérõ. A tanulók egy
része nem tud mit kezdeni a múlt homá-
lyába veszõ archív fotókkal. Az eredeti
barna kópiák a mai fiatalok számára kicsit
idegenül hatnak, jobb esetben némelyik
kép humoros, ironikus reakciót vált ki be-
lõlük. A vizualitás iránt fogékonyabb tanu-
lók elenyészõ hányada ismeri fel az egyes
képek erkölcsi, etikai tartalmának nagy-
szerûségét és – esetenként – egy letûnt vi-
lág éthoszát. Némely tanárban, tanulóban,
a múlt fátyolán át „megszépülõ,” szomo-
rúságot, fájdalmat, humort sugalló nosz-
talgikus képek azt az illúziót kelthetik,
mintha a múlt világa erkölcsösebb lett vol-
na, mint a mienk! A tankönyv egyetlen
gyenge pontja az egysíkú nyomdatechni-
kai kivitelezés. Zavaró, hogy az eltérõ di-
daktikai funkciót betöltõ szövegeket
ugyanazzal a barna színnel emeli ki vagy
jeleníti meg (fotók, szemelvények árnyé-
kolása, fejezetcímek vastagítása, szöveg-
részek elkülönítése, lábjegyzetek). Nem
érvényesül mindig következetesen a kü-
lönbözõ idézetek, források, visszaemléke-
zések jelölése (szín, tipográfia, árnyéko-
lás). Idõigényes tanári munkával dolgoz-
ható csak fel az olyan szerkesztett szöveg-
környezet, mint amilyen a 33–34. vagy a
39–43. oldalakon található. Ezek az olda-
lak tipográfiailag zavaróak, még akkor is,
ha a tanár érti a szöveg logikáját. A tanu-
lóknak nehéz kibogozni ebbõl a „sokszí-
nûségbõl”, hogy melyik a saját szöveg, a
vélemény, melyik az idézet, a történés
vagy a kérdés.

*

Séra László: ,Erkölcsi ítéletalkotás, ér-
zelmek és viselkedés. Tankönyv a gimnázi-

umok 10–11. osztálya számára’. (Comé-
nius Bt., Pécs, 2000.) A szerzõ a 16–17
éves korosztályt célozza meg. A könyv
szerkezeti felépítése, tartalma és nevelési
célkitûzése elsõsorban az információszer-
zésre helyezi a hangsúlyt. Két részbõl és tíz
fejezetbõl áll. Az elsõ rész, morálfilozófiai
síkon kibontott helyes magatartásformák
hogyanjára keresi a választ visszanyúlva
egészen az ókor világáig. A második rész
az erkölcsi ítéletalkotással, az érzelmekkel
és a viselkedéssel kapcsolatos kérdéseket
veszi számba. A könyv utolsó fejezete az
erkölcsi nevelés gyakorlati kérdéseirõl
szól. A könyv struktúrájában az egyes té-
mák sorrendisége némely esetben vitatha-
tó. A fejezetek mindegyike a témához illõ
idézettel kezdõdik, majd továbbgondolás-
ra, esetenként önálló munkára serkentõ
ismeretcentrikus tényközlés következik. A
fejezetek végén kulcsfogalmak jegyzéke
található, a témánként leírt tájékoztató iro-
dalom elolvasására, önmûvelésre ösztönöz.
Néha túl sok és felesleges adathalmazt,
tényinformációt közöl a szerzõ, melynek
feldolgozásához igazán nem adja meg a
módszertani megoldó kulcsokat. 

