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Kísérleti tankönyvek kipróbálása 

1. Előzmény: 2013/14-es tanévben a 9. évf. szakiskolai 

közismereti tankönyv kipróbálása, eszközrendszer 

kialakítása (2014-től indult a kísérleti tankönyvfejlesztés is) 

2. 2014/15:1-2., 5-6., 9-10. évf. kísérleti tankönyvei 

3. 2015/16: 3,. 7., 11. évf. kísérleti tankönyvei + 9., 10. évf. 

természettudományos tankönyvei 

4. 2016/17: 4., 8., és 12. évf. kísérleti tankönyvei (EFOP 3.2.2 

keretében) 

5. 2017/18: a 3 éves kutatás eredményeinek feldolgozása 

(EFOP 3.2.2 keretében) 

6. Átírás, véglegesítés folyamata: 2015. novembertől 2018-ig 

(részben az EFOP 3.2.2 keretében) 

 

 

 



Kipróbálás a tankönyvek jóváhagyási folyamatában 

• A korábbi akkreditációs folyamatban 3 szakértő (tudományos, tantárgy-

pedagógiai és technológiai) értékelőlapok kitöltésével minősítette a 

tankönyveket, összetett szempontrendszer alapján (pl. ismeretek 

megértése, alkalmazása, problémamegoldás, tanulás módszerei, 

nyelvhelyesség stb.).  

• A gyakorlati kipróbálás nem volt része az akkreditációs folyamatnak, a 

tankönyvek használhatósága csak a szakértők gyakorlati tapasztalatai 

alapján volt jósolható. 

• A tankönyvek beválásának értékelése ugyan része volt a rendszernek, 

a jóváhagyás után, valódi beválásvizsgálatok azonban nem történtek, 

meglehetősen formális keretben zajlott a folyamat. 

• Akkreditációs folyamat az elmúlt 3 évben a kísérleti tankönyvfejlesztés 

során: tankönyvfejlesztés: kísérleti tankönyv > NTT > kipróbálás > 

átírás > NTT > OH (újgenerációs tankönyv jóváhagyása) – ez egy 3 

éves folyamat 



Felmérés a szakértők és kiadói szerkesztők körében 

(2013. március–április) 
 

Mivel lehetne növelni a tankönyvi jóváhagyás szakmai 

megalapozottságát? 

 

 
  SZAKÉRTŐK SZERKESZTŐK 

1. A tankönyveket használó tanárok 

véleményének rendszeres és tervszerű 

összegyűjtésével és feldolgozásával  

88 16 

2. A tankönyvek beválásvizsgálatával  77 15 

3. Szakmailag megalapozott és elfogulatlan 

tankönyvkritikákkal  
68 14 

4. A piacon lévő tankönyvek minőségének 

rendszeres értékelésével és 

összehasonlításával 

62 19 



Előzmény 2014 tavaszán: 9. évfolyamos szakiskolai 

közismereti tankönyv kipróbálása  

 
Kettős cél: 

• A tankönyv javítása a gyakorlati 

tapasztalatok felhasználásával 

• A kipróbálás eszközrendszerének 

tesztelése, a rendszerszinten alkalmazható 

eszközök kiválasztása 

 

A kutatásról: 

• 2013/14-es tanévben történt, TÁMOP 3.1.1. 

program II. szakasza keretében 

• Meghatározott mintán történt a kipróbálás 

(mind a 7 régióban, szakterületekre / 

szakmacsoportokra figyelve) 

• Iskolánként az 5 műveltségterületet / 

tantárgyat tanító pedagógusok és 

monitorozó munkatársak részvételével  

    (123 pedagógus, 6 monitorozó munkatárs 



A szakiskolai tankönyv kipróbáláshoz kifejlesztett 

eszközrendszer (pilot, 2013/14) 



Kísérleti tankönyvek kipróbálása (2014-2017) 

Kipróbált tankönyvek és kipróbálók 

száma: 

• 2014/15: 27 db (kb. 1000 fő) 

• 2015/16: 33 db (kb. 600 fő) 

• 2016/17: 20 db (kb. 400 fő) 

Cél:  

• pedagógusok a tankönyvek 

értékelésének és fejlesztésének 

részesévé váljanak  

• kutatási folyamatba való 

bevonódás, reflexió a gyakorlat 

oldaláról 

• a tankönyvek a tanórai gyakorlat, a 

tanítási tapasztalatok alapján 

javíthatók legyenek 

 

 

 



A kipróbálás kutatási eszközei (2016/17) 

Kvantitatív eszköz: 

1. Tanév végi kérdőív (online) 

 

Kvalitatív eszközök: 

2.  Fókuszcsoportos beszélgetések a diákokkal 

3. Műhelybeszélgetések pedagógusokkal 

4. Fórum lehetőség az NKP-n 

 

Vegyes struktúrájú eszköz: 

