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A tankönyvválasztás felelőssége 

 
 
  A tankönyv az oktatás folyamatában felhasznált taneszköz, amely a tan-
tervben meghatározott oktatás céljának elérését segíti elő, ugyanakkor tanulás-
irányító szerepet is betölt. Az oktatás céljának eléréséhez a tankönyv egy-egy 
tantárgy anyagának tudományos igényű feldolgozására törekszik, amelyet a ta-
nulók számára eredményesen felhasználhatóan kifejt és rendszerez, ugyanakkor 
figyelembe veszi az általános és az adott tantárgy sajátos didaktikai követel-
ményeit. Az általános cél az, hogy a tankönyvek ne csak a szövegszerű tanulás, 
hanem a tanuló sokoldalú fejlesztésének eszközei legyenek: mozdítsák elő a 
gondolkodást, a gyakorlati alkalmazást, az önellenőrzést.  
  Hosszú időn át valójában nem a tanterv, hanem a tankönyv határozta 
meg az oktatás tartalmát. A tanár számára a tankönyvből vált világossá, hogy 
mit kell megtanítani. A tankönyv mindig többet kínál, mint amit a tanterv előír 
vagy amit a vizsgakövetelmények megkövetelnek. Nagyon fontos követelmény 
a tankönyvvel szemben, hogy a pedagógus lássa, mi az, ami a tantervből, a 
vizsgakövetelményekből származó kötelezettség, s mi az, ami efelett a saját 
választása, illetve a gyermekek teherbíró képessége alapján bekerülhet a 
mindennapi tanításba. Éppen a mai piaci kínálat gazdagsága miatt oldódik az 
egykönyvűség. Ma már nemcsak az amúgy is sok könyvvel dolgozó humán 
tárgyaknál, az irodalomnál, történelemnél, művészettörténetnél, hanem a ter-
mészettudományi tárgyaknál is egyre gyakoribb a több könyv használata. Ez 
persze inkább a középiskolában várható el, de az alapjait az általános iskolában 
kell kialakítani. A tankönyvnek tehát ösztönöznie kell a sokkönyvűségre, segí-
tenie kell a tudás önálló megszerzéséhez szükséges készségek, képességek 
fejlesztését. 
  Az önálló ismeretszerzés készségének fejlesztése, a sokkönyvűség iránti 
igény, az ezzel járó sajátos munkakultúra kialakítása ma fontos pedagógiai fela-
dat, mert ez az egyik lényeges feltétele annak, hogy egyre többen juthassanak be 
a felsőoktatásba. Alapvetően megváltozik a tanár és a diák szerepe: a tanári 
ismeretközvetítő szerep aránya minden bizonnyal csökken, s nő a diák egyéni 
kutató-információgyűjtő tevékenységének a súlya. Az ilyen jellegű hangsúlyvál-
tást nemcsak a felsőoktatás tömegesedése kényszeríti ki, hanem az információs 
és tudás alapú társadalom, ahol az eredményesség legfőbb kritériuma nem az, 
hogy mennyi konkrét ismeretet tudunk, hanem hogy milyen gyorsan és 

 