A szerzõ által preferált etikai célkitûzés
és a tankönyv pedagógiai, didaktikai el-
képzelése között ellentmondás tapasztal-
ható. A megcélzott korosztály számára a
könyv nyelvezete nagyon nehéz, alig
emészthetõ, az egyes témakörök ismeret-
anyaga túlzsúfolt, gyakran felesleges és
bonyolult fogalmakkal tarkított. Eseten-
ként túlságosan is énközpontú véleménye-
ket közöl, a „kollektív bölcsesség” kicsit
elsikkad. Elméletek, nézetek ismertetése
középiskolai szinten talán felesleges. A
hétköznapi élethez, a tanulók életkori sajá-
tosságaihoz jobban illõ szemelvények, hi-
vatkozások és esettanulmányok sokkal ha-
tékonyabban szolgálták volna a tanulók
érzelmi-akarati-cselekvési motivációit,
mint a nehéz, elvont szöveg- és adathal-
maz. A tankönyv egyoldalú tényközlõ,
ismeretcentrikus mûveltséganyaga nem
igazán segíti elõ az élekor pedagógiai
szempontok érvényesülését, a motivációt,
a tanulói érdeklõdés felkeltését, az önálló
véleménykifejtést, a vitát, a beszélgetést és
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a kreatív gondolkodást A tananyag feldol-
gozása nagy erõfeszítést kíván tanártól és
diáktól egyaránt. A kerettantervi követel-
ményeket csak részben fedi le. A korosz-
tályt komolyan érdeklõ és érintõ fontos
etikai kérdésekre (például a szexualitás, a
magzatvédelem, a szenvedélybetegségek)
sajnálatos módon nem tér ki a szerzõ.

*

Bóna Gézáné Maksay Mária: ,Ember-
és társadalomismeret, etika az általános is-
kolák 7. osztálya számára’. (OKKER,
Budapest, 2002.) A tankönyv a kerettan-
terv mûveltséganyagára épül és az alábbi
fõbb fejezetekre tagolódik: emberi sajátos-
ságainkról, önmagunkról, társainkról, em-
beri életünkrõl. A négy fejezet 35 beszél-
getést tartalmaz, heti egy óra idõkeretben
tervezve. A beszélgetések arra a filozófiai
gondolatra keresik a választ, hogy hogyan
kerültünk ebbe a világba, itthon vagyunk-
e ebben a világban, miénk-e ez a világ? A
tankönyv szerkezeti felépítése didaktikus,
jól áttekinthetõ, a tanulók életkori sajátos-
ságaihoz igazított. Egy-egy beszélgetés
(óra) anyaga az adott témára való ráhango-
lással kezdõdik (bölcsesség, szépirodalmi
idézet), melyek érzelmi-kognitív beveze-
tõül szolgálnak a beszélgetésekhez. Ezt
követik a témához kapcsolódó – keretbe
foglalt és kiemelt – kulcsfogalmak. A sze-
melvények feldolgozását segítik a „beszél-
jük meg” kérdések, melyek részben a szö-
vegre, részben a tanulók mindennapi élet-
bõl vett tapasztalataira vonatkoznak. Az
elméleti háttér a szerzõk rövid összegzõ
megállapításait tartalmazza. 

A különbözõ terjedelmû irodalmi, filo-
zófiai, pszichológiai, szociológiai és mû-
vészeti témájú szövegrészletek, idézett
források némelyike túl hosszú, ezért érde-
mi feldolgozásuk a tankönyvi metodika
szerint egy órán nem mindig lehetséges. A
forrásokat úgy válogatták a szerzõk, hogy
a közvetíteni kívánt etikai tartalmak a ta-
nulók számára erkölcsi, érzelmi és esztéti-
kai töltést közvetítsenek. Az egyes beszél-
getések végét egyéni (individualizált) fel-
adatok, munkaformák (gyûjtés, beszámo-
ló, megfigyelés stb.) zárják. Metodikailag

