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A kísérleti tankönyvek fejlesztésének koncepcionális háttere
(Összeállította: Kojanitz László)

Bevezető
Az 1662/2013. (09. 20.) kormányhatározatban rögzített feladatokkal szorosan összefüggő TÁMOP
3.1.2‒B/13 jelű „A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz- és Nemzeti Közoktatási
Portál fejlesztése” című kiemelt projekt célja egy olyan országosan egységes taneszköz-rendszer
kiépítése és fejlesztése, amely a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény elvárásrendszeréhez igazodva az új tartalmi szabályozókban foglalt követelmények teljesíthetőségét állítja
előtérbe: a rendszer mindenki számára nyilvánosan elérhető, egyszerű, szabványosított és standardizált
legyen, továbbá az akkreditációs eljárásokkal való kompatibilitásra épüljön. A projekt megvalósítása
során lehetőség lesz az elkészült tankönyvek iskolai kipróbálására, hatékonyságuk és
használhatóságuk gyakorlati tapasztalatokon alapuló ellenőrzésére. A kísérleti kipróbálás után a
fejlesztők elvégzik a szükségesnek ítélt javításokat és módosításokat.
A projekt rövid távú célja a 2014/2015-ös tanév kezdetére 27 (digitálisan és hagyományos módon
egyszerre fejlesztett) köznevelési tankönyv fejlesztése.

I. Kihívások, lehetőségek, stratégia
A tudásalapú gazdaság és társadalom igényeihez igazodó oktatási rendszer hatékonyságának
fejlesztésében fontos szerepet kell kapnia a tudásközvetítő médiumok (tankönyvek, digitális tanítási,
tanulási eszközök, tudástárak stb.) megújításának. 2005-ben az UNESCO a tankönyvekkel és a
taneszközökkel kapcsolatos stratégiai útmutatójában kulcsfontosságúnak tartja, hogy a tankönyvek,
oktatási segédanyagok tartalmukban és megjelenésükben megfeleljenek a tanulók fogalmi
felkészültségének, nyelvi környezetének, hátterének, igényeinek. Továbbá az aktív, életközeli,
minőségi oktatást tartja elfogadhatónak, amely valós és mérhető eredményekhez vezet. Végül pedig
fontos elvárás, hogy a tankönyvek, oktatási segédanyagok megfizethetők, elérhetők és tartósak
legyenek. Arra is számítani kell, hogy a következő évtized során a kommunikációs technológiák
fejlődése várhatóan tovább folytatódik, és magával hoz egy világméretű változást az oktatási anyagok
fejlesztése és használata terén.1
A tankönyvkészítők számára összetett feladatot jelent, hogy alkalmassá tegyék munkáikat a
megváltozott környezetben való adaptív működésre. Koncepcionálisan is újra kell gondolni a
tankönyvek szerepét az iskolai és otthoni tanulásban. A konkrét tankönyvi megoldásoknak pedig már
ezzel az új szereppel kell összhangban lenniük.
Az új tankönyveknek korszerű, tanulóközpontú oktatási paradigmára kell épülniük, és az európai
trendeknek megfelelően kompetenciák fejlesztésére kell irányulniuk.
A kompetenciaalapú tudásértelmezés természetesen nem jelenti az ismeretekről való lemondást, hiszen
az Európai dokumentumokban használt kompetenciaértelmezés szerint a kompetencia ismeretek,
képességek és attitűdök egységeként írható le2. Az új Nat koncepciójában megfogalmazódott egy
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„közös kulturális kódrendszer” kialakításával kapcsolatos elvárás. A kompetenciaalapú tankönyvek
széles tudásértelmezésük miatt eleget tehetnek ennek az elvárásnak is.
A kísérleti tankönyvek készítésekor fokozottan figyelembe kell venni a netgeneráció igényeit3 is, ez
pedig a papíralapú forma mellett az elektronikus tankönyvek, tananyagok térnyerése felé mutat. Meg
kell kezdeni a fokozatos áttérést a nyomtatott tankönyvekről a digitális tananyagok használatára. Az új
taneszközöknek lehetőséget és ösztönzést kell adnia a korszerű kommunikációs technológiák
tanításban és tanulásban való alkalmazására, legfőképp a tanulási-tanítási folyamatok személyre
szabott támogatására.

II. A fejlesztés folyamatával szembeni elvárások
A központi fejlesztések biztosította előnyök kihasználása
A tankönyvkiadás és a tankönyvellátás a legtöbb országban piaci feltételek mellett történik.
Magántulajdonban álló tankönyvkiadók készítik a tankönyveket, a hozzájuk tartozó tanári és tanulói
segédeszközöket, és általában ők biztosítják az eszközök eredményes használatát segítő egyéb szakmai
szolgáltatásokat is. A szakmai minőség fenntartásában a központi akkreditáción kívül tehát fontos
szerepet kap a kiadók közötti verseny is. Ez egy működőképes modell, ezért csak akkor van értelme
ettől eltérni, ha a központi fejlesztések eredményeképpen elkészülő tankönyvek és szolgáltatások
színvonala meghaladja azokét, amelyeket eddig az iskolák a tankönyvkiadóktól rendeltek meg. Ennek
elérése érdekében a lehető legjobban ki kell használni a központi fejlesztésből fakadó előnyöket:
─

A tartalmi és módszertani megújulásra vonatkozó oktatáspolitikai célkitűzések közvetlen
érvényesítése a fejlesztésekben

─

A tankönyvfejlesztés összekapcsolása az IKT iskolai alkalmazásának országos szintű
kiszélesítésével és elterjesztésével

─

Széles körű együttműködési lehetőség a kulturális és tudományos intézményhálózattal (pl.
digitalizált tartalmak és adatbázisok felhasználása a digitális tankönyvek fejlesztéséhez)

─

A tankönyvek kipróbálásának lehetősége

─

A hatás- és beválásvizsgálatokhoz szükséges szakszerűség biztosítása

─

A felsőoktatás és az iskolák széles körű bevonása a tankönyvek kísérleti kipróbálásába

─

A tankönyvek eredményes használatához szükséges szakmai segítőrendszer (munkalapok,
mérőeszközök, tanári kézikönyvek, online tutorálás, tanárképzések stb.) teljes körű
biztosítása

A kísérleti tankönyvek kifejlesztése
A pedagógiai munkával szemben támasztott követelmények, a korszerű infokommunikációs környezet
létrejötte tartalmi, pedagógiai és technológiai szempontból is új típusú tankönyvek és taneszközök
kifejlesztését teszik szükségessé. A korábbiaknál sokkal tudatosabban át kell gondolni, hogy a
nyomtatott tankönyvek tartalma, a digitális tananyagmodulok és az IKT-szolgáltatások miként
kapcsolhatók hatékonyan össze a tanítás és tanulás teljes folyamatában. Az új típusú tankönyvek
fejlesztése során nem lehet azt a megoldást követni, hogy a már elkészült a tankönyvekhez utólag
különböző digitális tananyagtartalmakat és tanári segédeszközöket készítenek. Kezdettől fogva közös
tervezésre és egymással szorosan összehangolt fejlesztésre van szükség.
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Az új tankönyvek szerkesztői és szerzői a tartós nyomtatott változat tartalmát már annak tudatában
tervezhetik meg, hogy az abban leírt ismeretanyag tartalmának megértéséhez, a tanulás
eredményességét biztosító tanulói tevékenységek elvégzéséhez, a tantervi követelményekben
meghatározott kompetenciák fejlesztésére, a differenciált gyakorlás feltételeinek megteremtéséhez a
tankönyvhöz készült digitális tananyagok is rendelkezésre állnak majd. A tankönyv ezekkel
kiegészített digitális változata pedig az e-könyv lejátszó program használatával online vagy offline
módon bárhol és bármikor gyorsan és könnyen elérhető lesz a tanárok és a diákok számára.
A nyomtatott és a digitális tankönyvi változat együttes megtervezése során nagy hangsúlyt kell
kapniuk a vizuális elemeknek. Abban kell gondolkodni, hogy a tankönyvbe bekerülő képek, ábrák,
térképek, összefüggésvázlatok az elektronikus változatban különböző módon életre kelhetnek: például
a fényképen ábrázolt kísérletek, jelenetek videofilmként is megjeleníthetők lesznek, a térképeken
látható jelzések egyenként eltávolíthatóvá és visszahelyezhetővé válnak, az összefüggésvázlatok és a
magyarázó ábrák animációs filmként fázisonként is be tudják majd mutatni a folyamatokat, és
mindezekhez a látvánnyal párhuzamban meghallgatható magyarázó szövegek is kapcsolódhatnak. Úgy
kell tehát a tankönyvek vizuális elemeit megtervezni és elkészíteni, hogy az előbb említett lehetőségek
minél nagyobb számban és minél látványosabban kihasználhatók legyenek; ügyelve közben annak a
szempontnak az érvényesítésére, hogy a legfontosabb cél a tanulás hatékonyságának és
eredményességének elősegítése.
Fejlesztésalapú kutatás
A projekt keretében készülő nyomtatott és digitális taneszközök gyakorlati kipróbálás tapasztalatai
alapján nyerik el végső formájukat. Ez azt jelenti, hogy egy fejlesztésalapú pedagógiai kutatás is zajlik
a tankönyvek elkészítésével párhuzamosan. Egy ilyen típusú kutatás megindítása rendkívül hasznos
újdonságot jelenthet a hazai pedagógiai gyakorlatban.
A fejlesztésalapú kutatás koncepciója nemzetközi szinten is csak nem olyan régen jelent meg az
oktatástechnológiai fejlesztések területén. Válasz ez arra a problémára, hogy a neveléstudományi
alapkutatások eredményei általában nagyon nehezen adaptálhatók a gyakorlati fejlesztőmunka során, a
gyakorlati kipróbálások tapasztalataiból viszont ritkán vonhatók le általánosan érvényes pedagógiai
következtetések.
A fejlesztésalapú kutatás lényege, hogy egy új oktatási eszköz kipróbálását olyan módon szervezik
meg és dokumentálják, hogy annak eredményeképpen nemcsak az adott eszköz kijavítására kerülhet
sor, hanem a kutatási eredmények általánosabb következtetések levonására is alkalmasak lehetnek
például az új típusú oktatási eszközök tanítást és tanulást befolyásoló hatásairól és eredményes
alkalmazásának feltételeiről. 4

III. A kísérleti tankönyvekkel szembeni pedagógiai elvárások
A tankönyvek szerepe a megváltozott tanulási környezetben
A tankönyveknek vannak olyan aktuális feladatai, amelyeket ha jól megoldanak, továbbra is fontos
eszközei lehetnek az iskolai oktatásnak:
─

A valóság értelmes struktúrákba rendezése, adaptív értelmezési keretek kialakítása

─

Megbízható referenciatudás biztosítása
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─

Az eredményes képességfejlesztés feltételeinek megteremtése: jól szervezett ismeretek
integrálása fejlesztő feladatrendszerrel

─

Tanuló- és tanulásközpontú fejlesztési folyamatok megtervezésének és megvalósításának
elősegítése

─

Hatékony tanulási stratégiák és technikák közvetítése

─

A különböző tartalmú és műfajú ismeretforrások közötti kapcsolatok megteremtése, együttes
használatuk gyakoroltatása

─

A tanulás eredményességét befolyásoló feltételekre vonatkozó kutatási eredmények
gyakorlati adaptálása

A tanulás eredményességét biztosító megoldások a tankönyvekben
A tanulást vizsgáló kutatások egyik legfontosabb következtetése, hogy korábbi ismereteink,
képességeink és tapasztalataink még akkor is nagy szerepet játszanak, ha valami teljesen új dologról
tanulunk. Éppen ezért az előzetes tudás transzferálásának nemcsak a problémamegoldásokban van
jelentős szerepe, hanem általában is a sikeres tanulási folyamat alapvető feltétele. A tanárnak pedig
kulcsszerepe van abban, hogy felszínre hozza, megismerje, hasznosítsa, vagy ha szükséges, időben
korrigálja a tanulók előzetes tudását.
A másik fontos következtetés, hogy a tanulás közbeni interakciók ‒ a diákok között vagy a tanárral ‒
nagymértékben növelik a tanulási képességek fejlődését és a megértés mélységét. A leghatékonyabb
tanulás pedig akkor történik, amikor egy új téma tanulása során, vagy egy új típusú feladat
megoldásához sikerül a korábban tanultakat eredményesen felhasználni. Ennek esélyét leginkább azzal
növelhetjük, ha a tanulás során a diákok a tanultakat különféle kontextusokban is rendszeresen
kipróbálhatják és alkalmazhatják. Azt is megállapították a kutatók, hogy a gondolkodásfejlesztés és az
ismeretek alkalmazhatósága szempontjából a tantárgyi tartalmakat rendszerré szervező alapelvek
megértése is lényeges feltétel: „a tudás érvényességét, a megértés mélységét, a tudás
transzferálhatóságát, felhasználhatóságát, tágabb értelemben vett hasznosságát, értelmességét nem
annyira az elemek (hagyományos terminológiával élve: az ismeretek, a készségek) összessége, mint
inkább a rendszer szervezettsége határozza meg”.5
Az előzetes ismeretek aktiválása, az új ismerek strukturálása, a tanulók aktivizálása mellett a tanulás
eredményessége tovább növelhető azzal, ha a diákok önállósága és felelőssége folyamatosan nő a saját
tanulásukban. Ehhez egyrészt beavatott partnerré kell tenni őket, pontosan megfogalmazva a
feladatokat, amelyek előttük állnak, másrészt fejleszteni kell azokat a metakognitív képességeiket,
amelyek által maguk is monitorozni és értékelni tudják a tanulásuk eredményességét. 6
„Az ideális iskolai tanulás csak akkor lehet igazán eredményes, ha mind a fejlesztők, mind a tanítók
felismerik a gyerek önállóságának szerepét a tanulásban. … Mind a pedagógus által segített, mind az
önálló szándékos iskolai tanulás akkor igazán értékőrző, ha biztosítja a gyerekeknek a produktív
tanulást. Vagyis lehetővé teszi a feladat- és problémamegoldásokat, a kreativitást, azaz az
eredetiséget, a rugalmasságot, a találékonyságot mozgósító tevékenységeket, de emellett arányosan
törekszik a reproduktív tanulás biztosítására is, és ezt ugyancsak feladatmegoldáshoz köti. E
felismerésre építve, arra törekszünk, hogy a gyerekek az elsajátítandó ismereteket, viszonyulásokat is
tevékenységgé alakítva, tevékenységbe ágyazva tanulják. (…) a szenzoros, a szenzomotoros és a
verbális tanulás egyforma fontosságú mind az ismeretek, mind a képességek, mind a szociális
viszonyulások tanulásában.”7

5

Csapó Benő (2002): A tudás és kompetenciák. A tanulás fejlesztése című konferencián elmondott előadás
http://www.ofi.hu/tudastar/tanulas-fejlesztese/tudas-kompetenciak (Letöltés: 2014.03.16.)
6
How People Learn: Brain, Mind, Experience and School (National Research Council, 1999, National Academy
Press. 238.
http://www.nap.edu/openbook.php?record_id=9853&page=238 (Letöltés: 2014.03.16.)
7
Zsolnai József: Egy gyakorlatközeli pedagógia. Oktatáskutató Intézet, 1986. 71.