hatékonyan tudjuk megszerezni az éppen szükséges ismeretet, információt, s 
mennyire tudjuk beilleszteni abba a világképbe, alaptudásba, amelynek birto-
kában vagyunk. Erre már a közoktatásban meg kell kezdeni a felkészülést, s 
ehhez szükség van arra a szemléletváltásra, amely a tankönyvet nem tekinti az 
elsajátítandó tudás egyedüli hordozójának. A tankönyv a tudás megszerzésének 
kalauza, az információszerzés folyamatának egyik irányítója lesz, útmutató a 
sokkönyvű, sokféle információforrású világhoz. 
  Egy ország tankönyvpiaca akkor jó, ha megfelelően illeszkedik az ok-
tatási rendszerhez, ha kielégíti a diákok differenciált tanulási szükségleteit.  
A tankönyvpiacon mindenki számára differenciált pedagógiai eszközrendszer 
létezik, vagyis minden tanulói réteg – a nehezen nevelhető, a felzárkóztatásra 
szoruló, a nagyon tehetséges – megtalálhatja a neki leginkább megfelelő tan-
könyvet. A tanár oldaláról nézve pedig módszertani szabadságról, az egyéni 
pedagógiai értelmezés megvalósulásáról csak akkor beszélhetünk igazán, ha eh-
hez rendelkezésre állnak a módszertani változatokhoz jól illeszkedő tankönyv-
családok, tanári kézikönyvek. 
  A magyar tankönyvpiac a rendszerváltást követően rendkívül sokszí-
nűvé vált. Ezzel párhuzamosan megnőtt a szaktanár tankönyvválasztási felelős-
sége is. A sokszínűség egyik oka, hogy a tankönyvpiacon egyszerre vannak jelen 
a 20-25 éve fejlesztett tankönyvek és a legújabbak, a legmodernebbek. A köz-
oktatásban jelentős szakmai kihívások vannak, amelyekre a közvetlen tanítási 
gyakorlatot támogató fejlesztők és a gyakorló pedagógusok egy része nagyon 
tudatosan reagált, s megpróbálta követni a módszertani és a szaktudományi 
változásokat. Ugyanakkor van egy jelentős pedagógusréteg, amelynek tagjai 
elzárkóznak a szakmai, pedagógiai kihívások elől, s a ma oly divatos pedagógusi 
autonómiára hivatkozva a 25 évvel ezelőtti számukra bevált tankönyveket 
tanítják, mert nem óhajtanak kísérletezni a rájuk bízott tanulókkal. Hiányzik a 
megfelelő tankönyvkritikai, tankönyv-kipróbálási háttér is, enélkül nagyon 
magára maradt a szaktanár ezen a hihetetlenül gazdaggá vált piacon. A kollégák 
egyre inkább megfogalmazzák, hogy nem érzik magukat kellően felkészültnek 
ahhoz, hogy egymaguk döntsenek a több tucat tankönyv között.  
  Egy 1998-ban végzett felmérés szerint1 az általános iskolában tanító 
tanárok a jóváhagyott tankönyvjegyzéken kívül elsősorban a szakmai tovább-
képzéseken elhangzottak alapján tudnak leginkább tájékozódni. Az írásbeli és a 
szóbeli tájékozódási lehetőségek mellett 1992/93 óta létezik egy ún. tárgyi in-
formálódási forma is, azok az állandó tankönyvi bemutatóhelyek, amelyek  
– elsősorban a megyei pedagógiai intézetek és a fővárosi kerületi pedagógiai 

                                                 
1 Karlovitz János: Tankönyvtípusok, tankönyvmodellek. In Új Pedagógiai Szemle. 2001/1.  
69–79. p. http://www.oki.hu/cikk.php?kod=2001-01-tm-karlovitz-tankonyvtipusok.html#top 
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szolgáltató központok jóvoltából – kézbe vehetően bemutatni hivatottak a tan-
könyveket és az iskolai segédeszközöket. 
  Magyarországon – mint az európai országok többségében – a pedagó-
gusok joga (és kötelessége) tankönyvet választani. A szabad tankönyvválasztás 
törvényes alapja a közoktatási törvény: 
  „A pedagógust munkakörénél fogva megilleti az a jog, hogy 
a) a nevelési, illetve pedagógiai program alapján az ismereteket, a tananyagot, a 
nevelés és tanítás módszereit megválassza; 
b) a helyi tanterv alapján, a szakmai munkaközösség véleményének kikérésével 
megválassza az alkalmazott tankönyveket, tanulmányi segédleteket, taneszkö-
zöket.”2 
  A közoktatási törvény tehát a pedagógus jogává tette az oktatásban 
alkalmazott tankönyvek, tanítási segédletek és taneszközök megválasztását.  
A kereslet ezáltal igen gyors ütemben fejlődött. A 90-es évek közepére a tanári 
választást újraszabályozták, a közoktatási törvény 1996-os módosítása úgy 
rendelkezett, hogy a tanár a helyi tanterv alapján a szakmai munkaközösség vé-
leményének kikérésével választja meg a tankönyveket. Jelenleg a tankönyvvá-
lasztás kulcsszereplői a pedagógusok és a szakmai munkaközösségek. A dönté-
sekben – melyet komoly egyeztető folyamat előz meg – megnő a pedagógusok 
szerepe. 
  Éppen ezért fontosnak tartjuk, hogy a tanárképzésben figyelmet szen-
teljünk ennek a felelősségteljes választásnak. A Károli Gáspár Református 
Egyetem magyar szakos hallgatóinak a szakmódszertani képzésben biztosítjuk a 
Magyar nyelv és irodalom tantárgy tervezése című kurzus elvégzését. A hallgatók 
megfelelő szakmódszertani elméleti és gyakorlati felkészítés mellett a tananyag-
tervezéssel kapcsolatos feladatokat is elsajátíthatják. A meghirdetett tanegység 
lehetőséget teremt arra, hogy a hallgatók részletesen megismerkedjenek a 
Nemzeti alaptanterv, az ehhez kapcsolódó kerettantervek anyanyelv-tanítási 
területével, tanítási programokkal, tankönyvcsaládokkal. Összefoglalja a tanítás 
megkezdéséhez szükséges tervezési folyamatot: tanmenetkészítés, óravázlat, 
óratervezet készítését. A félévi portfólióban egy-egy évfolyamra elkészített tan-
menetet vagy tematikus tervezést is le kell adni. 
  A kerettanterv egészének meghatározó jellemzője az a gondolat, hogy 
szükséges változtatni a tanítás-tanulás jelenlegi arányán, a tanulás folyamatát 
állítva középpontba. A nyelvi tudatosság, a kifejezőkészség azáltal fejleszthető 