célszerûbb lett volna – ennek a korosztály-
nak – több szerepjátékot, dramatizálást és
önismereti feladatot beiktatatni, hiszen
nem az ismeretanyag-elsajátítás az elsõd-
leges cél, sokkal inkább a helyes életveze-
tési attitûdök kialakítása. A tankönyv isko-
laszervezési szempontokhoz igazodik, de
csak az osztályfõnöki órák nem elégsége-
sek a mûveltséganyag feldolgozásához. A
tankönyvben túl soknak tûnik a szöveg és
kevés az illusztráció, ráadásul a képeket a
fejezetek elején sûrítve (halmozva) helye-
zik el, ezáltal a didaktikai funkciójuk ke-
vésbé hatékony, mivel nem a megfelelõ
helyen vannak. Az idézett szemelvények
némelyike nem igazán a korosztálynak va-
ló. Szerencsésebb lett volna a korosztályt
jobban érdeklõ ifjúsági regényekbõl, elbe-
szélésekbõl, élethelyzetekbõl, írásokból és
filmrészletekbõl meríteni. A könyv inkább
a hagyományos pedagógia elemeit prefe-
rálja. Nyomdatechnikai kivitelezése ki-
sebb hibáktól eltekintve jónak mondható.
A tanulóknak szánt feladatokat, kérdéseket
a jobb áttekinthetõség végett kék árnyéko-
lással kiemeli. Zavaró, hogy a szemelvé-
nyek és a tájékoztató jellegû szövegek be-
tûmérete azonos. A kiadványhoz tanári ké-
zikönyv is tartozik, mely az egyes témakö-
rök elméleti hátterét és a tanári feladatokat
hivatott mélyebben megvilágítani. A kézi-
könyv a pedagógusoknak a felkészüléshez
szak- és szépirodalmi forrásokat, a tanu-
lóknak az egyes témakörökhöz olvasniva-
lót ajánl. Hasonló szerkezeti félépítésû és
pedagógiai értékvilágú a szerzõ 11. évfo-
lyam számára készült tankönyve!

*

A ,Gondolkodás és viselkedés’ címû, öt-
kötetes etikatankönyv-sorozat, az általá-
nos iskola alsó tagozatától az érettségiig
bezáróan segíti a diákokat a helyes erköl-
csi magatartás kialakításában. A katolikus
Bokor-mozgalomhoz tartozó szerzõk célja,
hogy „segítséget nyújtsanak az ifjú olva-
sóknak az erkölcsi döntéshelyzetekben va-
ló eligazodáshoz: ismerjék meg a tényeket,
különbözõ véleményeket, azokat összevet-
ve alkossák meg saját meggyõzõdésüket és
értékrendjüket.” A sorozat harmadik köte-
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te: Mészáros András: ,Etika 13–14 évesek-
nek’ (Flaccus, Budapest, 2000). A terjedel-
mében túlméretezett tankönyv 14 témakört
dolgoz fel. A feldolgozásra szánt tananya-
got sokdimenziós megközelítésben mutatja
be (szemelvények, idézetek, olvasmány-
részletek, helyzetképek, eseményleírások,
tudományos szövegek stb.). A témakörök
végén közösen vagy egyénileg feldolgoz-
ható gondolkodtató kérdések, feladatok
(önálló gyûjtések, esetelemzések, játékok)
és illemszabályok találhatók. A tankönyv
eszmeisége a belátáson alapuló, közösen
megtalált helyes válaszokra épít. 

Az egyes témakörök hatékony feldolgo-
zását zavarja a túlburjánzó fekete-fehér
képanyag (fotó, rajz, ábra, kép, táblázat,
karikatúra). A meg-
célzott korosztály
megnyerésére tett kí-
sérlet és a túlzásba
vitt szemléletességre
való törekvés a tan-
könyv funkcióját il-
letõen a „sokat mar-
kol, keveset kap” di-
daktikai csapdájába
esik. Mondanivalóját
hitelesen, tudomá-
nyos tényekkel alátá-
masztva, komplex
megköze l í t é sben
próbálja megvilágí-
tani, sajnos a tudo-
mányos ismeretanyag túlságosan részlete-
zõ bemutatása a túldimenzionáltság kelle-
metlen érzését kelti. A tankönyv kérdései
többnyire a tanulói válaszokra és kevésbé
a véleményükre kíváncsiak, ezért sérül a
motiváció és az önállóság. A részletesség-
re törekvés, a sokféle adat, ábra, táblázat,
kimutatás habzsolása a tanulók számára
esetenként kusza és követhetetlen. A felso-
rolt problémák miatt a könyv szerkezete
túl laza és nehezen áttekinthetõ. A túlzásba
vitt sokszínûségbõl nehezen körvonala-
zódnak az igazán fontos fogalmak, értel-
mezések, összefüggések. Oktatásszervezé-
si szempontokhoz is nehezen igazítható a
tankönyv. 