6

Ahhoz, hogy a tanárok képesek legyenek a tanítási gyakorlatukat a fentiekben elmondott elvárásokhoz
igazítani, a tankönyveknek is segítséget kell adniuk. Olyan megoldásokat kell választaniuk a tartalom
bemutatása és a tanulói feladatok elkészítése során, amelyek összhangban vannak az eredményes
tanulás összetevőivel és feltételeivel. Az új generációs tankönyvek készítése során ez a következőket
fogja jelenteni:
–

A tanulási célt meghatározó és a téma lényegét bemutató bevezetések

–

Előzetes ismeretek feltárását elősegítő csoportos feladatok

–

Jól strukturált ismeretanyag

–

Önálló munkát igénylő tanulói feladatok

–

Problémafelvető szövegek, ábrák és kérdések

–

Személyes tapasztalatokra történő utalások

–

A tanulói reflektálásra, véleményalkotásra ösztönző kérdések

–

A korábbi elképzelések és ismeretek újragondolására késztető feladatok

–

Az új ismeretek valódi megértését (nemcsak felmondását) igénylő ellenőrző feladatok

Személyre szabott tanulás
Az IKT-eszközök kiváló lehetőségeket adnak a személyre szabott tanulás8 feltételeinek
megteremtésére. A nyomtatott tankönyvhöz kapcsolódó digitális tananyagok révén lehetőség nyílhat
egyéni tanulási utak kialakítására. Akár úgy, hogy ezek segítségével a tanár adhat differenciáltan
feladatokat, akár úgy, hogy maga a diák választhat többféle lehetőség közül.9 A tanulók eredményei és
produktumai egyéni portfóliókba rendezhetők. A tanár személyre szabott feladatokat adhat az egyes
diákoknak vagy a diákok kisebb csoportjainak. A tanulók többféle műfajban mutathatják meg, hogy
mit tudnak, illetve alternatív tartalmak és feladatok közül választhatnak. Lehetőség van egyéni
tutorálásra és kommunikációra a tanár és a diák között. A tanulók kooperatív jellegű feladatokat is
tudnak végezni, produktumaikat meg is oszthatják egymással. A tanuló saját jegyzeteket,
megjegyzéseket kapcsolhat a tankönyvi tartalomhoz.
Az online elérhető interaktív feladatok bármikor módot adnak egyéni gyakorlásra és tudásellenőrzésre.
Megnövekedhet a tanulás részfolyamatairól, a tudás bizonyos elemeiről a tanulási folyamat közben
visszajelzést adó fejlesztő értékelés10 szerepe. A személyre szabott és egyértelmű tanulási célok, az
ehhez is igazodó egyéni fejlesztő értékelés és annak részeként megjelenő visszajelzés jelentősen
fokozni tudja a tanulási motivációt.11
Kulcskompetenciák fejlesztése
A kísérleti tankönyvek fejlesztésével a projekt az eddigi fejlesztések egyik hiányosságát pótolja. A
TÁMOP célkitűzései között szerepel, hogy minden eszközzel támogatni szükséges a tanulók
kulcskompetenciáinak fejlesztését, illetve az egész életen át tartó tanulási képességek kialakulását. Az
8

Sampson D., Karagiannidis Ch., Dr. Kinshuk (2002): Personalised Learning: Educational, Technological and
Standardisation Perspective. Interactive Educational Multimedia, number 4 (April 2002), pp. 24–39.
http://greav.ub.edu/der/index.php/der/article/view/44/132
9
Gaskó Krisztina (2009): A tanulási kompetenciák szerepe a tanulásfejlesztésben. Iskolakultúra, 2009/10
melleklete
http://www.iskolakultura.hu/ikultura-folyoirat/documents/2009/2009-10_szeparatum.pdf
10
Knausz Imre (2005): A tanulók értékelése. In: Intézményvezetés és közoktatási értékelés. Okker Kiadó,
Budapest
11
Brassói Sándor, Hunya Márta, Vass Vilmos (2005): A fejlesztő értékelés: az iskolai tanulás minőségének
javítása. Új Pedagógiai Szemle, 2005. július–augusztus
http://epa.oszk.hu/00000/00035/00094/2005-07-ta-Tobbek-Fejleszto.html (Letöltés: 2014.03.16.)
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OP céljaival összhangban a pedagógiai módszertani fejlesztések mellett jelentős programok indultak
korábban a kulcskompetenciák fejlesztését kifejezetten célzó taneszközök (programcsomagok)
kifejlesztésére, illetve ezek elterjesztésére. A fejlesztési programok beválásvizsgálatai azonban azt
mutatták, hogy a kulcskompetenciák fejlesztését csak olyan taneszközök képesek hatékonyan és
eredményesen támogatni, amelyek kiváltják a mindennapi használatban a tanórákon használt
tankönyveket. Ennek érdekében a projekt olyan új fejlesztési irányt céloz, amely létrehozza a
tankönyvek, taneszközök új generációját, amely a tantervi követelményeknek megfelelő
ismeretanyagra támaszkodva, azok felhasználásával képes fejleszteni a kulcskompetenciákat is, azaz
összhangot teremt az ismeretek és a kompetenciák „világa” között, valamint a kulcskompetenciák
fejlesztését célzó tartalmakat a kiegészítő taneszközök világából beemeli a „hivatalos tankönyvek”
világába.
Az oktatási ágazat nagy volumenű tananyagfejlesztésének eredményeként az elmúlt időszakban
kifejlesztésre kerültek az ún. kompetencia programcsomagok taneszközei is, amelyek elsősorban az
un. kompetenciaalapú tanítási módszer és pedagógiai gyakorlat elterjesztését szolgálták. 12 Az új
tankönyvek megtervezése és elkészítése során figyelembe kell venni e korábbi projekt eredményeit is,
a hasznosítható újdonságokat át kell emelni, vagy adaptálni kell a mostani fejlesztés során készülő
tankönyvekbe is.
A szövegértési és szövegalkotási képességek fejlesztésével az eredményes tanulásért
Az olvasás interaktív tevékenység, amelynek során a szövegből nyert információkat folyamatosan
kiegészítjük a magunk előzetes tudásából felidézett tartalmakkal. Ebből következően a szövegértés
fejlesztéséhez szükség van a tudás bővítésére és különböző új kontextusokban történő alkalmazására,
valamint az értő olvasáshoz szükséges technikák és stratégiák elsajátíttatására és gyakoroltatására. A
szövegekben megjelenő tartalom és az ezt leíró fogalomrendszer, valamint speciális nyelvhasználat
elsajátítása erős kölcsönhatásban áll egymással. Ezért a tantárgyi tanulás eredményességét is
jelentősen javítani lehet azoknak a szövegértési képességeknek a szisztematikus fejlesztésével,
amelyek az adott műveltség- vagy tudományterület szövegeinek a megértéséhez szükségesek.13
Úgy kell tehát elkészíteni és összeállítani a tankönyvek szövegeit, hogy azok fokozatosan egyre
többféle lehetőséget adjanak a tartalomhoz kötött szövegértési képességek fejlesztésére. Tartalmazniuk
kell olyan feladatokat is, amelyek folyamatosan mintákat adnak a szaktanároknak arra, miként lehet a
tartalom megtanítását és a tanulók speciális szövegértési és szövegalkotási képességeinek fejlesztését
összekapcsolni.
A sikeres tantárgyi tanulás fontos feltétele a metakognitív tudatosság kialakítása. Ez is szorosan
összefügg a szövegértési képességek fejlesztésével. A tanulókat meg kell tanítani arra, hogy
felismerjék, mikor értettek meg valamit, és mikor hiányzik még valami ehhez: pl. egy fontos háttérinformáció, egy idegen szó jelentésének ismerete vagy a szövegben megemlített összefüggések
bővebb kifejtése és magyarázata. Azt is meg kell tanulniuk, hogy ilyen esetekben miként tudják a
problémát megoldani, illetve a szövegben talált információkra támaszkodva milyen módon tudhatnak
meg még többet a témáról.14 A metakognitív tudatosság a következőket foglalja magába: a
megértéshez szükséges előzetes ismeretek és tapasztalatok mozgósítása15; a cél előzetes
meghatározása arról, hogy milyen információkra van szükségem, mire akarom felhasználni azt, amit
olvasok16; a szöveg belső struktúrájának, gondolati logikájának felismerése, amely általában nagyon
12

Kompetenciaalapú programfejlesztés – oktatási programcsomagok. Sulinova
http://www.sulinovadatbank.hu/index.php?akt_menu=1000 (Letöltés: 2014.03.16.)
13
Christine Garbe [Ed.]: Basic Curriculum for Teachers´ In-Service Training in Content Area Literacy in
Secondary Schools – Handbook for Trainers, COMENIUS Action No 9: Multilateral Projects 19. o.
14
Santa, C., Havens, L., Franciosi, D. & Valdes, B. (2012): Project CRISS. Helping Teachers Teach and
Learners Learn. 4th edition. Kalispell, MO: Kendall Hunt.
15
Kintsch, W. (2009): Learning and constructivism. In: S. Tobias & T. M. Duffy (Eds.), Constructivist
Instruction: Success or failure? New York: Routledge. 223–241.
16
Narvaez, D. (2002), Individual differences that influence reading comprehension. In: C. Block & M. Pressley
(Eds.), Comprehension Instruction. Research-based practice. New York: Guilford Press. 158–175.
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eltérő a társadalomtudományok és a természettudományok esetében17; a szövegben található
információk sokféle formában történő feldolgozása: jegyzetelés, vázlatkészítés, rendszerezés,
megbeszélés stb.18; a tanulás folyamatának utólagos értékelése, a tanultak továbbgondolása19.
A szöveg megértése egyszerre többféle tényezőn múlhat:
─

a tanulók motiváltsága és feladatra orientáltsága

─

a szöveg megértéséhez szükséges előzetes ismeretek

─

a szövegben használt szakszavak

─

a megértéshez szükséges dedukciók mennyisége és típusa

─

a tanulók jártassága az adott szövegtípus olvasásában és feldolgozásában

A tankönyvek elkészítésekor mindezeket a tényezőket egyszerre figyelembe kell venni ahhoz, hogy
azok megfelelő feltételeket biztosítsanak a tartalom elsajátításához és a szövegértési képességek
folyamatos fejlesztéséhez egyaránt.
A tankönyvi szövegek nehézségi szintje döntő szerepet játszik az optimális tanulási feltételek
biztosításában. „Bármilyen pedagógiai szöveg eredményes használatának elengedhetetlen feltétele,
hogy azt a tanulók megértsék. A szövegben olvasottak alapján helyesen össze tudják rakni a szerző
által közvetíteni kívánt gondolatokat, gondolatsorokat. Ez a rekonstrukció sohasem lehet tökéletes, de
a pedagógiai szövegek esetében elvárható, hogy csak nagyon kevés gondolat maradjon kétértelmű
vagy homályos az olvasó számára. A pedagógiai szövegek tanulhatóságának vizsgálata alatt
elsősorban a szövegek érthetőségét befolyásoló összetevők feltárását és értékelését értjük. A jó
pedagógiai szöveg azonban nemcsak érthető, hanem érdekes is, azaz szükség van azon kutatások
áttekintésére is, amelyek a tanulói érdeklődés felkeltése és fenntartása szempontjából vizsgálják a
szövegeket.”20
A diákok aktuális tudásához és képességeihez mérten túl egyszerű vagy túl komplikált szöveg
egyaránt kerülendő. Ez a tartalomra és a megfogalmazás módjára nézve egyformán igaz. Az az
optimális, ha a tankönyv az új ismeretekből annyit és úgy mutat be, hogy azok megértése a tanulók
számára megoldható kihívást jelentsenek. E feladat megoldásához pedig a szövegekhez tartozó ábrák,
térképek, kérdések és feladatok a lehető leghatékonyabb segítséget biztosítják. Vagyis a tankönyv
nehézségi szintjének a tanulók potenciális fejlődési zónájába kell kerülnie21. Ez az a szint, amelyben az
egyéni képességek bizonyos erőfeszítések révén és néhány feltétel biztosításával meghaladhatók. A
tanulók legyenek képesek megérteni a tankönyvben leírtakat úgy, hogy ehhez megkapják a szakszerű
segítséget a tanártól és a tankönyvtől egyaránt. Ilyen lehet például a szöveg megértéshez szükséges
olvasási stratégiák megtanítása és ezek alkalmazásának bemutatása.