                                                 
2 Törvény a közoktatásról. Az 1993. évi LXXIX., többször módosított törvény legújabb 
kiadása 1999-ben jelent meg az Oktatási Minisztérium gondozásában, egységes szerkesztésben, 
magyarázatokkal. Budapest, 1999. 226. p. 19. §. 1. bek. a), b) pont. 



leghatékonyabban, ha bevonjuk a tudásanyag felfedeztetésébe a tanulói erő-
feszítést, kreativitást, fantáziát, belső érdeklődést. Ez hatékonyabban fejleszti a 
kognitív képességeket, kiemelten a problémamegoldást, az ítélőképességet, 
felkészíti a tanulókat az egész életen át tartó önművelés nagy feladatára.  
A korszerű, kerettanterveknek megfelelő tankönyveket ezért szükséges megis-
merniük minél behatóbban a hallgatóknak. Ugyanakkor az is elengedhetetlen, 
hogy a szaktanár az osztály képességeivel is tisztában legyen, és ennek meg-
felelően válasszon a kerettantervnek megfelelő tankönyvek közül. 
  Az egyes tankönyvek vagy tankönyvcsaládok megismerését, bemuta-
tását a szeminárium keretében végezzük el. A tankönyvvizsgálathoz egy általam 
elkészített szempontsort kapnak, melynek segítségével bemutatják és értékelik 
az általuk választott tankönyveket. Ilyenkor főleg azt kérem, hogy ne azt a 
tankönyvet ismertessék, amelyből tanultak az általános és középiskolában.  
Az egyéni vélemények megfogalmazása előtt természetesen megismerkedünk 
néhány tankönyvbírálatot tartalmazó szakcikkel.3 
 
 

Elemzési szempontok a tanulási eszközökhöz 
(Tankönyvek, munkafüzetek, feladatlapok) 

 
I. A nyelvhasználat-központúság, szövegszemlélet, funkcionális szemlélet 
  A napjainkban közoktatási tankönyvjegyzéken szereplő új tankönyvek, tan-
könyvcsaládok mindegyikében találhatók kommunikációs fejezetek a hagyományos 
anyanyelvi ismeretek mellett.  
1. A különbség a hangsúlyokban, a tartalomban, a tananyagelosztásban van: 

– egytömbös kommunikációs képzés; 
– külön füzetben van a kommunikációs anyag, hogy az év során bármikor 

használható legyen; 
– beépítve, mind a magyar nyelvi ismeretek, mind a kommunikációs kultúra 

fejlesztése tervszerűen, egymással párhuzamosan történik. 
2. A kommunikáció fogalmának értelmezése eltérő. Nem egyforma az írásbeliség és a 
szóbeliség fejlesztésének aránya. (A szóbeliség a mondat- és a szövegfonetikai esz-
közök gyakoroltatását jelenti csak, vagy kommunikációs helyzetgyakorlatok, szóbeli 
szövegtípusokat is gyakoroltat.) 
3. Milyen szövegtípusokkal foglalkoznak: 

– hagyományos elbeszélés, leírás, jellemzés; 
– újabb szövegtípusok is megjelennek: vita, magyarázat, könyvismertetés stb. 

műfajait. 
 