A témákra bontott terjengõs tananya-
got, heti egy órában, csak erõsen válogat-
va lehet feldolgozni, osztályfõnöki órák
keretében vagy integrált formában a szûk
idõkeretek miatt még nehezebb. A keret-
tantervi követelményekhez is egyedien
igazodik, mivel egészen más felosztásban
tárgyalja az ismeretanyagot, ezért a peda-
gógusnak a beazonosítás nehézségekbe
ütközik. Nincsen a tankönyvben az egyes
témakörökhöz kapcsolódó ajánlott iroda-
lom (könyv, film, zenei anyag stb.).
Nyomdatechnikai kivitelezési szempont-
ból sok kívánnivalót hagy maga után a ki-
advány. Az egyes témakörök nem kellõ-
képpen tagoltak, a szedéstükör zsúfolt, az
idézett források, szemelvények kiemelése

ebben a formában
nem szerencsés. Ár-
nyékolással vagy
markánsabban elté-
rõ betûtípussal kel-
lett volna a megfele-
lõ részeket szedni.

*

Bánhegyi Ferenc
– Harmatos Áronné
– Molnár Katalin:
,Etika 13–14 évesek
számára’. (Apáczai,
Celldömölk, 2003).
Az általános iskola
7–8. osztályai szá-

mára készült tankönyv elsõsorban a hét-
köznapi élet oldaláról közelíti meg a csa-
lád, az iskola és az emberi kapcsolatok vi-
lágát. A tankönyv szerkezeti felépítése vi-
lágos, jól áttekinthetõ, a nyelvezete a tanu-
lók számára is élvezhetõ, terjedelme mér-
téktartó. A könyv három fõ témakörben és
32 témában (órában) tárgyalja a mûvelt-
séganyagot (az emberi természet, egyén és
személyiség, társas kapcsolatok). A téma-
körök végén rövid összefoglalások talál-
hatók. Az egyes témák közül a 18 legfon-
tosabb kérdéskört sárga színnel emeli ki
azoknak az osztályoknak, amelyek csak
évi 18 órában tanulják az etikát. A szerzõk
az egyes ismeretkörök bemutatásakor
minden témához olyan tárgyalási alternatí-
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Ahány szerző, annyiféle megkö-
zelítésben értelmezi a korszerű
tankönyv dimenzióit. Természe-
tesen nagyon fontos a hatékony
pedagógiai alapozású, toleráns,
plurális és humánus értékvilágú
taneszköz, de ennél is fontosabb
a profi pedagógiai praxissal ren-
delkező etikatanár, aki a külön-

böző színvonalú tankönyvek hiá-
nyosságait presztízsével,

individuálpedagógiai attitűdjével
és hiteles éthoszával korrigálni

tudja.



vát kínálnak, mely többirányú feldolgozá-
si lehetõséget nyújt tanárnak, diáknak egy-
aránt. Az egyes témákat továbbgondolásra
nyitva hagyják, nem adnak lezárt végszót.
Sajnálatos módon a tankönyv hitelességét,
objektivitását teljesen tönkreteszi a mû-
veltséganyag etnikumokról (romák és zsi-
dók) szóló része, mely diszkriminatív, in-
toleráns és elõítéletes megközelítésben
tárgyalja a vizsgált témát. (1)

A leckék rövid, tájékoztató, tényközlõ
szöveggel kezdõdnek, melyet bõséges sze-
melvényanyag követ. A válogatott szemel-
vények sokrétûek (versek, bölcsességek,
ismeretközlõ szövegek) érdekesek és a
gyermekek életkori sajátosságaihoz igazí-
tottak. A szövegfeldolgozás hatékonyságát
kérdések, feladatok, önismereti és szituá-
ciós játékok segítik. A fontosabb fogalma-
kat az egyes leckék végén, vastagon szed-
ve kiemelik és a kislexikonban röviden
megmagyarázzák. A tankönyv képanyaga
gazdag és sokrétû. A könyv nyomdatech-
nikailag jól szerkesztett (kiemelések, ké-
pek elhelyezése, betûméret, áttekinthetõ-
ség). Az összekötõ, tájékoztató, tényközlõ
szövegekben ugyanakkor a vastagon ki-
emelt fogalmak, esetenként mondatok
nem konzekvensen érvényesülnek a
könyvben (néhol talán túl sok, máshol ke-
vés, megint máshol semmi). Kevés a bú-
várkodásra, önálló ismeretszerzésre irá-
nyuló feladat. A könyv teljes ismeretanya-
ga osztályfõnöki órákon, két év alatt (7–8
évfolyamon), önálló modulként (heti 1
órában) egy év alatt feldolgozható. A 7.
osztályos kerettantervi követelményekhez
igazodik, jelentõs részét lefedi. 