17

Goldman, S. & Rakestraw, J. (2000): Structural aspects of constructing meaning from text. In: M. Kamil, P.
Mosenthal, P.D. Pearson & R. Barr (Eds.), Handbook of Reading Research Vol. III. Mahwah, NJ: Earlbaum.
311–335.
18
Wilkinson, I.A.G. & Son, E. H. (2011): A dialogic turn in research on learning and teaching to comprehend.
In: M.L. Kamil, P.D. Pearson, E. B. Moje & P. Afflerbach (Eds.), Handbook of Reading Research Vol. IV. New
York: Taylor & Francis. 359–387.
19
Baker, L. (2008): Metacognition in comprehension instruction. What we have learned since NRP. In: C. Block
& S. Paris (Eds.), Comprehension instruction: Research-based best practices. New York: Guilford Press. 65–79.
20
Kojanitz László: A magyar pedagógiai szövegek analitikus vizsgálata – A szavak szintje. MAGYAR
PEDAGÓGIA 104. évf. 4. szám 430. (2004)
http://www.magyarpedagogia.hu/document/Kojanitz_MP1044.pdf (Letöltés: 2014.03.16.)
21
Vigotszkij (1967): Gondolkodás és beszéd. Akadémiai Kiadó, Budapest.
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IV. A rendszerszerűséget előtérbe állító tankönyvfejlesztés
Tervezési alapelvek
A tanulók értelmének hatékony nevelését sokszor akadályozza az a gyakorlatban még erősen élő
felfogás, hogy ha a tanuló elég mennyiségű ismeretre tesz szert, akkor ezek az ismeretek valahogy,
valamikor elvezetik őt az adott műveltség- vagy tudományterület átfogó alapelveinek, modelljeinek és
elméleteinek megértéséhez és alkalmazásához. Tehát a mennyiség egyszer csak minőségbe csap át.
Ezt a pedagógiai hitet azonban sem az elmélet, sem a gyakorlat nem támasztja alá. A tankönyveknek
kulcsszerepe lehet abban, hogy a pedagógusok, ettől eltérő stratégiát követve, kezdettől fogva a
lényeges összefüggésekre koncentráljanak, s azokra többször is visszatérve, a korábbiaknál
hatékonyabban tudják a tanulók értelmét, gondolkodásmódját fejleszteni.
A hatás elérésének alapfeltétele, hogy a tankönyvsorozat készítői pontosan tudják, hogy mire, hogyan
és milyen eszközökkel akarnak hatni, s ezt ne felejtsék el a tankönyvek részleteinek kimunkálásakor
sem. Chambliss és Calfee három tervezési alapelvet ajánl a tankönyvkészítők figyelmébe:
─
─
─

érthetőség („comprehensibility”);
a lényeget megragadó tananyagtervezés („exemplary curriculum”);
tanulóközpontú oktatás („student-centered instruction”). 22

1. ábra. Tankönyvtervezési alapelvek
Forrás: Chambliss & Calfee: Textbooks for Learning – Nurturing Children’s Mind, 1998

A tudás egy meghatározott elemekből (ismeretek, képességek, attitűdök) felépülő rendszer, amelynek
minőségét nem annyira az elemek összessége, hanem inkább a rendszer szervezettsége határozza meg.
A tanulás során tehát a tanulói tudásnak is mint rendszernek kell fejlődnie. Ehhez pedig a tankönyvek
csak akkor tudnak igazán hozzájárulni, ha maguk is többek lesznek, mint a bennük található elemek
összessége. A tankönyveknek is meghatározott alapelvek szerint strukturált ismeretforrássá és
eszközrendszerré kell válniuk, ennek érdekében pedig a fejlesztés során a rendszerszerűségből fakadó
kritériumokat kell előtérbe állítanunk.
A tanulás minden összetevőjének mozgósítása és fejlesztése
Egy tankönyv csak akkor felel meg a minőségi tanulás által támasztott elvárásoknak, ha annak
mindegyik összetevőjéhez megfelelő feltételeket biztosít:
22

Chambliss & Calfee: Textbooks for Learning – Nurturing Children’s Mind 1998.
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─

az ismeretek megértése, tanulása;

─

az ismeretek alkalmazását biztosító műveletek tanulása;

─

problémák, problémahelyzetek elemzése és a problémamegoldás tanulása;

─

a tanulás módszereinek tanulása;

─

gondolkodási eljárások tanulása;

─

szociális viszonyulások, magatartásformák tanulása23.

A tankönyvi akkreditáció évek óta ezzel a felfogással összhangban álló értékelési szempontok és
kritériumok szerint történik. Az ennek során összegyűlt tapasztalatokat is figyelembe véve, a kísérleti
tankönyvek elkészítésekor is alkalmazkodunk ezekhez a követelményekhez, kiemelt feladatnak
tekintve a problémamegoldás, a tanulás, a gondolkodási eljárások tanulásának elősegítését. A
tankönyvek tartalma, feladatai és ábrái pedig a Nat-ban meghatározott értékek közvetítésében is fontos
szerepet vállalnak.

23

Kojanitz László: A tankönyvek minőségének megítélése. Iskolakultúra 2007/6–7. 123.
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I. Tankönyvfejlesztési célok az alsó tagozaton

Kiinduló célunk a megértés és a tanulás iránti érdeklődés felkeltése.
Motiváljuk a tanulókat az élményszerű tanulással, a mindennapi életből és a problémahelyzetekből
kiinduló tevékenységekkel, kreativitást ösztönző feladatokkal.
A tananyagokkal mintaként tárjuk a gyerekek elé a humánus magatartásformákat, szokásokat, és ezzel
segítjük elő a személyiség fejlődését, érését.
Differenciált tanulásszervezéssel és egyéni bánásmóddal fejlesztjük a tanulók készségeit, képességeit.
Az erkölcsi nevelés elsődleges céljaként a családi kapcsolatok mozgatórugóinak feltárására helyezzük
a nagyobb hangsúlyt.
A hazafias nevelés keretében tárgyaljuk a kisebb közösségek hagyományait és a magyarság
szimbólumait.
Előtérbe állítjuk a kerettantervben megjelölt kompetenciák fejlesztését, különös hangsúlyt fektetve a
tanulás tanulására.
Matematikában olyan tankönyveket adunk a gyermek kezébe, amelyekkel tapasztalati úton fedezik fel,
hogy a körülöttük lévő világ mind-mind matematika is lehet.
Olvasás, írás terén különös figyelmet fordítunk a homogén gátlás kialakulásának tudatos elkerülésére.
A környezeti nevelés területén kiemelt szerepet kap a környezetvédelem szempontrendszere.
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Magyar nyelv és irodalom

KONCEPCIÓ
Újszerűség az alapozásban
A hathetes előkészítő időszak kellő időt biztosít az alapozásra, az olvasás- és írástanulás alapjául
szolgáló részképességek és készségek fejlesztésére, különösképpen a vizuális és auditív figyelem és
differenciálóképesség, a finommotorikus készségek és grafomotoros képesség, a lateralitás, szerialitás,
irányok, a (relációs) szókincs, beszédhang-felismerés, fonématudatosság, szótagolás, analizálásszintetizálás, hanganalízis tekintetében.
Az előkészítés alapjául az iskolakezdő tanulók mindennapi életéből merített hétköznapi témák
szolgálnak játékos, humoros és mesei elemekkel ötvözve (a betűtanulási részt követően a gyerekek el
is olvassák az alapozás időszakában hallás utáni szövegértésre szánt meséket és verseket).
Újszerűség és hagyomány a betűtanulásban
Jól bevált módszerre épít a magyar nyelv jellegének, alaktani sajátosságainak megfelelően
(hangoztató-elemző-összetevő), ehhez új elemeket integrálva, azt magasabb szintézisbe hozva.
Arányosan kinyújtott, fokozatos betűtanulást alkalmaz különféle kommunikációs elemekkel.
A hang-betű kapcsolat megértését, ebből következően az új betű tanulását változatosan, kellően
mozgalmas, a gyerekek számára motiváló szereplőket, eseményeket tartalmazó eseményképpel, teljes
hangtanítási oldallal és multimédiás támogatással készíti elő.
A hívóképek a gyerekek számára jól felismerhető, egyértelmű, konkrét, fizikális főneveket
(közneveket) ábrázolnak, ezáltal elkerüljük, mérsékeljük a szinonimák adta többféle felismerési
lehetőséget.
A hívóképekhez mondókákat, népköltéseket és kortárs irodalmi alkotásokat nyújt motiválásra,
ritmizálásra, játékra, memoriterként való felhasználásra, majd az új betű keresésére.
A kis és nagy nyomtatott betűket együtt tanítja (a betűk optikai képe egymást erősíti).
Az írástanítás egy kiadványban hozza összefüggésbe a vázolást, a vonalrendszerbe helyezést és a
kommunikációs-készségfejlesztő feladatokat a gyakorlással együtt.
A nagybetűk írásának tanítása a kisbetűktől külön, betűcsoportokban történik.
Az életkori sajátosságok ismeretében, azokat alapul véve ügyel a gyermeki érdeklődés, tanulási kedv
fenntartására és fokozására (vizualitás, humor, mozgás, játék, felfedezés, változatosság, fantázia,
mesevilág).
A differenciálás és fokozatosság révén a felzárkóztatás és a tehetséggondozás párhuzamosan valósul
meg – a gyerekek sikerélményével és tanulási motivációjával együtt.
Újszerűség a betűtanulási módszerben
A betűtanulás sorrendjének algoritmusa számol a homogén gátlás elkerülésével; a keverhető
beszédhangokat és a vizuálisan és írásban téveszthető betűket egymástól távol tanítja.
A diszlexia- és diszgráfia-prevenciót a nyomtatott kis- és nagybetűk, valamint az írott kisbetűk
esetében is figyelembe veszi.
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Kellő időt hagy a betűk optikai képének felismerésére és stabilizálására, számos lehetőséget biztosít az
összeolvasási rutin kialakulására ún. logatom szó(tag)oszlopok olvastatásával és változatos
kommunikációs feladatok segítségével (a könyv mellett bővíthető interaktív anyagban is).
A betűtanulás során késleltetett hangzó- és betűdifferenciálás valósul meg: a korábban tanult,
egymással téveszthető hangokat, betűket minden esetben egy új betű tanulását követően, annak
gyakorlásával párhuzamosan differenciáljuk, minimum egy-két tanórával később, mint ahogyan
tanultuk; így a differenciálás által újabb gyakorlási lehetőséget és ezáltal újabb megerősítést nyújtunk
a betűk biztos elsajátításához.
A betűtanulás tempója az átlagos fejlődésű gyerekekhez igazodik: sem túl gyors, sem túl lassú,
melynek során az átlagoshoz képest eltérő fejlődésű gyermekeket is integrálni lehet a tanulási-tanítási
folyamatba.
A tanítás kommunikációs szemléletű: a vizualitásból, mint a gyerekek számára alapvető
kommunikációs forrásból indul ki, a szóbeli szövegalkotást, szókincset fejleszti.
A tankönyv feladatrendszere alacsony belépési küszöbbel és mérsékelt, de elégséges
információátadással épül fel; a munkáltató jellegű készségfejlesztés a munkafüzetben és interaktív
tananyagban jelenik meg.
Újszerűség az olvasókönyvekben
Az olvasókönyvek (1–2. évf.) szövegválogatását a klasszikus irodalom és a minőségi kortárs
szépirodalmi alkotások, a hétköznapi szövegek megjelenése jellemzi.
A tankönyv az olvasmányokat minden esetben előkészíti: a tankönyvben a ráhangolódást segítő,
tevékenykedtető és kontextusba helyező feladatsorral, illetve a könyvben és a munkafüzetben játékos
olvasástechnikai és az értő olvasást támogató szövegértési feladatokkal.
Újszerűség az olvasásban (a szövegértésben és a szövegfeldolgozásban)
Az olvasmányt egyben, megszakítás nélkül közlő tanítási modellt alkalmazunk – a szakaszos olvasást,
az olvasási stratégiákat támogató, egyúttal összefoglalásra is alkalmas kérdésekkel és kártyákkal (a
javasolt és lehetséges megszakításokat füllel és számmal jelezzük a margón).
A szövegek mellett látható kártyák vizuális emlékeztetők, melyekkel könnyen felidézhetők az
olvasottak. Ezekkel jól illusztrálhatók például a mese visszatérő motívumai is, illetve a történetek
csomópontjai. Alkalmasak kommunikációs készségfejlesztésre, játékra, strukturálásra.
Tematikus egységbe szervezett, egymástól műfajilag eltérő szövegtípusokat olvastatunk.
Megkezdjük az olvasási stratégiák elsajátításának előkészítését és fokozatos alkalmazását (érzékszervi
képek alkotása, grafikus szervezők, összefoglalás, előzetes áttekintés, az explicit információk, állítások
megértése, értelmezése, értékelése, jóslás, egyszerű következtetések levonása).
A taneszközök az együtt megoldandó kérdéseket, feladatokat,
együttműködésére építik fel (kooperatív technikák, projektmódszer).

problémákat

a

tanulók

Újszerűség a digitális feldolgozásban
Az olvasás interaktív tananyaga nemcsak a tanulási motiváció fokozását, hanem az ismeretek
megértését és látványossá tételét, a gyakorlást és a differenciálást is szolgálják.
A második évfolyam olvasástechnikai óráinak egy részét és a hallás utáni szövegértésre szánt
szövegeit digitális anyagként és munkafüzeti feldolgozásra alkalmas formában közöljük.
A nyelvtan-helyesírás tematikáját a funkcionális nyelvszemlélet alapján dolgozzuk fel, és a leíró
nyelvtan ismérvei alapján foglaljuk össze. Így a gyerekek az anyanyelvet működése közben és
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szabályleírás alapján is megismerik. A nyelvtan-helyesírás tananyagát interaktív anyagként dolgozzuk
fel, és munkáltató munkafüzeti támogatással adjuk közre. Ezt az Írás munkafüzet 2. is támogatja.