                                                 
3 Laczkó Krisztina: Tipikus grammatikai hibák általános és középiskolás nyelvtankönyvekben. 
In Nyelvőr. 1997/1. 30–38. p. 
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II. A nyelvtankönyv szemlélete 

1. Hagyományos, 30-40 évvel ezelőtti grammatikai hagyományokra építik a 
nyelvtant, nem merik beépíteni a grammatikai kutatások legújabb eredmé-
nyeit. 

2. Korszerű leíró nyelvtani ismeretekre épülő tankönyv, újabb tudományágak is 
megjelennek: retorika, szövegtan, kommunikációelmélet, szociolingvisztika, 
pragmatika stb. 

3. Generatív szemléletű grammatikát tanító tankönyv. 
 
III. A tankönyv külseje 

1. Megjelenése: ízléses, figyelemfelhívó, színes. 
2. Mérete: fontos a használat szempontjából (nagysága, vastagsága, hány évfo-

lyamra szól). 
3. Tartós vagy nem tartós tankönyv. 

 
IV. A tankönyv címe (eredetiség, jelzi-e a tankönyv szemléletét), szerzői (mennyire 
ismertek, milyen szakmai gyakorlattal rendelkeznek) 
 
V. A tananyag tartalma, szerkezete 

1. Önálló könyvekből vagy egymásra épülő tankönyvcsaládot alkotnak ezek a 
könyvek (életkorszakaszonként egymásra épülhessenek, hogy magasabb szintű 
rendszerezéseket, ismétléseket lehessen tervezni). 

2. Milyen iskolatípusnak készül a könyv. 
3. A szöveg felől kiindulva tanítják a nyelvi ismereteket vagy alulról építkezve a 

hangtantól a magasabb nyelvi szintek felé. 
4. Tematikusan, modulszerűen felépített tananyagot tartalmaz (szinte 45 perces 

órákra lebontott tananyagokat), vagy az egyes tudományágak legfontosabb 
ismereteit, s ezekből a tanár állíthatja össze a 45 perces órák tananyagát. 

5. Csak elméletet tartalmaz vagy munkáltató tankönyv. 
 
VI. Alkalmazott módszerek 

1. A gondolkodás iránya felől:  
– induktív, 
– deduktív, 
– heurisztikus. 

2. Gyakorlattípusok különbsége: 
– felismerő, 
– alkalmazó, 
– begyakorló, 
– kreatív, 
– játékos, 
– analizáló, 



– szintetizáló, 
– szöveges vagy kevésbé szöveges feladatok. 

3. Szemléltetés forrásai (egynemű, sokszínű). 
4. Javasolt munkaformák (ajánlanak-e csoportmunkát, páros vagy egyéni fela-

datokat). 
 
VII. Szakmai színvonal (hitelesen vagy hibásan tárgyalja a tananyagot) 
  Szövegérthetőség, életkori sajátosságok figyelembevétele, a szöveg helyes-
írásának és nyelvhelyességének színvonala, tanári utasítások, kérdések pontos meg-
fogalmazása. 

 
  Az elemzési szempontsor után bemutatok egy hallgatói munkát, mely 
eredeti formájában olvasható. A bőség zavarával küszködtem, a nagyon sok jó 
munka közül nehezen tudtam választani. 