*

,Emberismeret és etika’ (Szerk: Beran
Ferenc, Szent István Társ, Budapest,
2002). A középiskolák 11. évfolyamára
készült tankönyv a szerzõk hitvallása sze-
rint: az emberi együttélés alapvetõ normá-
ira, a tolerancia (keresztényi felfogásban),
a türelem gyakorlására, a sokféleség, a de-
mokrácia, továbbá a közös erkölcsi érté-
kek elfogadására nevel. A katolikus szem-
léletben íródott tankönyv minden lapját át-
hatja a felebaráti szeretet, a humanitás és a

személyiség tisztelete. A könyv az erkölcsi
értékek bemutatásán túl fontosnak tartja,
hogy a hétköznapi élet példáin, értékütkö-
zésein keresztül ismerjék meg a tanulók a
mindennapi élet erkölcsi dilemmáit, prob-
lémahelyzeteit, elsõsorban azért, hogy kü-
lönbözõ élethelyzetekben képesek legye-
nek a felelõs döntéshozatalra és a  kínálko-
zó lehetõségek közül a számukra legelfo-
gadhatóbbat válasszák. 

A könyv szerkezeti felépítése világos,
jól áttekinthetõ, könnyen használható. A
könyv fõbb részei: embertan, az erkölcsi
cselekvés feltételei, perszonális etika kér-
dései, szaketikák. A könyv 11 fejezetbõl és
37 részbõl áll. Az egyes részek felosztása a
tanórákhoz igazodik. Minden fejezetet
más-más szerzõ írt, de ügyeltek arra, hogy
tartalmilag és formailag a tankönyv egysé-
ges legyen. Az ismeretanyag könnyebb el-
sajátítását – az egyes témák tárgyalása
után található – összefoglaló kérdések és
ajánlott irodalom segíti. A könyv végén
névtár található, mely röviden bemutatja –
a tanulók számára kevésbé ismert – tudó-
sok, gondolkodók, filozófusok, irodalmá-
rok, teológusok legfontosabb etikai tanítá-
sait. A könyv stílusa világos, érthetõ, élet-
bõl vett példái líraiak, érdekesek és ember-
szeretetet tükröznek. Az egyes témakörök-
höz válogatott szemelvények (prózai, lí-
rai), bölcs mondások, ismeretközlõ szöve-
gek életszerûek és hitelesek. Jól illeszked-
nek a tanulók életkori sajátosságaihoz. 

A tankönyv a fontosabb fogalmakat,
esetenként egyes mondatokat  – az adott
szövegkörnyezetben – vastagon szedetten
kiemeli, ez a kiemelés azonban nem min-
denhol érvényesül következetesen. Nem
kellõen összehangolt, hogy az egyes feje-
zeteknél ki és mit akart kiemelni ( fogal-
mak, etikai kategóriák, fél vagy egész
mondatok stb.). A könyv esztétikai, nyom-
datechnikai kivitelezése visszafogott, puri-
tán, jól áttekinthetõ a képek mondanivaló-
ja, eszmeisége harmonikusan illeszkedik
az adott szövegkörnyezethez. Minden kép
fekete-fehér, szándékosan kerüli a szer-
kesztõ a hivalkodást. Némely kép alatt saj-
nos nincsen képaláírás, vagy esetenként a
szövegben „elrejtve”, utalásszerûen talál-
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ható csak meg. Nyomdatechnikailag talán
szerencsésebb lett volna, ha a szemelvé-
nyeket nem kisebb betûmérettel, hanem
esetleg árnyékolva vagy más betûtípussal
szedik, ebben a formában kicsit zavaró a
szemelvény. Az ajánlott irodalom (köny-
vek, filmek, zenei anyag) korszerû. A kér-
dések elsõsorban a tényanyagra és a hozzá
kapcsolódó mindennapi életvilágra vonat-
koznak. Kevés a beszélgetésekre, vitára,
önreflexióra irányuló kérdés és csoportos
feladat, továbbá az érdeklõdést felkeltõ
kutató-gyûjtõ munka. A keresztény szelle-
miséget képviselõ tankönyv metodikája a
klasszikus pedagógia hagyományára és ér-
tékrendjére épít. A gimnáziumi kerettan-
tervi követelményeket teljes egészében le-
fedi, mûveltséganyaga ehhez igazodik. Vi-
lágos, közérthetõ nyelvezete, emberköz-
pontú szemlélete, mértéktartó visszafo-
gottsága, igényesen válogatott kép- és sze-
melvényanyaga miatt igen könnyen és jól
használható nemcsak felekezeti, hanem
bármely világi iskolában! 