TERVEZETT TARTALOM
1. évfolyam
ALAPOZÓ-ELŐKÉSZÍTŐ SZAKASZ (az iskolakezdő tanulók mindennapi életéből merített
hétköznapi témák, játékos, humoros és verses, mesei elemekkel ötvözve – a vizuális és auditív figyelem és differenciálóképesség, a finommotorikus készségek és grafomotoros képesség, a lateralitás,
szerialitás, irányok, a (relációs) szókincs, beszédhang-felismerés, fonéma-tudatosság, szótagolás,
analizálás-szintetizálás, hanganalízis fejlesztése)
BETŰTANULÁSI SZAKASZ (a, i-í, m, l, t, e, z, n, s, k, á, p, u-ú, j, é, v, c, h, ö, d, sz, r, ü-ű, f, g, ny,
cs, b, ty, zs, gy, dz, ly, x, dzs, q, y, w tanulása gyakorló és késleltetett differenciáló órákkal)
IRODALMI-GYAKORLÓ SZAKASZ (állatmesék, népmesék, Weöres, Nemes Nagy, Herman Ottó,
Zelk, Kányádi, Móra, Fecske Csaba, Schmidt Egon alkotásai)

2. évfolyam
ISMÉT EGYÜTT! ISMÉTELJÜNK! (Újra az iskolában; Beszédhangok, betűk; Szótagok, szavak;
Szavak és mondatok; vers, mese)
ŐSZ (többek között: Kányádi Sándor, Petőfi, Szalai Borbála, Dénes György, Máté Angi, Fodor
Sándor, Lackfi János, Kiss Melinda, Zelk Zoltán, ismeretközlő és egyéb szövegek, pl. Márton-nap)
MESEFEJEZET (többek közt: Illyés Gyula, Benedek Elek, Móra Ferenc, Arany László, Lázár Ervin,
Wass Albert, La Fontaine, Gianni Rodari, más népek meséi)
TÉL (Deák Katalin, Fésűs Éva, Móra, Dsida Jenő, Szilágyi Domokos, Nyulász Péter, Szepesi Attila,
Czigány Zoltán, Andersen, G. Joó Katalin, Végh György, ismeretközlő és egyéb szövegek, pl. lucázás,
népszokások)
GYERMEKVILÁG (Janikovszky Éva, Varga Katalin, Gárdonyi, Csukás István, Bartos Erika, Lackfi
János, Hervay Gizella, ismeretközlő szövegek)
TAVASZ (László Gyula, G. Joó Katalin, Tompa Mihály, Kányádi Sándor, népszokások)
TERMÉSZET (Mészöly Miklós, Petőfi Sándor, Tamkó Sirató Károly, legendák: Szent Anna, Margit)
NYÁR (M. Simon Katalin, Mentovics, Fecske Csaba, Nemes Nagy Ágnes, Mészely József stb.)
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Matematika

KONCEPCIÓ
Nóvumok a számkörök terén
Az 1–2. évfolyamos tananyagot a számkörbővítés köré csoportosítva építjük fel. A számkör lineárisan
épül, az ehhez kapcsolódó fogalom- és tevékenységrendszert, spirálisan. A számfogalom és a
műveletfogalom alakítását párhuzamosan végezzük, az összeadás-kivonás, az összeadás-szorzás, a
szorzás-osztás különböző értelmezéseivel. A természetes szám megjelenik mint halmazok számossága,
mint sorszám, mint különböző műveletek eredménye.
Tárgyalásmód
Nem elkülönítve, hanem minden számkörben jelen van az öt fő egység. Több fő egység akár egy
feladatban is megjelenhet ezen a szinten. Igen korán elkezdjük a problémamegoldó gondolkodás
fejlesztését. Ezeken belül kezdetben az ábrával adott feladatok, különböző „rejtvények”, majd a számés a szöveges feladatok kerülnek előtérbe. Kezdetben az egyszerű direkt és indirekt szövegezésű, majd
az összetett, mértékeket tartalmazó, több művelettel megoldható feladatokkal. A koncepcióból adódik,
hogy a tárgyalásmód a matematikai fogalmak tartalmilag sokoldalú megközelítését, a feladatok
sokféle megoldását teszi lehetővé. Ezért a gyermekek hamar stabil számolási rutinra tehetnek szert, és
képessé válhatnak matematikai problémák megoldására.
Újszerűség a mérés, az illusztrációk és a szaknyelv terén
A számfogalom témakörbe ‒ már a kezdeti időszakban ‒ sokrétűen beépülnek a geometria és mérés
témakör feladatai. A tankönyvi feladatok különböző feladattípusai azonban csak mintául szolgálnak.
Szükséges, hogy a gyermekek végezzenek valóságos méréseket, kapjanak kézbe síkidom-, illetve
testmodelleket, kivágással, színezéssel, építéssel oldjanak meg geometriai problémákat.
Az illusztrációk szorosan kapcsolódnak a matematikai tartalomhoz. Fontos szerepük van a tanultak
megértésében és megjegyzésében. Az információk megszerzése sokkal hatékonyabb, ha egyszerre
több kommunikációs csatornát használunk. A hatékonyság növelhető, ha a verbális és vizuális
információkhoz tevékenység is kapcsolódik.
A matematikai szaknyelv több szempontból is speciális a többi szaknyelvhez képest. Használata
szélesebb körű, mint a legtöbb szaknyelvé, ugyanis elemeiben vagy teljes egészében más
tudományterületek is átveszik, de a hétköznapi élet számos területén is szükségesek a matematikai
kifejezések, ezért szervesen be kell épülniük az iskolai tananyagba is. A matematikai szaknyelv
számos szimbólumot, jelet tartalmaz, melyek kódok vagy fogalmak közötti relációt fejeznek ki – ezek
használatával egyszerűsödik a kommunikáció. Alapelvnek tekintjük, hogy a matematikában
általánossá vált szimbólumokat, valamint szakkifejezéseket a fogalmakkal együtt vezessük be, mivel
tudjuk, hogy a megnevezés segíti a megértést és az alkalmazást. Nem kívánunk olyan kifejezést,
eljárást használni, amelyet később a matematikai tartalom bővülésével szükségszerű megváltoztatni.
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TERVEZETT TARTALOM
1. évfolyam
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Összehasonlítások
Tájékozódás
Több, kevesebb, ugyanannyi
A 0, az 1 és a 2. Számfogalom alakítása,
számjelek írása 2-ig
Összeadás, kivonás
A 3. Számfogalom alakítása, számjel írása.
Műveletek 3-ig
A 4. Számfogalom alakítása, számjel írása.
Műveletek 4-ig
Az 5. Számfogalom alakítása, számjel írása.
Műveletek 5-ig
Gyakorlás
A 6. Számfogalom alakítása, számjel írása.
Műveletek 6-ig
A 7. Számfogalom alakítása, számjel írása.
Műveletek 7-ig
A 8. Számfogalom alakítása, számjel írása.
Műveletek 8-ig
A 9. Számfogalom alakítása, számjel írása.
Műveletek 9-ig
A 10. Számfogalom alakítása, számjel írása.
Műveletek 10-ig
Gyakorlás
Vonalak, síkidomok, testek
Hosszúságmérés: m, dm
Számfogalom bővítése 20-ig.
Űrtartalommérés: l, dl
Bontás, összeadás, kivonás, pótlás 20-ig
tízesátlépés nélkül
Tömegmérés: kg
Műveletek tízesátlépéssel 11-ig
Műveletek tízesátlépéssel 12-ig
Műveletek tízesátlépéssel 13-ig
Műveletek tízesátlépéssel 14-ig
Műveletek tízesátlépéssel 15-ig
Gyakorlás
Időmérés
Műveletek tízesátlépéssel 16-ig
Műveletek tízesátlépéssel 17-ig
Műveletek tízesátlépéssel 18-ig
Műveletek tízesátlépéssel 19-ig
Műveletek tízesátlépéssel 20-ig
Ismétlés, rendszerezés
Gyakorlás
Vonalak, síkidomok, testek
Játék a tükörrel
Kitekintés 100-ig

2. évfolyam
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Az 1. évfolyamon tanultak ismétlése
Válogatások, rendezések, csoportosítások
Gyakorlás
Szorzás, osztás, maradékos osztás
A 2-es szorzó- és bennfoglaló tábla
Kerek tízesek 100-ig
Műveletek kerek tízesekkel
A 10-es szorzó- és bennfoglaló tábla
Számok 30-ig. Műveletek a 30-as
számkörben
A 3-as szorzó- és bennfoglaló tábla
Számok 40-ig. Műveletek a 40-es
számkörben
A 4-es szorzó- és bennfoglaló tábla. A 2-es
és a 4-es szorzótáblák kapcsolatai
A zárójel használata
Hosszúságmérés: cm, dm, m
Számok 50-ig. Műveletek az 50-es
számkörben
Az 5-ös szorzó- és bennfoglaló tábla. Az 5-ös
és a 10-es szorzótáblák kapcsolatai
A műveletek sorrendje
Gyakorlás
Vonalak, síkidomok, testek
Tömegmérés: dkg, kg
Számok 60-ig. Műveletek a 60-as
számkörben
A 6-os szorzó- és bennfoglaló tábla. A 2-es
és a 6-os szorzótáblák kapcsolatai
Űrtartalommérés: cl, dl, l
Számok 70-ig. Műveletek a 70-es
számkörben
A 7-es szorzó- és bennfoglaló tábla
Időmérés
Számok 80-ig. Műveletek a 80-as
számkörben
A 8-as szorzó- és bennfoglaló tábla. A 2-es, a
4-es és a 8-as szorzótáblák kapcsolatai
Számok 90-ig. Műveletek a 90-es
számkörben
A 9-es szorzó- és bennfoglaló tábla. A 3-as, a
6-os és a 9-es szorzótáblák kapcsolatai
Műveletek gyakorlása a 100-as számkörben
A római számok írása, olvasása 100-ig
Síkidomok, testek
Tükrözés
Valószínűségi megfigyelések, játékok,
kísérletek
Év végi ismétlés, rendszerezés
Kitekintés 1000-ig

Környezetismeret

TANTERVI KONCEPCIÓ
A tananyag legyen hiteles és szakszerű.
Letisztult, korszerű szakmai ismeretek, tudományos módszerek.
Motiválónak kell lennie a tananyagnak.
A tanulók belső aktivitásának, öntevékenységének kialakítása.
A tankönyveknek szorgalmazniuk kell a tanulók aktív részvételét a tananyag feldolgozásában.
A tananyag lényegét, alapösszefüggéseinek világossá tételét készítse elő.
A fokozatosság elvének érvényesülése.
A tartalom logikus egységbe ágyazása, a tananyag logikus felépítése.
A valóság tárgyainak, jelenségeinek megismerése, észlelése.
Az új ismeretek a korábban szerzett ismeretekre épülnek.
Lehetővé teszi a tanulói különbségekhez való alkalmazkodást.
Tematikai újszerűség
-

Nagyfokú differenciálás
Fontos a tapasztalatszerzés
Fontossá válik a közös gondolkodás
A tapasztalatok (a való világ) fontossá válása
A leírt szöveg egyszerű, világos, érthető

Szerkezeti újszerűség
- A fejezetek elején a diákokat orientáló kérdések találhatók
- Visszautal a hétköznapi tapasztalatokra
- Sok munkáltató feladat a munkafüzetben
- A tankönyv és a munkafüzet szoros egységet alkot
- A munkafüzet feladatai differenciáltak, nem kell mindet elvégezni
- Több nagyívű projektfeladat
Újszerűség a tevékenykedtetésben
- Elsősorban a köznapi jelenségekre koncentrálunk
- A feladatok differenciáltak, személyre szabottak
- A tanulói feladatokon van a hangsúly
- Sokszínűség: egészen egyszerűtől a megfelelően bonyolultig
Újszerűség a tartalom terén
- szoros kapcsolat a valósággal
- a feladatok differenciálása
- egyszerű szövegezés
- a tanulókhoz közel álló dolgokról szóljon
- nagyon kevés szöveg az elején (még nem tudnak olvasni)
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Újszerűség a kifejtés terén
- a fontos dolgokat kiemelése
- jellemző az összefüggések grafikus ábrázolása
- az alapvető összefüggések felsorolása
- több alternatív magyarázat
Újszerűség a megértést szolgáló eszközökben
- a képek hordozzanak mondanivalót
- a képek emeljék ki a legfontosabbakat
- az ábrák több oldalról is világítsák meg a problémákat
- egy-egy kép legyen önmagában is felhasználható
- a kérdések legyenek rendszerező jellegűek
Újszerűség a szövegezés minőségében
- egyszerű mondatok, hétköznapi nyelvhasználat
- a taneszköz alkalmazkodjon a tanulókhoz
- érvényesüljön a fontolva haladás elve
Az integrált fejlesztést biztosító eszközök
- nagyobb volumenű projektfeladatok előtérbe helyezése
- munkacsoportnak is megfelelő komplex feladatok
- az egyszerűtől a komplexig mindenféle feladat
A problémamegoldást segítő eszközök
- a problémákat játsszák el, beszéljék meg
- a különböző helyzeteket különböző csoportok adják elő
- a csoportokat (jó és rossz) rendre cserélgessük
A mindennapi életben szükséges alkalmazás eszközei
- egyszerű modellek, a mindennapi élet és a tananyag közötti kapcsolat
- adjon gyakorlati tapasztalatot az adott eszköz
- az iskola és a valóság közötti kapcsolat legyen egyértelmű
Újszerűség a tanulásmódszertanban
- motiválás a gyakorlat előtérbe helyezésével
- a vita mint a gondolatkifejtés eszköze
- kérdések, amelyek hosszabb kifejtésre ösztönöznek
- algoritmusok, amelyek több alternatív úton lehetővé teszik a probléma bejárását
Újszerűség az énkép fejlesztésében
- a természeti környezet és az emberiség kulturális örökségének védelmére ösztönözzön
- neveljen az élet tiszteletére és védelmére