 
Antalné Szabó Ágnes – Raátz Judit 

Magyar nyelv és kommunikáció 

5–6. évfolyam 
 

1. Nyelvhasználat központúság 
  A tankönyv címe Magyar nyelv és kommunikáció. Ennek megfelelően nagy hang-
súlyt fektet a kommunikációra. 5. évfolyamon nagyjából a könyv negyede, 6. évfo-
lyamon már kicsit rövidebb rész foglalkozik ezzel a témával. A szóbeli és írásbeli 
kommunikáció ismeretei egyaránt megtalálhatók, a kommunikációs készséget pedig a 
munkafüzetben található gyakorlatok fejlesztik. Hangsúlyos a nyelvhasználat fejlesz-
tése és a szövegközpontúság.  
  Kommunikáció fogalma: „A kommunikáció tájékoztatást, közlést, felhívást és 
információcserét jelent. Nyelvi és nem nyelvi jelekkel kommunikálunk.” Az általános 
ismertető után a könyv felsorolja a kommunikáció tényezőit és kitér az állati kommu-
nikációra is. Ezt egy fogalmazási kalauz követi, ami az írásbeli kommunikáció hasz-
nálatát tanítja meg.  
  6. osztályban kitér a kommunikáció nyelvi és nem nyelvi jeleire. A nem nyelvi 
jelek könnyebb megértését segítik az ábrák (pl. egy mosolygó kislány az arcjátéknál). 
  Szövegtípusok: elbeszélés, leírás, jellemzés, levél, felelet(órán felelés), beszámoló, 
véleménynyilvánítás, ismeretterjesztő szövegek. 
 
2. Tankönyv szemlélete 
  A tananyagban feldolgozza a nyelvtudomány legújabb eredményeit és a 
megőrzendő hagyományos értékeket egyaránt.  
 
3. Grammatika 
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  A tankönyv hagyományos leíró grammatikát tanít. A könyv igazodik az 5. és 
6. osztály kerettantervéhez, de megpróbál alkalmazkodni az új érettségi követelmé-
nyekhez is. Ennek megfelelően 5. osztályban: Hangtan, Toldalékok típusai, Helyesírási 
alapelvek, Állandósult szókapcsolatok, A hangalak és jelentés kapcsolata című téma-
körök szerepelnek. 6. évfolyamon Szófajok és Szóképzés a tananyag. (A grammatikai 
ismeretekkel párhuzamosan a helyesírásra vonatkozó elméleti és gyakorlati részek is 
megtalálhatók.) 
 
4. Külső megjelenés 
  A tankönyv mérete megfelelő egy 11-12 éves diák számára, hiszen nem nehéz 
és könnyen forgatható. Szerintem nem túl szerencsés, hogy ez a két évfolyam 1 kötet-
ben szerepel, mert 2 év alatt könnyen rongálódhat. A feladatok külön munkafüzetben 
kapnak helyet, ami szintén nem szerencsés, mert a diák könnyebben otthon felejti. 
Persze előnye is van, annak, hogy a két évfolyam 1 kötetben kapott helyet: így a diák 
bármikor visszalapozhat, ha valamiben bizonytalan, valamint a tanár eltérhet a javasolt 
sorrendtől. A könyv címe lényegre törő, azt takarja, amiről szól. 
 
5. Tananyag tartalma és szerkezete 
  A tankönyvcsalád egy tankönyvből és két munkafüzetből áll. Ezeknek anyaga 
épít a korábbi ismeretekre, ismétlő gyakorlatokkal felfrissíti azokat. (A teljes tankönyv-
család 1. osztálytól a 12. évfolyamig tartalmaz tankönyveket.) Egyaránt használhatják 
az általános iskolák, valamint a 8, 6 és 4 osztályos középiskolák. Az 5–12. évfolya-
mokra külön anyanyelvi program vonatkozik, amire az átállást év eleji ismétlő 
fejezetekkel és feladatokkal segítik. A tanári kézikönyv tanmenetjavaslatokat közöl évi 
74 óra/hetente 2). Erre azért van szükség, mert az egyes fejezetek nem 45 perces 
óráknak felelnek meg, hanem ésszerűen, tematikusan vannak elválasztva egymástól. Az 
év elejére ismétlő órákat javasol és az új ismeretközlő órák közé gyakorló órákat tesz. 
 