*

Kamarás István – Vörös Klára: ,Ember-
tan: Munkáltató tankönyv’ (ELTE ÉKP,
Közp. – Nodus, Budapest, 1996–2001. 1.
kötet 10–13 éveseknek, 2. kötet 13–14 éve-
seknek, 3. kötet 15–18. éveseknek.) A NAT-
ban, a kerettantervben és az ÉKP- program-
ban szereplõ, emberismerethez kapcsolódó
munkáltató jellegû tankönyvcsalád szerke-
zeti felépítése egységes képet mutat, lélek-
tani, szociológiai, filozófiai, pszichológiai,
biológiai, antropológiai nézõpontból köze-
líti meg az egyes etikai témaköröket. Mû-
veltséganyaga az alábbi fõbb témaköröket
tekinti át: ember és az állat, test és lélek, az
ember és a másik ember, társadalom és kul-
túra, nemiség és szerelem, házasság, érték-
rendek és erkölcsök, boldogulás és boldog-
ság, az átlépõ ember. Ismeretanyaga kor-
szerû, nyitottan tudományos, nem közöl ál-
lásfoglalásokat, többféle nézetnek, véle-
ménynek teret enged. A rendkívül szelle-
mes felépítésû és gondolatgazdag szövege-
zésû tankönyvcsalád metodikája izgalmas
keretjátékra épül: távoli bolygóról érkezõ
értelmes lények ismerkednek az emberrel: a

természeti környezetet kedvelõ, racionalis-
ta-materialista Bióka, a töprengõ Filóka és
az újító lelkületû Ötlike. Az õ feladatuk a
Föld nevû bolygó felfedezése és az emberi
világ megértése. Az egyes fejezetek feldol-
gozási módja mindhárom könyvben nagy-
jából egységes. Az ûrlények rövid beveze-
tõ, vitaindító, véleménynyilvánító párbe-
szédével kezdõdik, majd az ezt követõ kér-
dések, feladatok alapján történik az isme-
retanyag feldolgozása. A nyitott kérdések,
feladatok gondolkodásra, töprengésre kész-
tetik a tanulókat. 

A tankönyv írói az etikai problémákat
komplex módon, többdimenziós megköze-
lítésben, humanista és pluralista szemlélet-
ben mutatják be. A feladatok jelentõs része
önmûvelésre, önálló információszerzésre,
könyvtári kutató-gyûjtõ munkára ösztönzi
a tanulókat. Az egyes témakörök feldolgo-
zása változatos módszerekkel és munka-
formákkal történik A gyermekek életkori
sajátosságaihoz igazodik a sokféle és igé-
nyes forrásból szerzett ismeret (mûvészet,
irodalom, társadalom, gazdaság, felnõttek
világa, saját élmények stb.) ezek megmoz-
gatják a fantáziájukat és kellõképpen mo-
tiváló hatásúak. A tanulók a megszerzett
ismereteket elemzik, összevetik, ütközte-
tik, összefüggéseket keresnek, továbbá kö-
vetkeztetéseket vonnak le belõlük. Gon-
dolkodásukra, érzelmeikre, reflekti-vitá-
sukra hatással vannak a feladatok, ame-
lyek segítik kialakítani saját véleményü-
ket. Külön erénye a könyvnek, hogy folya-
matosan kíváncsi a gyermekek vélemé-
nyére. Sokféle tanulási módszerrel aktivi-
zálja a tanulókat. A tanulók nemcsak pasz-
szív szemlélõi, hanem aktív részesei a fel-
vetett problémáknak, lehetõségük van a
saját véleményük kimondására, ezáltal
erõsödik önbizalmuk. 