TERVEZETT TARTALOM
1. osztály
Előszó
Az iskola
Bevezetés: Az óvodából az iskolába
Már iskolás vagyok
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Otthon az iskolában
Az otthontól az iskoláig
A mi iskolánk, a mi tantermünk
Mit csinálunk az iskolában?
Az iskola utáni élet
Összefoglalás: Az iskola
Az iskolás gyerek
Bevezetés: Különbség az óvoda és az iskola között
Mit csinál egy óvodás?
Mit csinál egy iskolás?
Különbség az óvodás és az iskolás között
A napirend
A viselkedés
Az egészséges élet
Összefoglalás: Az iskolás gyerek
Hóban, szélben, napsütésben
Bevezetés: Évszakok
Az időjárás jellemzői
Az ősz
A tél
A tavasz
A nyár
Kalendárium
Összefoglalás: Hóban, szélben, napsütésben
Tájékozódás az iskolában és környékén
Bevezetés: Iskolába menet
Tájékozódás, égtájak
Lakóhelyünk felszíne
Környezetvédelem és energiatakarékosság
Energiaforrások a háztartásban
Hogyan jutunk el az iskolába? Gyalogos közlekedés
Hogyan jutunk el az iskolába? Közlekedés járművel
Összefoglalás: Tájékozódás az iskolában és környékén

2. osztály
Mi van a teremben?
Bevezetés: Tárgyak és anyagok érzékelése
Tárgyak és anyagok tulajdonságai
Mesterséges és természetes anyagok
Környezetszennyező anyagok
Éghető és éghetetlen anyagok
A tűz
A tűzvédelem
Összefoglalás: Mi van a teremben?
Anyagok körülöttünk
Bevezetés: Élettelen környezetünk
Szilárd anyagok
Szilárd anyagok, kristályok
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Folyékony anyagok, oldhatóság
Légnemű anyagok
A víz változása, szilárd – folyadék – légnemű
Mit mivel mérünk?
Összefoglalás: Anyagok körülöttünk
Mi kerül az asztalra?
Bevezetés: Vásárlás és főzés
Táplálkozás
Tápanyagaink
Vitaminok és ásványi anyagok
Táplálékpiramis
Vadon termő ennivalók
Étkezés
Összefoglalás: Mi kerül az asztalra?
Élőlények közösségei
Bevezetés: Élő környezetünk
Emlősök
Madarak
Halak
Rovarok
Élőlények a ház körül és a házban
Vadon élő állatok
Összefoglalás: Élőlények közösségei
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II. Tankönyvfejlesztési célok a felső tagozaton

A felső tagozatos tankönyveknek építeniük kell arra a sajnálatos tapasztalatra, hogy az alsó tagozat
éveiben nem tud teljessé válni az alapképességek megszilárdítása. Ezért a felső tagozat első két
évében olyan tankönyvekre van szükség, amelyek továbbra is az alapkészségek fejlesztésére adnak
elsősorban alkalmat.
A hetedik–nyolcadikos tankönyveknek ezzel szemben elsősorban arra kell alkalmat adniuk, hogy a
középiskola felé tekintő diákok érdeklődésüknek, képességüknek és tehetségüknek megfelelően
készülhessenek fel vagy a szakképzésre vagy az érettségit adó középiskolára. Vagyis itt válik
igazán fontossá a differenciálás.
Bízva benne, hogy hetedik–nyolcadikra már mégiscsak kialakulnak az alapképességek, itt egyre
inkább a nagyobb mennyiségű tananyag-befogadásra való felkészülésnek kell a középpontba
kerülnie. A tankönyveknek egyre nagyobb figyelmet kell fordítaniuk az eredményes tanulás
módszereinek, technikáinak elsajátíttatására, felkészítve a diákokat a középiskolára.
A felső tagozatos tankönyvekben az erkölcsi nevelés terén egyre hangsúlyosabban kell
megjelennie az állampolgári és közösségi felelősség kérdéskörének.
A hazafias nevelés tekintetében fontos tankönyvi cél, hogy a tanulóban erősödjön a saját népe és
kultúrája értékeihez való kötődés, megismerje azok legfontosabb értékeit, kiemelkedő
személyiségeit és szimbólumait.
Az irodalmi és művészeti tárgyú tankönyveknek elsősorban az esztétikai értékek iránti
fogékonyságot kell fejleszteniük, az anyanyelvi tankönyveknek pedig a szövegértési,
szövegalkotási képességeket.
A matematikai és természettudományi tankönyvekben a kompetenciák és ismeretek egyensúlyi
megjelenítése a fő cél.
Valamennyi tankönyvben kiemelt figyelmet kell szentelni a kerettantervben megjelölt
kompetenciák fejlesztésének.
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Irodalom

KONCEPCIÓ
Tematikai újszerűség
Mai ifjúsági művek is kerüljenek szóba a klasszikus művek kapcsán, hogy
─

a tanulók ráismerhessenek mai tapasztalataikra,

─

nyelvileg emészthetőbb legyen számukra az irodalmi szöveg,

─

jelenjen meg a humor.

Szerkezeti újszerűség
A fejezetek élén jelenjen meg felidéző kérdés, amely
─

rámutat az előzetes ismeretekre,

─

személyes élmények megosztására buzdít.

Újszerűség a tevékenykedtetésben
A tevékenykedtetés legyen sokrétű és jól tagolt:
─

szókincsbővítő és szövegértő feladatok, beleértve a digitális, illetve internetes feladatokat
is, előtérbe állítva a befogadót;

─

feladatadás IKT-feladatok és grafikus rendezők segítségével, flipchart, flowchart,
gondolattérkép, fürtábra, Venn-diagram stb.;

─

történjen meg a fogalmi háló megalapozása.

Újszerűség a legadaptívabb fogalmak alkalmazása terén
─

készítsük elő a későbbi fogalomhasználatot,

─

a tanuló szintjén jelenjen meg a nézőpont, az elbeszélésmód, az értékrend, a befogadás
meghatározottsága, a jelelmélet, az indexikus-ikonikus-szimbolikus beszédmód, a
szófajiság és a szintagmatikus jelentés grammatikában és irodalomban egyaránt.

Újszerűség a tanulói reflektálásban
─

Az összefoglalásoknál jelenjen meg tanulói reflexiós modul, amely alkalmat ad rá, hogy a
tankönyvhasználó tanuló is kialakítsa ehhez való viszonyulását.

Újszerűség a tanulásmódszertanban és a motiváció megteremtésében
─

Motiválás többek között az irodalomtörténet és a linearitás megtörésével, a tematikus
ismerkedés előtérbe helyezésével;

─

Tanulási visszacsatolás az összefoglalásoknál a jellegzetes tanulói félresiklások
gyűjtésével és tankönyvi közlésével.
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Újszerűség a tanulás során gyakorlandó együttműködésben
─

Kisebb, életkornak megfelelő projektfeladatok

─

Kooperatív munkaformák

TERVEZETT TARTALOM
5. évfolyam
A MESE
─ A mese általában
─ Tündérmese (Pl.: Tündérszép Ilona és
Árgyélus)
─ Hősmese (Pl.: Fehérlófia vagy Az égig
érő fa)
─ Népdalok, más népek meséje
─ Láncmese, csalimese, tréfás mese
─ Állatmese, részlet egy meseregényből
PETŐFI SÁNDOR: JÁNOS VITÉZ
─ Általános bevezető
─ 1. fejezet
─ 2–4. fejezet, 5–6. fejezet
─ 7–10. fejezet, 11–13. fejezet
─ 14–15. fejezet, 16–18. fejezet
─ Összefoglalás
─ 19–20. fejezet, 21–22. fejezet 24–25.
fejezet
─ 26–27. fejezet, Az elbeszélő
költeményről
─ Összefoglalás
TÁJ, SZÜLŐFÖLD
─ Egy epikus mű / ifjúsági regény részlete
─ Egy lírai alkotás
─ Lakóhelyünk kultúrája, irodalmi emlékei
─ Összefoglalás
CSALÁD, GYEREKEK ÉS SZÜLŐK
─ Ifjúsági műben
─ Arany János: Családi kör
─ Petőfi Sándor: Egy estém otthon
─ Család a Bibliában
─ Család a mítoszokban
─ Mark Twain

6. évfolyam
BALLADÁK, MONDÁK, REGÉK
─ Kőmíves Kelemen
─ Arany János: A walesi bárdok
─ Arany János: Rege a csodaszarvasról
─ Mondák
ARANY JÁNOS: TOLDI
─ Általános bevezető
─ Előhang
─ 1‒ 2. ének
─ 3‒4. ének
─ 5‒6. ének
─ Összefoglalás
─ 7‒8. ének
─ 9‒10. ének
─ 11‒12. ének
─ Összefoglalás
ÉRZELMEK, HANGULATOK,
GONDOLATOK
─ Radnóti Miklós egy műve
─ Kosztolányi Dezső egy műve
─ Weöres Sándor egy műve
─ Petőfi Sándor egy műve
─ Összehasonlító elemzések
─ Petőfi Sándor egy műve
─ Csokonai Vitéz Mihály egy műve
─ József Attila egy műve
PRÓBATÉTELEK, KALANDOK, HŐSÖK
─ Egy ifjúsági regény részlete
─ Egy ószövetségi történet (Pl.: Dávid és
Góliát)
─ Fazekas Mihály: Lúdas Matyi
GÁRDONYI GÉZA: EGRI CSILLAGOK

MOLNÁR FERENC: A PÁL UTCAI FIÚK
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Magyar nyelv

KONCEPCIÓ
Tematikai újszerűség
Az absztrakt grammatikai ismeretek mellett kerüljenek szóba életközeli kommunikációs
jelenségek is, például
─

nonverbális és digitális jelrendszerek (testbeszéd, öltözködés, vallási jelképek,
emotikonok),

─

vizualizált elemek, a rendszerszerű szemlélet kialakítása a tanulóban.

Szerkezeti újszerűség
A fejezetek ismeretközlő szövege legyen a pozitivista ismeretátadáson túl mentoráló-kalauzoló
jellegű, amely
─

folyamatosan előre- és visszatekint,

─

jelzi a várható nehézségeket, és kommentálja a tanulási folyamatot, alkalmazza a humor
eszközét is.

Újszerűség a tevékenykedtetésben
A feladatadás ne korlátozódjon az ismeretek feldolgoztatására, hanem:
─

foglalkozzon színes, érdekes, mindennapi vagy narratív szövegtípusokkal is, beleértve a
digitális és internetes feladatokat is,

─

alkalmazkodjon a mai generációk vizuális beágyazottságához (flipchart, flowchart,
gondolattérkép, fürtábra, Venn-diagram stb.),

─

a fogalmi háló előkészítéseként értelmezze az elvont szavakat a gyerekek saját
nyelvhasználatához közel álló kifejezésmóddal is.

Újszerűség a legadaptívabb fogalmak alkalmazása terén
A következetes fogalomhasználat kötődjön a tanulók mindennapi tapasztalataihoz és az irodalmi
tanulmányokhoz egyaránt:
─

a nyelvi jel értelmezésében kapjanak kitüntetett szerepet az irodalmi és mindennapi
jelhasználati gyakorlatok, s amellett a fordítások nyelvi tanulságai is.

Újszerűség a tanulói reflektálásban
A leckék végén fogalmazhasson meg a tanuló reflexiót,
─

amelyet maga is továbbszőhet,

─

amellyel vitatkozhat.
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Újszerűség a tanulásmódszertanban és a motiváció megteremtésében
A jellegzetes tanulói hibák bemutatása, amelynek révén
─

tudatosíthatók a veszélyek,

─

begyakoroltatható a helyes eljárás.

Újszerűség a tanulás során gyakorlandó együttműködésben
A mindennapi nyelvhez kapcsolódó projektfeladatok, amelyek
─

gyakoroltatják a kooperálást,

─

csökkentik a tanulási hátrányokat a heterogén csoportok révén.