Egy példa a tanmenetjavaslatra: 

Óra Az óra témája 
Az óra didaktikai 

feladata 
Ismeretanyag Nyelvhasználat 

10. 
A kommunikációs 
kapcsolatok 

ismeretbővítés, 
készségfejlesztés 

köszönés, 
megszólítás 

szövegértés, 
kommunikációs 
helyzetgyakorlat 

  
  A tankönyv túlnyomó részt elméleteket közöl, de minden fejezet végén össze-
foglaló kérdések szerepelnek. A gyakorlásra külön munkafüzet áll a diákok és a ta-
nárok rendelkezésére. Ezek felépítése igazodik a tankönyvhöz. Az egyes fejezetcímek 
megegyeznek. A feladatok között vannak önállóan feldolgozhatók (ezek tehát al-
kalmasak házi feladatnak), csoportos vagy egyéni feldolgozást igénylők egyaránt.  
A gyakorlatok között nagyon sok a szöveges feladat. A szövegek között vannak 
ismeretterjesztő és irodalmi részletek. Akik összeállították, igyekeztek olyan szövegeket 
válogatni, amelyek felkelthetik egy 11-12 éves gyermek érdeklődését. A szöveges 



feladatok mellett gyakoriak a csoportos feldolgozást igénylő, szóbeli feladatok (pl. 
Játsszátok el a következő jelenetet). Minden fejezet végén szerepel egy „Feleletterv”, 
ami nagyon hasznos, hiszen ezzel a diák rendszerezi a tudását. A feladatok sorrendjére 
jellemző, hogy először fogalomkialakító, problémafelvető, majd gyakorló, és végül 
nehezebb, gondolkodtató feladatok szerepelnek. 
  A tankönyvcsalád mindenképpen induktív vagy heurisztikus módszert igényel. 
Először a gyakorlatokkal kell kezdeni, és csak ezután (vagy eközben) kerülhet sor a 
tankönyvre. A tankönyv elsődleges célja egyébként is az, hogy a gyermekek tanári 
segítség nélkül is megértsék az anyagot. Ez elsősorban otthoni használatra készült. 
  A tankönyvben nagyon sok ábra szerepel. Ezek általában humoros rajzok, de 
vannak fényképek is egy-egy rész illusztrálásához. A fontos részeket zöld színnel 
kiemelték, így felhívják a figyelmet arra, hogy mit kell feltétlenül megtanulni.  
A tankönyv tagolása jó, a tananyag jól átlátható.  
 

6. A könyv szakmai színvonala 
  A tankönyv figyelembe veszi, hogy 11-12 éves gyermekeknek szól. Ennek 
megfelelően az anyagrészek jól érthetően vannak megfogalmazva. Lehetőség van 
differenciálásra, hiszen a könyvekben több ismeret szerepel, mint amit minden iskola-
típusban meg lehet tanítani. A könyv egyaránt használható átlagos és jó képességű 
diákok tanításánál. Vannak csillagos fejezetek, amik nem tartoznak a kötelező tan-
anyaghoz, de egy olyan osztálynak megtaníthatók, akikkel az átlagosnál gyorsabban 
lehet haladni. Ezenkívül vannak apró betűs részek, amik plusz információkat 
tartalmaznak az adott témával kapcsolatban.  
A munkafüzetben minden feladatnak van egy címe. Ezt követi a feladat leírása, mely-
ben a diákokat tegezi.  
Pl. Versenyezzetek! 
Alkossatok szavakat úgy, hogy csak a magánhangzókat változtassátok meg a körök 
szóban! 
  A munkafüzetben a különböző típusú feladatokat grafikus jelekkel jelölik. Így 
van a füzetben megoldandó, írásbeli feladat; könyvtári kutatómunkát, szótárhaszná-
latot igénylő feladat; gondolkodtató, észforgató feladat; tréfás feladat, anyanyelvi játék. 
 

7. Összegzés 
  A Magyar nyelv és kommunikáció című tankönyv összességében jónak mondható. 
Gazdag példaanyag segíti a diákokat a könnyebb feldolgozásban és a lényeg kiemelése 
is fontos ennél a korosztálynál. 
  A tankönyvhöz társított munkafüzet változatos feladatai jól kiegészítik a tan-
anyagot. Emellett hasznos segítség a tanári kézikönyv, melyben ötletek és kiegészítő 
feladatok szerepelnek (szövegek tollbamondáshoz, fogalmazástémák stb.). 
 

(Virt Eszter, III. évfolyamos magyar szakos hallgató) 