Esztétikai szempontból nézve: mindhá-
rom könyv címlapja igényes kivitelezésû,
a fedõlap illusztrációi filozófiai értelem-
ben utalnak a tartalomra. A képanyag (áb-
rák, táblázatok, fotók, mûalkotások, kari-
katúrák stb.) gondosan válogatott, szerve-
sen kapcsolódik az ismeretkörökhöz, az
egytõl egyig fekete-fehér képek nyomdai
minõsége viszont gyenge. Az egyes leckék
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feldolgozását segítik a különbözõ feladat-
típusokat szimbolizáló jelek (ikonográfia),
hiányossága a könyvnek, hogy e jeleket
nem magyarázza meg, ezért eltérõ értel-
mezésük is lehetséges. A fogalom megér-
tést segítik a lábjegyzetek. Tipográfiai,
nyomdatechnikai szempontból a könyv jól
tagolt, áttekinthetõ, világos szerkezetû, ta-
lán a fontosabb etikai fogalmakat, értelme-
zéseket az egyes szövegrészekben vastagí-
tással ki lehetett volna emelni. A tan-
könyvcsalád mûveltséganyaga szervesen
illeszkedik a NAT és a kerettantervi köve-
telményekhez, ezekkel kompatibilis.

A munkáltatásra épülõ tankönyvcsalád
a korszerû pedagógiai elvárásoknak maxi-
málisan eleget tesz: gondolkodásra, állás-
foglalásra, önreflexióra, toleranciára, önál-
ló kutatásra, gyûjtõmunkára ösztönzi a ta-
nulókat, ezáltal motivál, aktivizál és sokol-
dalúan fejleszt. Az igényes és széles látó-
körû tankönyvcsalád elsõsorban azoknak a
tanulóknak nyújt élményszerû tanulást,
akik fejlettebb szókinccsel, sokoldalú ér-
deklõdéssel, önálló véleményalkotási ké-
pességgel, megfelelõ vitakultúrával ren-
delkeznek. A hagyományos pedagógiai
kultúrához szokott tanárok egy része nehe-
zen tolerálja a tanulói képességek (kompe-
tenciák) fejlesztésére irányuló értékközve-
títõ és képességfejlesztõ módszert, mivel
számukra idegen e pedagógiai attitûd,
mely sokkal több tanórai felkészülést igé-
nyel. A tankönyv nyitott, toleráns megkö-
zelítésben reflektál az etikai problémákra,
és sokrétû filozófiai, pszichológiai, szoci-
ológiai, antropológiai, ökológiai stb. isme-
retet kíván az etikát tanító tanártól. A mû-
veltséganyag heti egy órában, önálló óra-
keretben vagy integrált formában illeszt-
hetõ a helyi tantervhez. 

*

Kamarás István: ,Erkölcstan a középis-
kolák 11. évfolyama részére’ (Krónika No-
va, Budapest, 2001). (2) A NAT és a keret-
tantervi követelményekhez igazodó kö-
zépiskolai tankönyv az emberrel és vi-
szonylataival foglalkozik. A mûveltség-
anyag feldolgozása során a tanulók megis-
merik az emberi viselkedés, kiváltképpen

a személyes döntés biológiai, lélektani,
szociológiai, politológiai, kulturális-antro-
pológiai alapjait, valamint filozófiai és te-
ológiai megközelítéseit. A különbözõ eti-
kai problémák tanulmányozásakor a tanu-
lók szembesülhetnek az emberi élet sokfé-
le területének erkölcsi dilemmáival. Meg-
ismerik az alapvetõ értékeket, normákat,
törvényeket, az erkölcsi alapelveket és a
különbözõ erkölcsi felfogásokat. Az em-
bertudományokat és az etikát ötvözõ tan-
könyv elsõsorban leíró és normatív meg-
közelítésben kínál támpontot a tanulóknak
az erkölcsös cselekvéshez. Nem sztereotip
válaszokat és mindentudó recepteket kínál
a diákoknak, hanem egyfajta fogódzót
nyújt a helyes erkölcsi cselekvés megtalá-
lásában, olyan formában, hogy a tanulók-
nak maguknak kell a helyes válaszokat
megkeresniük a felmerült erkölcsi dilem-
mákra és kérdéses élethelyzetekre. A
könyv pluralista szellemisége nyitott a kü-
lönféle életformák, értékrendek és világ-
nézetek iránt. A mûveltséganyag egyfelõl
a világvallások etikáiból, másrészt a nem
vallási alapú, világi humanistáknak neve-
zett etikákból merít. E nyitottság etikai
norma, alapérték az állami oktatásban, ez
azonban nem jelenti a különféle erkölcsi
rendszerek egyenlõsdijét. 