TERVEZETT TARTALOM
5. évfolyam

6. évfolyam

HANGOK ÉS BETŰK
─ A hang és a beszédhang
─ A magánhangzók. A
magánhangzótörvények
─ A mássalhangzók.
Mássalhangzótörvények
─ A részleges hasonulás
─ Mássalhangzótörvények: a teljes
hasonulás
─ Mássalhangzótörvények: az összeolvadás
─ A hang és a betű. Az írás, az ábécé
kialakulása
─ A magyar ábécé, a betűrendbe sorolás

A SZÓFAJOK
─ A szavak csoportosítása
─ A főnév, a névelő és az ige
─ A melléknév és a számnév
─ A névmások
─ A főnév
─ A viszonyszók. A melléknév
─ A melléknevek helyesírása
─ A számnév. A számnevek helyesírása és
használata
─ A határozószók. A névmások
─ Az ige
─ Az igekötő. Az igenevek, a főnévi igenév
─ A melléknévi és a határozói igenév
─ A mondatszók

A SZAVAK JELENTÉSE ÉS SZERKEZETE
─ Hangalak és jelentés
─ Egyjelentésű és többjelentésű szavak
─ Az azonos alakú szavak. A hasonló alakú
szavak
─ A rokon értelmű szavak. Az ellentétes
jelentésű szavak
─ Hangutánzó és hangulatfestő szavak
─ A jelentésmező. A nyelvi szintek
─ Az állandósult szókapcsolatok. A szavak
szerkezete
─ A toldalékok: a képzők
─ A toldalékok: a jelek és a ragok
A MAGYAR HELYESÍRÁS
─ A magyar helyesírás jellemzői
─ A szótagolás és az elválasztás. A
keltezés.
─ A szóelemző írásmód
─ A kiejtés szerinti írásmód

A SZÓKÉPZÉS
─ Szóképzés névszóból
─ Szóképzés igéből
─ Hangsúly, hanglejtés
─ Hangszín, hangerő
─ Beszédtempó, beszédszünet
─ Testtartás és térköz
─ Ruházkodás, hajviselet
─ A szövegalkotás
─ Színek, ábrák a szövegben
─ Nem nyelvi elemek a szövegben
─ Nyelvi agresszió
─ Sajtótermékek
─ Bulvármédia
─ Elektronikus sajtó
─ Hírportálok
─ E-mailek
─ A közösségi portál
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─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

A hagyomány szerinti és az egyszerűsítő
írásmód
A közlésfolyamat
Az emberi nyelv
A kommunikáció tényezői
A kommunikáció funkciói
Megszólítás
Bemutatkozás
Kérés
Fogalmazás: témaválasztás
Anyaggyűjtés
Címadás
Vázlatírás
Bevezetés
Tárgyalás
Befejezés
Elbeszélés, leírás, jellemzés
Párhuzamos szerkesztés
Leírás emberről
Leírás tájról
Emberek jellemzése
Levélírás
Elektronikus levél
Felelés
Kiselőadás

─
─
─
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Blog
Jegyzetelés
Érvelés

Matematika

KONCEPCIÓ
Törekvés az erősebb motiváltságra
A felső tagozatos tanulók számára élményszerűvé válik a tananyag, jobban közelít az iskolán kívüli
tevékenységükhöz, ha játékok, rejtvények, fejtörők, tréfás kérdések tartoznak hozzá.
A tankönyvekben igyekszünk minden olyan eszközt megjeleníteni és a szolgálatunkba állítani, amely
oldhatja a tantárggyal kapcsolatos szorongást, előítéletet.
Az érdeklődés felkeltését a témaválasztás, a színes előadásmód, a látványos illusztrációk és a
gondolkodásra ösztönző feladatok egyaránt jól szolgálhatják. Így motiváló lehet a szokatlan
feladathelyzet csakúgy, mint a valóságközeli feladatok.
Újszerűség a szövegezésben
Nagyon fontos a feladatok témája, szövegezése:
– könnyen érthető, gyorsan követhető utasítások,
– szövegértési és szövegalkotási képességek fejlesztésére irányuló feladatok.
Nagyobb hangsúly az előzetes ismereteken
– Az elvont fogalmak bevezetése csak a tapasztalat után következhet.
– A példákat, feladatokat manipulatív tevékenységre építjük, gyakran törekszünk arra, hogy a
későbbi elméleti jellegű feladatok eredményét a tanulók összevessék korábbi
tapasztalataikkal.
– Az ismeretek közvetítésében a gyerekek mindennapi életéből vett példákat használunk fel.
Tematikai újszerűség
A párhuzamosan fejlesztett digitális tartalom kiegészíti és teljesebbé teszi a tankönyvekben megjelenő
tartalmakat. A tankönyvekben megjelennek olyan elemek, melyek a tanár számára is közvetítenek
módszertani információkat.
– Könnyen érthető, gyorsan követhető utasítások.
– Szövegértési és szövegalkotási képességek fejlesztésére irányuló feladatok, melyek a
motiválásban is jelentős szerephez jutnak, hiszen fontos, hogy ne csak ismerős, hanem érdekes
is legyen a tanuló számára az, amit tanul. Próbáljuk arra nevelni a tanulókat, hogy képesek
legyenek az elsajátított matematikai tudást valós élethelyzetekben alkalmazni.
– Új anyag bevezetésekor: figyelemfelkeltő feladat, szöveg és ábra, szöveg és diagram, szöveg és
táblázat együttes kezelése; szokatlan/váratlan feladathelyzet; témakörök keveredése;
életszerű/mindennapi gyakorlattal kapcsolatos feladatok; olvasmányélmény/mese; játék,
megjelenik a humor.
– Egy lecke folytatásaként ismétlő, összegző feladat, korábbi ismeretek alkalmazása,
összegyűjtése.
– Összefoglalásban reflexiók, rögzítések, alkalmazások.
– Kidolgozott feladat(ok), fogalmak bevezetése és rögzítése.
– Gyakorlófeladat(ok), melyekben kiemeljük az alkalmazási képességeket, erősítjük a tanulók
kompetenciáit.
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– Tesztfeladatok gyors és egyszerű ellenőrzéshez, digitális formában is.
Újszerűség a tevékenykedtetésben
A tevékenykedtetés sokrétű és jól tagolt, az egyes leckék, tartalmuknak megfelelően, ajánlásokat
tartalmaznak:
– egyéni feladatokra,
– csoportos feladatokra,
– projektfeladatokra.
Minden leckénél elsődleges a megértésre törekvés az ismeretátadással szemben (az oktatás célja a
kultúra és az ismeretek átadása is, de a megértésre törekvés privilegizált szerephez jut).
Újszerűség a legadaptívabb fogalmak alkalmazása terén
Az érthetőség érdekében minden új dolgot próbálunk úgy megjeleníteni, hogy az teremtsen minél több
lehetséges kapcsolódási pontot a tanulók meglévő tudásával: szókincsükkel, személyes
tapasztalataikkal, előzetes ismereteikkel, magyarázó modelljeikkel. Ezek a kapcsolódási pontok
biztosítják az ismerős kiindulási alapot az új dolog megtanulásához. A tankönyvekben a kompetenciák
fejlesztésére törekszünk.

TERVEZETT TARTALOM

Tartalomjegyzék 5. osztály

Tartalomjegyzék 6. osztály

I. Az egész számok
I.
1. A számjegyek hármas csoportosítása és a
számok kiejtése
2. A természetes számok helyesírása
3. A helyi értékes írás
4. A természetes számok kialakulása, a római
számok
II.
5. Számegyenes
6. Összeadás, írásbeli összeadás
7. Kivonás, írásbeli kivonás
8. Feladatok
9. Szorzás fejben
10. Műveletek tulajdonságai
11. Írásban szorzás
12. Írásbeli osztás
13. Osztás tulajdonságai
14. Osztó, többszörös számrendszerek
15. Becslés, kerekítés
16. Negatív számok, abszolút érték
17. Műveletek előjeles mennyiségekkel
18. Összefoglalás
II. Törtek, tizedes törtek
1. Törtek, törtek összehasonlítása. Törtek
összeadása

I. Törtek
1. Törtek áttekintése, szorzás törttel
2. Reciprok, osztás törttel
3. Szorzás tizedes törttel
4. Osztás tizedes törttel
5. Összefoglalás
II. Egész számok, oszthatóság
1. Műveletek az egész számok körében
2. Többszörösök, közös többszörös, osztók
3. Prímszámok. Összetett számok
4. Oszthatóság I
5. Oszthatóság II.
6. Összefoglalás
III. Mérések
1. A hosszúság, a tömeg, az idő mérésének
áttekintése
2. A terület, a térfogat mérésének áttekintése
IV. Geometria
1. Alakzatok síkban, térben
2. Háromszögek egybevágósága
3. Kör és a hozzá kapcsolódó fogalmak
4. A tengelyes tükrözés
5. A tengelyes tükrözés tulajdonságai
6. A tengelyes tükrözés alkalmazásai
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2. Törtek kivonása
3. Tizedes törtek
4. Tizedes törtek összeadása, kivonása
5. Tizedes törtek összehasonlítása, kerekítése
6. Tizedes tört átírása közönséges tört alakra és
vissza
7. Tizedes tört szorzása, osztása 10-zel, 100-zal,
1000-rel
8. Tizedes törtek szorzása, osztása természetes
számmal
9. Összefoglalás
III. Helymeghatározás, sorozatok
1. Helymeghatározás szerepe környezetünkben
2. Helymeghatározás matematikaórán
3. Számok ábrázolás számegyenesen
4. A derékszögű koordináta-rendszer
5. Pontok ábrázolása
6. Számegyenesek egyéb elrendezései
7. Összefüggések keresése
8. Szabályjátékok
9. Számsorozatok
10. Nevezetes, érdekes sorozatok
11. Táblázatok, grafikonok
12. Összefoglalás
IV. Mértékegységek
1. A hosszúság mérése
2. Testek tömegének mérése
3. Az idő mérése
4. Összefoglalás
V. Bevezetés a geometriába
1. Tárgyak csoportosítása
2. Test, felület, vonal, pont
3. Testek építése
4. Testek szemléltetése
5. Testek geometriai jellemzői
6. Párhuzamos egyenesek, merőleges egyenesek
7. Téglalap, négyzet
8. Párhuzamos és merőleges síkok
9. Kitérő egyenesek
10. Téglatest, kocka
11. Síkidomok, sokszögek
12. A kör
13. A gömb
14. Szakaszfelező merőleges
15. Szerkesztések
16. A szög

7. Tengelyes szimmetria
8. Tengelyesen szimmetrikus háromszögek
9. Tengelyesen szimmetrikus négyszögek,
sokszögek
10. Szerkesztések
11. Összefoglalás
V. Százalék
1. Az arány fogalma
2. Arányos osztás
3. Százalékszámítás
4. A 100% kiszámítása
5. Hányadrész? Hány százalék?
6. Vegyes feladatok százalékokkal
7. Összefoglalás
VI. Kerület, terület, felszín, térfogat
1. Sokszögek kerülete
2. Sokszögek területe
3. Alakzatok a térben
4. Testek felszíne
5. Felszínszámítással kapcsolatos gyakorlati
feladatok
6. Átdarabolással megadható testek térfogata
7. Összefoglalás
VII. Egyenletek, egyenlőtlenségek
1. Lebontogatás
2. A mérlegelv
3. Összevonás, zárójel
4. Szöveges feladatok
5. Egyszerű egyenlőtlenségek
6. Egyenlettel megoldható feladatok
7. Összefoglalás
VIII. Összefüggések, függvények
1. Egyenes arányosság
2. Egyenes arányossággal megoldható feladatok
3. Grafikonok, összefüggések
4. Összefoglalás
IX. Statisztika, valószínűség-számítás
1. Játékok
2. Adatok ábrázolása. Oszlopdiagramok
3. Kördiagram
4. Diagramok értelmezésével megoldható
feladatok
5. Rendezések, az átlag
6. Összefoglalás
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17. Téglalap, négyzet kerülete
18. A terület mérése
19. Téglalap, négyzet területe
20. Téglatest, kocka felszíne
21. Felszínszámítással kapcsolatos gyakorlati
feladatok
22. Téglatest, kocka térfogata
23. Térfogatszámítással kapcsolatos gyakorlati
feladatok
24. Összefoglalás
VI. Arányosság
1. Arányosságok, változó mennyiségek
2. Arányos következtetések
3. Nyitott mondatok, egyenletek
4. Következtetés és próbálgatás
5. Gyakoroljuk az egyenletmegoldást!
6. Szöveges feladatok
7. Összefoglalás
VII. Adatgyűjtés, statisztika
1. Játékok
2. Adatgyűjtés. Táblázatok
3. Átlag és tulajdonságai
4. Lehetetlen, biztos, lehetséges
5. Oszlopdiagramok
6. Összefoglalás
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Történelem

KONCEPCIÓ
A korosztály érdeklődéséhez igazodó tartalom
A 10-11 éves gyerekek számára készülő történelemtankönyv nagyon sok érdekes történetet
tartalmaz. A tankönyv a történeteket állítja a tanulás középpontjába. Ezekhez kapcsolódnak azok
az alapvető történelmi ismeretek is, amit a gyerekeknek már ebben a korban is el kell sajátítaniuk.
A leckék alcímei is legtöbbször a történetek tartalmára utalnak.
A történet tipográfiailag jól megkülönböztethető a hozzákapcsolódó ismeretektől.
A történetekhez kapcsolódó tankönyvi szöveg jelzi, hogy a történet mennyire felel meg a történeti
valóságnak. A tanulók számára könnyen érthető és megtanulható ismereteket közöl, amelyek
felidézéséhez a hozzájuk tartozó érdekes történet jelent kapaszkodót.