5.   Munkanaplók (online): számszerű, és szöveges, kifejtő 

értékelés a meghatározott szempontokra 



Kérdőív – tanév végi 

A tanév végi kérdőív célja:  

 

• Általános értékelést kapjunk a pedagógustól arról, hogy hogyan 

ítélte meg az általa egy tanéven keresztül tanított kísérleti 

tankönyvet 

• Az év eleji elvárásokhoz viszonyítva meg tudja határozni, hogy 

mennyire váltotta be elképzeléseit az új tankönyv  

• Az új generációs tankönyvek koncepciójának legfontosabb 

elemeivel kapcsolatban visszajelzést kérjünk: mennyire látja ezeket 

az elveket megvalósultnak 

• Másrészt a tankönyvi minőség különböző elemeinek részletes 

értékelésével lehetősége van arra, hogy véleményezze a tankönyvet 

egy tanéven át tartó tanítás után 



A munkanaplók 

• Ez a kipróbálási eszköz a legalkalmasabb arra, hogy a tankönyv 

részletekbe menő javítását, fejlesztését a tankönyv szerzői, 

szerkesztői el tudják végezni  

• A munkanaplók kvantitatív és kvalitatív elemeket is tartalmaznak, 

hiszen az egyes kitöltendő szempontokat numerikus értékeléssel is 

véleményezhetik a pedagógusok 

• A tankönyvek felépítéséhez, struktúrájához igazított közös és egyedi 

szempontrendszerből állnak 

• Értékelendő tankönyvi elemek (a kitöltést segítő szempontokkal): 

főszöveg, illusztrációk, kiegészítő szövegek, kérdések feladatok, 

munkafüzetek, kerettantervhez kapcsolódás, hibák listája 

• Értékelés indoklása, javaslatok megfogalmazása 

 



Munkanapló online felületen 



Munkanapló, Matematika 5. évfolyam (részlet) 

IV.14. Szakasz 

felezőmerőlegese 

 Kipróbáló 1 Kipróbáló 2 Kipróbáló 3 Kipróbáló 4  

A LECKE EGÉSZE - 

szöveges indoklás 

Érdekes a bevezető 

feladat, amely egy 

munkáltatással 

egybekötött feladaton 

mutatja be a 

szakaszfelező 

merőleges jellemzőit. Ez 

felkelti a diákok 

érdeklődését.  A fogalom 

leírása érthető, a 

tartalmi kapcsolódás is 

megvan a következő 

leckével. 

Rövid, de jól érthető a 

lecke.  

 Jó. Áttekinthető, a 

tanulók számára 

érthető.  

ez a tananyag nagyon 

jól aktivizálta a 

gyerekeket. 

A LECKE EGÉSZE - 

javaslatok 

A csoportmunkában 

leírtakat egy fotóval 

illusztrálnám. 

Szerintem sokkal jobb 

lenne, ha a leckén belül 

mutatnánk meg a 

tanulóknak, hogy kell 

megszerkeszteni a 

szakaszfelező 

merőlegest. 

A megértéséhez nem 

szükséges egy teljes 

tanóra, így a 

szakaszfelező 

merőleges 

megszerkesztését is 

ezen az órán tanítottam 

meg a gyerekeknek. 

Természetesen a 

szerkesztések rész 

áttekintésével. 

egy rövid tananyag, de 

nem igényel szerintem 

változtatást 



A munkanapló mint értékelési eszköz előnyei 

• A tankönyvet használó pedagógusok apró részletekbe menően 

mondhatnak véleményt. 

• Sokrétű szempontokat vet fel az értékelő számára, így ad 

lehetőséget a sokoldalú értékelésre. 

• Minden lecke egyedileg értékelhető. 

• Sokrétű feldolgozásra, elemzésre ad lehetőséget. 

• A kísérleti tankönyvek fejlesztési folyamatának befejezéséhez a 

legközvetlenebb, legrészletesebb adatforrás. 

• Segít kiszűrni több típusú hibát is a tankönyvekben: pl. elgépelés, 

strukturális problémák, hibás feladat, hiányzó elemek, fölösleges 

elemek, életkorhoz igazodás problémái, szövegezés, nem megfelelő 

vizualitás stb. 

 

 



A munkanapló mint értékelési eszköz hátrányai 

• Nagy erőforrásigény, ebből adódóan erősen limitált a bevonható 

pedagógusok és a feldolgozható adatok köre. 

• Nehéz elérni, hogy minden kutatásba bevont tanár minden leckéről 

érdemi véleményt mondjon. 

• Nehéz elérni, hogy a pedagógusok tanítás után közvetlenül 

értékeljék a fejezeteket, ameddig frissek még a tapasztalatok. 

• Feldolgozása nagyon összetetté válhat, ha nagyon sok szempontból 

történik az elemzés. 

• Számos egyedi (tankönyveken kívüli) tényező befolyásolhatja a 

tanári véleményeket (egyéni szakmai felkészültség, rutinhoz való 

ragaszkodás, módszertani kultúra stb.). 