A tankönyv elõnyben részesíti a zsidó-
görög eredetû keresztény európai hagyo-
mányt, melyre mai erkölcsi rendszerünk
jelentõs része épült, szemben azokkal,
amelyek nem gyökereztek meg a mai eu-
rópai kultúránkban. A tankönyv mûvelt-
séganya korszerû, az embertudományok új
kutatásainak eredményei beépülnek a tan-
anyagba. Komplex és sokdimenziós meg-
közelítésû, a diákoktól fokozott aktivitást
követel, a részben párbeszédes formában
megírt passzusokban nem ad kész válaszo-
kat, de körvonalazza azokat. A tankönyv-
ben nincsenek konkrét feldolgozásra szánt
források, csak rövid bölcsességek és vers-
részletek. Az ajánlott forrásokat a könyv-
höz készült szöveggyûjtemény tartalmaz-
za. A könyv az emberi kapcsolatok világá-
nak hiteles bemutatására törekszik, segíti a
társadalmi együttélés normáinak elsajátí-
tását, gazdagítja a tanulók önismeretét és

Is
ko

la
ku

ltú
ra

 2
00

5/
1

145

Szemle



megismertet a helyes magatartás alapelve-
ivel. A tankönyv pedagógiai filozófiája
önálló gondolkodásra, véleményformálás-
ra és állásfoglalásra készteti a tanulókat. A
tanulók különbözõ tanulási helyzetekben
érzékelhetik, esettanulmányok feldolgozá-
sával átélhetik azokat a fontos erkölcsi
normákat és értékdilemmákat, melyek ké-
sõbbi életükben lehetõvé teszik a világban
való eligazodást. 

A tankönyv nyelvezete nem könnyû,
rengeteg az idegen kifejezés és ismeretlen
fogalom, mely esetenként lelassítja a tan-
anyag feldolgozását. Nyomdatechnikai
szempontból jól szerkesztett, áttekinthetõ,
lábjegyzetekkel ellátott taxonomizált szö-
vegkörnyezet jellemzi. Nincsenek benne
illusztrációk (képek, ábrák, fotók, diagra-
mok stb.), ez nehezíti a mûveltséganyag
feldolgozását. A sokdimenziós megközelí-
tésû  tudományos  ismeretanyag igényes
feldolgozása – heti egy órában – csak hite-
les etikatanítási praxissal rendelkezõ ta-
nárral és az átlagosnál jobb képességû ta-
nulókkal lehetséges. A tankönyv adaptáci-
ója – a tanár részérõl – alapos pedagógiai
tervezõmunkát követel. 

*

E rövid prezentációból is kiderül, hogy
ahány szerzõ, annyiféle megközelítésben
értelmezi a korszerû tankönyv dimenzióit.
Természetesen nagyon fontos a hatékony

pedagógiai alapozású, toleráns, plurális és
humánus értékvilágú taneszköz, de ennél is
fontosabb a profi pedagógiai praxissal ren-
delkezõ etikatanár, aki a különbözõ színvo-
nalú tankönyvek hiányosságait presztí-
zsével, individuálpedagógiai attitûdjével és
hiteles éthoszával korrigálni tudja.

Jegyzet

(1) Javasoljuk, hogy azok az iskolák, melyek ezt a
tankönyvet használják, az etnikumokról szóló fejeze-
tet teljes egészében hagyják ki és hiteles, korrekt
megközelítésben – saját interpretálásukban – átírva
dolgozzák fel. A korrekció elvégzése az iskola és az
etikatanár közös felelõssége!
(2) A filozófus-szakértõ, valamint a Vallás és erkölcs
cím fejezet társszerzõje: Gáspár Csaba László.
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