Feladatok
A fejezetek elején szerepel egy-két olyan kérdés, ami az egész téma legfontosabb vagy
legérdekesebb problémáira irányítja a tanulók figyelmét.
A leckék témájának rövid bemutatása után olyan kérdések következnek, amelyek kapcsolatot
teremtenek az új téma és a diákok előzetes ismeretei között.
A térképekhez, képekhez és ábrákhoz mindig valamilyen kérdés vagy feladat is tartozik.
A történethez olyan kérdések és feladatok kapcsolódnak, amelyek segítik a tartalom megértését és
felidézését.
A tankönyvi szövegekhez kapcsolódó kérdések és feladatok összhangban vannak a
kerettantervben meghatározott követelményekkel. Változatos egyéni és csoportos feladatokkal
segítik a tantárgyspecifikus képességek fejlesztését.
Az „Ahogy a történészek gondolkodnak…” feladattípus az értelmező történelmi
kulcsfogalmakhoz (forrás, tények és bizonyítékok, okok és következmények, folyamatosság és
változás, jelentőség, történelmi nézőpont, interpretáció) kapcsolódó ismeretek folyamatos
bővítését és alkalmazását szolgálják. Ez szükséges a helyes történelmi szemlélet kialakulásához és
a történelmi gondolkodás fejlesztéséhez. Először egy általánosítható megállapítás olvasható a
forrásokról vagy az ok-okozati összefüggésekről, utána egy konkrét példa erre vonatkozóan a
lecke anyagához kapcsolódóan. Végül egy feladat, ami már a kulcsfogalommal kapcsolatos
ismeret alkalmazását igényli.
A „Dolgozd ki a válaszod!” feladattípus azt gyakoroltatja a gyerekekkel, hogyan kell az
információkat hatékonyan összegyűjteni és összerendezni egy-egy kérdés átgondolt
megválaszolásához. Ehhez mintákat is ad a tanulóknak.
A lecke végén található kérdések sohasem egy-egy részletre, hanem a lecke legfontosabb
összefüggéseire kérdeznek rá.
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Fogalomhasználat
A történelemtanításban nem kész, lezárt fogalmakkal dolgozunk, hanem olyan fogalmakkal,
amelyek értelmezését a történelemtanítás során folyamatosan bővítjük.
Tipográfia
A tankönyv jó tagoltsága a taníthatóság-tanulhatóság fontos feltétele. A különböző didaktikai
funkciójú szövegrészek (törzsanyag, kiegészítő anyag, olvasmányok, kérdések, feladatok) jól
elkülönülnek. A tanulást különféle kiemelések segítik.
Tantárgyi koncentráció
Fokozottabb figyelmet fordítunk a tantárgyak közötti kapcsolatra. A szűk időkeret miatt nagyobb
hangsúlyt kell, hogy kapjon minden ismeret, ami a továbbhaladás, a fejlesztés szempontjából
fontos.
Térképhasználat
Minden nagy témakörnél egy összefoglaló térképet illesztettünk be, amely bemutatja a fejezetben
lévő leckék topográfiai vonatkozásait, folyókat, városokat, területeket, országokat. Ez lehetővé
teszi, hogy a tanulók összefüggéseiben lássák az adott történelmi tájat.
Összefoglalások
A tankönyv a jelenlegi gyakorlatnál alaposabban kidolgozza az összefoglaló részeket. Az
összefoglalás a tanulók számára egy jól felépített, az összefüggéseket mutató lecke. Az
összefoglalásokban táblázatok, térképek, rövid magyarázatok kaphatnak helyet. A tankönyv
kiemelten kezeli a legfontosabb topográfiai, kronológiai eseményeket.
A problémamegoldás gyakorlása, fejlesztése életszerű, komplex feladatok révén valósul meg a
tankönyvben. A tankönyv feladataiban a probléma egyértelműen azonosítható, jól definiált, a
megoldásához szükséges történelmi tények, információk adottak a tanuló számára, viszont a
megoldást neki kell megtalálnia. A feladatok az újszerű problémahelyzetek felvetésével felkeltik a
tanulók érdeklődését. A megoldás során magasabb motivációs értékkel bír, ha a tanulók a
problémát a saját életkörülményeikre, szűkebb környezetükre tudják vonatkoztatni.
Problémacentrikusság
A problémaelemző gondolkodást a tankönyv törzsanyagának és kiegészítő szövegeinek kérdései,
feladatai mellett nagyon jól fejleszthetik az ugyancsak feladatokkal ellátott képi elemek és az
önálló ismeretszerzéshez ajánlott témák vagy egyéb problémafelvetések is.
A problémamegoldás tanítása a tankönyvben alapvetően aktív gondolkodtatással, nem kész
tények, állásfoglalások közlésével történik.
A problémaalapú oktatás célja nem csupán az, hogy a tanulók történettudományhoz kötődő
ismereteket sajátítsanak el, hanem az, hogy általában véve problémamegoldó stratégiákat
tanuljanak, amelyek később az iskolán kívül is hasznosíthatnak. Amennyiben a tankönyv vitás
kérdésekkel szembesíti a tanulókat, törekedni kell azok megnyugtató feloldására a korosztály
értelmi fejlettségének megfelelő szinten.
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TERVEZETT TARTALOM
5. évfolyam
I. A történet kezdete
1. Kő, papirusz, pergamen. A történelem
forrásai
2. Őskori őseink
3. Bölények a falon. Az őskori kultúra
4. Barlangokból a falvakba
5. Holdévektől a napévekig
6. Az első városok
7. A Nílus völgyében. Hétköznapok és
ünnepek
8. Történetek a Bibliából
9. A nagy fal mögött
A történet kezdete (Összefoglalás)
II. Hellász földjén
10. Miről mesélnek az ókori görög mítoszok?
11. Olümposztól Olümpiáig
Ég, tenger és az alvilág urai (Olvasmány)
12. Hétköznapok Athénban és Spártában
Családban vagy csapatban? Görög
gyermekkorok (Olvasmány)
13. A görög–perzsa háborúk hősei
Barátok és ellenségek (Olvasmány)
14. Athén virágkora
15. Költők, szobrászok, tudósok
16. A világhódító
Hellász földjén (Összefoglalás)
III. Várostól a birodalomig – Az ókori Róma
17. Történetek Róma alapításáról és harcairól
18. A római sas szárnyalni kezd
Különféle birodalmak (Olvasmány)
19. A polgárháborúk kora
20. Császárok a birodalom élén
21. Séta a császárkori Rómában
Bérházak és villák (Olvasmány)
22. Élet a Római Birodalomban
23. Római emlékek hazánk területén
Tábori élet a római hadseregben
(Olvasmány)
Oktatás az ókori Rómában (Olvasmány)
24. Betlehemi történet
25. A keresztény vértanúktól a keresztény
császárokig
Világvallások (Olvasmány)
26. A legkisebb Augustus
Várostól a birodalomig – Az ókori Róma
(Összefoglalás)

6. évfolyam
I. A virágkortól a hanyatlásig A középkor
Magyarországon
1. Az aranyforint atyja
2. A lovagkirály Magyarországa
3. Magyar király, német-római császár
4. Egy középkori magyar város: Buda
5. Hunyadi János, a törökverő
6. Mátyás, az igazságos
Vendégségben Mátyás királynál
(Olvasmány)
7. Válságban az ország!
8. A mohácsi csata
A virágkortól a hanyatlásig A középkor
Magyarországon (Összefoglalás)
II. A világ és Európa a kora újkorban
9. Az Európán kívüli világ
10. Felfedezők és hódítók
11. A világok összekapcsolódása
12. A reformáció és a katolikusok
13. „Bízzál Istenben és tartsd szárazon a
puskaport!” ‒ Az angol forradalom
14. Napkirály a tükörteremben
15 Az ész kora: a felvilágosodás
16. A gyarmatokból született nemzet – Az
Amerikai Egyesült Államok
A világ és Európa a kora újkorban
(Összefoglalás)
III. Magyarország a kora újkorban
17. A három részre szakadt ország
18. A végvári harcok – végvári hősök
19. A vallás megújulása Magyarországon
20. Tündérkert a hegyek között
21. Harc a kétfejű sassal
22. A török kiűzése Magyarországról
23. „Buzgóság a haza szabadsága iránt”: A
Rákóczi-szabadságharc
24. A kétfejű sas fészkében
25. Boldoggá tenni Magyarországot
Magyarország a kora újkorban
(Összefoglalás)
IV. A forradalmak és a polgárosodás kora
Európában
26. A francia forradalom első szakasza
27. Napóleon császársága
28. Napóleon tündöklése és bukása
29. Forradalom az iparban és a
mezőgazdaságban
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IV. A középkor ezer éve
27. A középkor hajnalán: barbár nyugat,
római kelet
28. A frankok királya császár lesz
29. Az iszlám: új vallás és birodalom születik
30. Földesurak és jobbágyok
31. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban
32. A lovagok világa
Középkori ostromgépek (Olvasmány)
Odin harcosai: a vikingek (Olvasmány)
A mesés Kelet kincsei (Olvasmány)
33. A városi levegő szabaddá tesz
Isten égig érő hajlékai (Olvasmány)
Falvak és városok. Olvasmány
34. Az újjászülető Európa
A középkor ezer éve (Összefoglalás)
V. Árpád népe
35. Hunor s Magor, két dalia
36. A puszták vándorai
37. A fehér ló története
Táltos, életfa, turulmadár (olvasmány)
Őseink lakhelye, a jurta (Olvasmány)
Az ősi magyar harcmodor (Olvasmány)
38. Amikor a magyarok nyilait rettegte
Európa
39. István a mi urunk!
A honfoglaló magyarok élete
(Olvasmány)
40. A lovagkirály rendje
Királynék és királylányok (Olvasmány)
41. Támad a tatár!
42. Az ország újjáépítése a tatárjárás után
43. Mi őrzünk az Árpád-korból?
Királynék és királykisasszonyok az
Árpád-korban (Olvasmány)
Árpád népe (Összefoglalás)

30. Változások a társadalomban
31. A Szent Szövetség kora
Hogyan élnek az angol munkások?
(Olvasmány)
A forradalmak és a polgárosodás kora
Európában (Összefoglalás)
V. A polgárosodás kora Magyarországon
32. Magyarország a napóleoni háborúk
korában
33. A reformkor hajnalán
34. Az első reformországgyűlés
Wesselényi, az árvízi hajós (Olvasmány)
35. Széchenyi István és Kossuth Lajos
politikai elképzelései
„A legnagyobb magyar” országépítő
tevékenysége (Olvasmány)
Kossuth Lajos a reformkorban
(Olvasmány)
Deák Ferenc a reformkorban
(Olvasmány)
36. Magyarország fejlődése az 1840-es
években
37. A forradalom kezdete
38. Az áprilisi törvények
39. Támadás az alkotmányos Magyarország
ellen
40. A dicsőséges tavaszi hadjárat
41. A szabadságharc bukása
Buda ostroma (Olvasmány)
A polgárosodás kora Magyarországon
(Összefoglalás)
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Erkölcstan

KONCEPCIÓ
A tankönyvekben nem szabad listát összeállítani a követendő erényekről, normákról és értékekről.
Ezek nagymértékben kontextusfüggők, akkor sem lehetnek teljesek, ha azt a benyomást akarják
kelteni magukról. A lelki, erkölcsi értékeket és meggyőződéseket nem listák alapján sajátítja el az
ember.
Téma, tartalom
A tantárgy fent említett pedagógiai céljára hivatkozva rossz megoldásnak kell tartanunk a morális
kérdésekről való kreatív és reflektív gondolkodást megkötő, az érzelmi bevonódást korlátozó kész
tankönyvi definíciók adását.
Ha érdemi és tartós hatást szeretnénk elérni, szerzői szövegeket (felső tagozaton) inkább csak egyegy téma bevezetéseként, dilemma vagy morális probléma exponálásaként, illetve feladatokhoz
kapcsolódóan érdemes használni ebben a tantárgyban.
Sokszínűség
A változatos formában előkerülő, nem szerzői szövegek, olvasmányok sokasága viszont fontos
kiindulópontja lehet az igazi tanulásnak, az erkölcsi kérdések felvetésének, közös mérlegelésének,
megvitatásának, a véleményalkotásnak. A tanulás lényege ugyanis ebben az esetben a
gyakorlatban működőképes tudás egyéni munkával való felépítését jelenti, amit megvalósítani,
kontroll alatt tartani és értékelni is csak maga a tanuló tud.
A leckék feldolgozása során a „Miért…?” típusú feladatok az olvasottak, tanultak önálló
felhasználására késztetnek, és többféle munkaformában egyaránt alkalmasak órai vagy otthoni
feladatnak is.
Tevékenykedtetés
A tankönyv a leckeközi kérdésekkel, feladatokkal (például: „Mit gondolsz…?”, „Magyarázd
meg…!”) folyamatosan arra ösztönzik a tanulókat, hogy önálló gondolkodási műveletek révén
minél jobban megértsék az erkölcsi szabályokat, az egyén és társadalom viszonyát. Az önálló
véleményalkotást segítik a „Mi a véleményed…?” típusú kérdések. A bonyolultabb erkölcsi
dilemmák végiggondolásánál, értékelésénél a csoportmunka lehet célravezető megoldás.
Esztétikum és gyermekközeliség
Egy jó tankönyv már esztétikai értékeivel is képes felkelteni a tanulók érdeklődését az egyes
témák és feladatok iránt. Az egyes fejezetek elejére szerkesztett nyitóoldalak segítik az érdeklődés
felébresztését és a ráhangolódást a témára, a leckék elején megjelenő kérdések, feladatok, a leckék
rövid bevezetője szintén motiváló hatású.
A gyermekhez közeli tartalmi elemek, az érdekes, látványos és esztétikus kivitelezésű tankönyv a
benne foglalt pedagógiai eszközök hasznosulásával a kívánt cél elérésének döntő feltétele. A
kutatómunkára buzdító „Nézz utána a könyvtárban vagy az interneten…!” típusú feladatok
ösztönzést adnak, illetve mintát kínálnak a tanulók önművelődéséhez. A tankönyv azzal
könnyítheti meg a tanulók kutatómunkáját, ha keresőkifejezéseket, kulcsszavakat is ad a
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feladatokban. A további tanulói tájékozódást megkönnyítik a tematikusan válogatott bibliográfiák,
illetve filmek is.