 

 



Műhelyek a pedagógusokkal és fókuszcsoportok a 

diákokkal  

A tankönyv kipróbálását végző pedagógusokkal és diákokkal 

személyes vélemények, értékelések összesítésre ad alkalmat a 

műhelybeszélgetés, illetve fókuszcsoport. Itt lehetősége van a 

pedagógusnak és diáknak is élőszóban, személyes jelenléttel is 

kifejtenie a véleményét a tankönyvről.  

 

Előnyei: 

• A gondolkodási struktúrák megismerésére ad lehetőséget. 

• Az egyéni észrevételeiket közvetlenül is elmondhatják a 

pedagógusok és diákok a tankönyvről. 

• Számos téma részletesen érinthető. 

• A személyesség lehetőséget ad egyébként másként ki nem fejthető 

gondolatok megfogalmazására. 

• A műhelyeken a szerkesztők személyesen is tudnak kommunikálni a 

kipróbálókkal (2016-tól fórum az NKP-n) 

 



Adatok feldolgozása – tankönyvenként  

• Kérdőíves kutatás összegzett eredményei (tankönyvenként 

összehasonlító táblázatokkal) 

• Vezetői összefoglaló a legfontosabb tapasztalatokról (az összes 

eszköz adatainak tanulsága alapján) 

• Kérdőíves kutatás eredményei tankönyvekre lebontva (kvantitatív 

adatok) 

• Fókuszok, műhelyek tapasztalatainak összegzése 

• Nyitott kérdésekre adott válaszok összegzései 

• Munkanapló elemzések tankönyvenként, leckénként (kvantitatív és 

kvalitatív adatok) 

• Értékelő listák, statisztikák (leckék összehasonlítása) 

 

 

 

 



Értékelő listára példa (Matematika 5. évfolyam, 

munkanapló alapján - részlet) 

Matematika 5 tk - 
Leckék A lecke egésze A lecke funkciója Csoportos feladatok Képek 

IV.14. Szakasz 
felezőmerőlegese 4,10 4,28 4,55 4,00 

IV.15. Szerkesztések 4,05 4,07 - 4,51 

IV.16. A szög 3,78 3,88 3,59 4,10 

IV.17. Téglalap, négyzet 
kerülete 4,51 4,49 - 4,22 

IV.18. A terület mérése 4,24 4,05 - 4,10 

IV.19. Téglalap, négyzet 
területe 4,37 4,24 4,15 3,93 

IV.20. Téglatest, kocka 
felszíne 4,20 4,23 3,75 4,15 

IV.21. A térfogat 
mérése 4,00 3,80 - 3,54 

IV.22. Téglatest, kocka 
térfogata 4,25 4,25 - 4,08 

IV.23. Gyakorlati 
feladatok 4,15 4,12 - 4,02 



Eredmények feldolgozása - átdolgozás 

    Általános tanulságok összegzése 

• melyek a fő problématerületek a tanárok szerint 

• milyen tényezők befolyásolják a válaszokat 

• a különböző mérési eszközök eredményeinek összevetése 

• konkrétan a tankönyvekre vonatkozó tanulságok, illetve vonatkozó hatások  

• a kísérleti tankönyvek fejlesztésére vonatkozó legfontosabb tanulságok 

összegzése 

     

    A tankönyvek fejlesztését befolyásoló tényezők tisztázása - átdolgozás 

• az átdolgozás módszereire vonatkozó tanulságok 

• mit kell változtatni a tankönyvek különböző elemein (egyes leckékre, fejezetekre 

vonatkozóan) – kritikai megjegyzések jelentősége (ellentmondások kezelése) 

• mely elemeket kell változatlanul hagyni – pozitív, megerősítő megjegyzések 

• mennyire kell alkalmazkodni a tankönyvet használók igényeihez 

• a használók érdekei és a tankönyv koncepciója közötti esetleges konfliktust hogyan 

lehet feloldani (ha van ilyen) 

Átírás után visszajelzést kérünk kérdőív formájában a javított tankönyvről 

 



Tanulságok a tankönyvkutatások számára 

• Óriási adatbázis jön létre, mely sokrétű kutatásra ad lehetőséget a 

tankönyvkutatások számára, illetve a további tankönyvfejlesztésekre 

vonatkozóan 

• Tankönyvhasználat és tanórai gyakorlat összefüggései 

• Az elemzések választ adhatnak arra, hogy milyen típusú 

továbbképzéseket kell szervezni a tanárok számára 

• Milyen pedagógiai szolgáltatások fejlesztésére van szükség 

• Szakmai képzettség, módszertani kultúra, innovációs hajlam, 

tankönyvekkel kapcsolatos előítéletek, beidegződések, rossz 

gyakorlatok feltárása a tankönyvhasználatban 

• EFOP 3.2.2 keretében átfogó tankönyvkutatás fog zajlani a 

tankönyvválasztás és -használat témájában, melybe a kipróbálás 

tapasztalatai is beépülnek 
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