TERVEZETT TARTALOM
5. évfolyam

6. évfolyam

Bevezetés

Bevezetés

I. TEST ÉS LÉLEK
1. Helyünk a világban
2. Testi, lelki, szellemi tulajdonságaink
3. Legfontosabb fizikai, lelki és szellemi
szükségleteink
4. A testi és az értelmi fejlődés
5. A gyermekek, felnőttek és idősek
6. Egészség és betegség
7. Ép testben ép lélek
8. Hogyan óvjuk meg az egészségünket?
9. A jó és a rossz lelkiállapot
10. Belső hangunk: a lelkiismeret
Összefoglalás

I. TÁRSADALMI EGYÜTTÉLÉS
1. Etnikai közösségek hazánkban
2. Többség és kisebbség
3. A kisebbségek hagyományai és ünnepeik
4. Kultúrák egymás mellett élése
5. Vallási közösségek Magyarországon
6. Értékek és problémák a vallási
sokszínűségben
7. Gazdagság, szegénység. Társadalmi
egyenlőtlenségek
8. Társadalmi felelősség
9. A gondoskodó társadalom
10. Az egyén és a virtuális közösségek
Összefoglalás

II. KAPCSOLAT, BARÁTSÁG, SZERETET
11. Családtagok és rokonok
12. Barátok és ismerősök
13. Ellenszenv és rokonszenv
14. Őszinteség és hazugság
15. A szeretet megnyilvánulásai
16. A kapcsolatteremtés felelőssége
17. A kapcsolatok ápolása
18. Konfliktusok a kapcsolatokban
19. A kapcsolattartás eszközei
20. Különféle közösségeim
Összefoglalás
III. KORTÁRSI CSOPORTOK
21. Csoport és közösség
22. Mások csoportjai
23. Együttműködés a csoporton belül
24. Közös értékeink
25. Konfliktusok a csoportban
26. A konfliktusok kezelése
27. A közösség szabályai
28. Előítéletesség és tolerancia
Összefoglalás

II. A TECHNIKAI FEJLŐDÉS HATÁSAI
11. Ember és a természet
12. Az ökológiai lábnyom
13. Az ember és a technika
14. Életünk a technika környezetben
15. Enyém, tied, kié? Magántulajdon és
köztulajdon
16. A mozgóképek hatása
17. Reklámok körülöttünk
18. A reklámozás eszközei
19. Hogyan befolyásolnak a reklámok?
20. Hogyan hatnak ránk a televíziós
filmsorozatok?
Összefoglalás
III. A MINDENSÉGET KUTATÓ EMBER
21. A vallás mint lelki jelenség
22. Vallási közösség, vallási intézmény
23. Szertartások és jelképek
24. A világ vallásai
25. A tudomány szerepe
26. A tudósok munkája
27. A művészet és a művészek feladata
28. A művészi kifejezés eszközei
Összefoglalás

39

Természetismeret

TANTÁRGYI KONCEPCIÓ
Összefüggésrendszer
A mai közoktatás egyik akut problémája a természettudományos oktatás helyzete. Miközben a
technikai civilizáció újabb és újabb vívmányait használja már a hétköznapi emberek sokasága is,
egyre csökken a természettudományok iránt érdeklődők, ezeket a tárgyakat továbbtanulási célként
választók száma. Ennek egyik oka alapvetően társadalmi, de nem elhanyagolható magának a
természettudományos oktatásnak az „ingerszegénysége”, az emocionális „jellegtelensége”. Ma a
„darabokra szabdalt” természettudományos tárgyak nem a természeti folyamatokról, jelenségekről
– hanem leckékről szólnak. Nem látjuk – nem látják a diákok – a természet komplexitását, a
tudományos vizsgálódás, a tudományos megismerés hétköznapi hasznát, a tanultak és a körülöttük
lévő világ kapcsolatát.
Egységes természetszemlélet
A helyzet megérett az alapos változtatásra. Két irányban lehetne elindulni, egyrészt meg lehetne
változtatni a hagyományos természettudományos tárgyak tananyagát, követelményeit, másrészt
pedig egy új megközelítés (egységes „természetszemlélet”) bevezetésével lehetne „követ dobni az
állóvízbe”. Az első esetben (a hagyományos tárgyak megváltoztatása) sokkal nagyobb lenne az
ellenállás. Az érettségi, a felsőoktatás igényei, a hagyományos tanári minták és szerepek mindmind a változás ellen vannak. Egy új megközelítés (szemlélet) esetében – különösen, ha az ahhoz
tartozó diszciplína a bevezetésekor nem „támadja” a továbbtanulókat, hanem elsősorban a
természettudományok iránt érdeklődést nem mutató „átlagra” koncentrál – talán nagyobb lehet a
siker, és ha egyszer bebizonyította létjogosultságát, akkor el is terjedhet.
Az átlagos tanulók keresése
Ebben a folyamatban nem elsősorban az „elit” iskolákban keressük az újdonság bevezetésének
támogatóit. Azokra a tanárokra számítunk, akik „szenvednek” attól a helyzettől, hogy alacsony
óraszámban, szétaprózott struktúrában, alulmotivált tanulókkal, a diákok számára érdektelen
tananyagok megtanításával (vagy legalábbis annak megpróbálásával) töltik napjaikat.
Magyarországon a fejlett országokhoz történő felzárkózás érdekében nagyon fontos, hogy
növekedjen a természettudományos végzettségű szakemberek száma, ugyanakkor az is fontos,
hogy a nem ilyen műveltségű szakemberek általános ismeretei lényegen túlnyúljanak a mai
lehetőségeken, vagyis műveltségük lényegesen gyarapodhasson.
Közös érdek, hogy a közoktatás a rátermett fiatalok számára a természettudományos pályákat
vonzóbbá tegye, ugyanakkor a felsőoktatásban továbbtanulóknak megfelelő alapot biztosítson. A
természettudományos tárgyakat a közoktatásban tanító tanárok törekvése természetesen az, hogy
munkájuk sikeres, eredményes és elismert legyen. Ehhez szükség van arra is, hogy a diákok széles
rétege értékelje az adott tárgyat pozitívabban, a többsége érezze úgy, hogy számára a tantárgy a
mindennapi életben is hasznos ismereteket nyújtott.
Készségek, képességek
A természettudományos közoktatás társadalmi célja nem csupán az, hogy széles rétegek számára
biztosítsa a természettudományos tárgyi ismeretek elfogadható szintjét. Az ezen a területen
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szerzett tapasztalatok révén kifejlesztett készségek egy tudásalapú társadalomban előnyt
jelentenek azok számára is, akik nem a műszaki pályát választják, illetve a tárgyi ismereteket
felnőttéletük során közvetlenül nem használják föl.
Nagyobb hatékonyság
A természettudományos műveltség elengedhetetlen ahhoz, hogy felelős állampolgárként
viszonyulhassunk ezekhez a kérdésekhez, esetenként közvetlenül részt vehessünk a döntésekben,
valamint ahhoz is, hogy gátat szabjunk a gyakran egészséget és vagyont veszélyeztető
áltudományok terjedésének. A természettudományos műveltség közvetítése a közoktatás feladata.
Magyarországon ennek a fontos társadalmi feladatnak jelenleg csak kis hatékonysággal felel meg
a közoktatás. A természettudományos közoktatás feltételrendszere jelenleg Magyarországon
számos tekintetben rosszabb, mint a fejlett országokban, és így kevésbé tud megfelelni társadalmi
funkciójának.
Tematikai újszerűség
- Nagyfokú differenciálás
- Fontos a tapasztalatszerzés
- Tanulókísérletek előtérbe helyezése
- Fontossá válik a közös gondolkodás
- A tapasztalatok (a való világ) fontossá válása
- A leírt szöveg egyszerű, világos, érthető
- Alapvetően a természettudományokat nem elhivatottságból tanulókhoz szól
Szerkezeti újszerűség
- A fejezetek elején a diákokat orientáló kérdések találhatók
- Visszautal a hétköznapi tapasztalatokra
- Sok munkáltató feladat a munkafüzetben
- A tankönyv és a munkafüzet szoros egységet alkot
- A munkafüzet feladatai differenciáltak, nem kell mindet elvégezni
- Több nagyívű projektfeladat
Újszerűség a tevékenykedtetésben
- Elsősorban a köznapi jelenségekre koncentrálunk
- A feladatok differenciáltak, személyre szabottak
- A tanulói feladatokon van a hangsúly
Újszerűség a tartalom terén
- szoros kapcsolat a valósággal
- a feladatok differenciálása
- egyszerű szövegezés
Újszerűség a kifejtés terén
- a fontos dolgokat kiemelése
- jellemző az összefüggések grafikus ábrázolása
- az alapvető összefüggések felsorolása
Újszerűség a megértést szolgáló eszközökben
- a képek hordozzanak mondanivalót
- az ábrák több oldalról is világítsák meg a problémákat
Újszerűség a szövegezés minőségében
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-

egyszerű mondatok, hétköznapi nyelvhasználat
a taneszköz alkalmazkodjon a tanulókhoz

Az integrált fejlesztést biztosító eszközök
- nagyobb volumenű projektfeladatok előtérbe helyezése
- munkacsoportnak is megfelelő komplex feladatok
A mindennapi életben szükséges alkalmazás eszközei
- egyszerű modellek, a mindennapi élet és a tananyag közötti kapcsolat
- adjon gyakorlati tapasztalatot az adott eszköz
- az iskola és a valóság közötti kapcsolat legyen egyértelmű
Újszerűség a tanulásmódszertanban
- motiválás a gyakorlat előtérbe helyezésével
- a vita mint a gondolatkifejtés eszköze
- kérdések, amelyek hosszabb kifejtésre ösztönöznek
- algoritmusok, amelyek több alternatív úton lehetővé teszik a probléma bejárását
Újszerűség az énkép fejlesztésében
- a természeti környezet védelmére ösztönözzön
- adjon gyakorlati feladatot a környezet védelmére
A tankönyvsorozat tematikai felépítése
5. osztály
Előszó
Bevezetés – Anyag és közeg
1. Az anyagok összetétele
2. A gázok tulajdonságai
3. A folyadékok tulajdonságai
4. A szilárd anyagok tulajdonságai
5. A halmazállapot változása
6. A hőmérséklet és az égés
7. A fény
Összefoglalás – Állandóság és változás környezetünkben
Bevezetés – Élet a kertben
1. Tanulmányi kirándulás
2. A zöldségeskert
3. A zöldségeskert gondozása
4. A zöldségeskert kártevői
5. A gyümölcsöskert
6. A gyümölcsöskert gondozása
7. A gyümölcsöskert kártevői
8. A szőlő és gondozása
9. A szántóföld gondozása
10. A szántóföld kártevői
Összefoglalás – A kert és lakói
Bevezetés – Tanulmányi kirándulás
1. Háziállatok a ház körül – szarvasmarha, sertés, ló
2. Élet a baromfiudvarban – tyúk, kacsa, liba
3. A ház körül élő emlősállatok
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4. A ház körül élő madarak
5. A kutya és a macska
6. A kisállatok gondos tartása
Összefoglalás – Állatok a házban és a ház körül
Bevezetés – Kölcsönhatások és energia
1. Kölcsönhatások a gyakorlatban
2. Kölcsönhatások tulajdonságai
3. Az erő
4. Az erő mérése
5. Az energia
6. Az energia tulajdonságai
Összefoglalás – Kölcsönhatások és energia vizsgálata
Bevezetés – A térkép
1. Tanulmányi kirándulás
2. A térkép
3. A térkép jelrendszere
4. Mérések a térképen
5. Tájékozódás iránytűvel és térképpel
6. Amiről a térkép mesél
7. A térkép és a földfelszín viszonya
8. A térképek fajtái
Összefoglalás – Tájékozódás a valóságban és a térképen
Bevezetés – A Föld és a Világegyetem
1. Hol is vagyunk?
2. A Világegyetem
3. A Naprendszer
4. A Föld
5. A Föld mozgásai
6. Az időszámítás
7. A Hold
8. A Föld és a Hold kettős rendszere
9. A meteorok, üstökösök
Összefoglalás – A Föld és a Világegyetem
Bevezetés – A víz földrajza
1. A víz földrajza
2. A felszín alatti vizek
3. A folyók
4. A tavak
5. Az óceánok, tengerek
6. Harc a vízzel
Összefoglalás – Felszíni és felszín alatti vizek
Év végi összefoglalás
6. osztály
Előszó
Bevezetés – Vizek és vízpartok élővilága
1. Tanulmányi kirándulás
2. A gyűjtött anyag feldolgozása
3. Az életközösségek
4. A vizek és vízpartok élővilága
5. A vizek és vízpartok növényvilága
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6. A vizek és vízpartok gerinctelen állatai
7. A vizek és vízpartok emlősállatai
8. A vizek és vízpartok madarai
9. A vizek veszélyei
Összefoglalás
Bevezetés – Alföldi tájakon
1. Tanulmányi kirándulás
2. A gyűjtött anyag feldolgozása
3. Alföldi tájak életközösségei
4. A rétek élővilága
5. A rétek növényvilága
6. A rétek gerinctelen állatai
7. A rétek emlősállatai
8. A rétek madarai
Összefoglalás – Alföldi tájakon
Bevezetés – Hegyvidékek, dombvidékek
1. Tanulmányi kirándulás
2. A gyűjtött anyag feldolgozása
3. A hegyvidékek és dombvidékek felszínformái
4. A hegyvidékek és dombvidékek életközösségei
5. A hegyvidékek élővilága
6. A hegyvidékek és dombvidékek növényvilága
7. A hegyvidékek és dombvidékek gerinctelen állatai
8. A hegyvidékek és dombvidékek emlősállatai
9. A hegyvidékek és dombvidékek madarai
Összefoglalás – Hegyvidékek és dombvidékek
Bevezetés – Az erdő életközössége
1. Tanulmányi kirándulás
2. A gyűjtött anyag feldolgozása
3. Az erdő életközössége
4. Az erdők típusai
5. Az erdők fái és cserjéi
6. Az erdők aljnövényzete
7. Az erdők gombái
8. Az erdők gerinctelen állatai
9. Az erdők emlősállatai
10. Az erdők madarai
Összefoglalás – Erdők
Bevezetés – Természet és társadalom
1. Az ember felelőssége a természet iránt
2. A környezetvédelem
3. A természetvédelem
4. Nemzeti parkok Magyarországon
Összefoglalás – Természet és társadalom
Bevezetés – Az ember egészsége
1. Az emberi test
2. Lány és fiú – azonosságok
3. Lány és fiú – különbségek
4. Testrészek
5. A csontozat
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6. Az izomzat
7. Az emésztés
8. Egészséges táplálékaink
9. Az ivarszervek
10. Az érzékelés
11. A gondolkodás
12. Egészség-betegség
Összefoglalás – Az ember egészsége
Év végi összefoglalás
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III. Tankönyvfejlesztési célok középiskolában
A középiskolai oktatás már a felnőttkorra koncentrál, az emberi kapcsolatokban igényes
felnőtteket, demokratikus elveket követő állampolgárokat kíván nevelni, akik képesek a
társadalmi, gazdasági, technikai változások követésére és az ezekhez alkalmazkodó cselekvésre.
Ezt a célkitűzést kell szolgálniuk a tankönyveknek is.
Hasonlóan fontos tankönyvi cél az érettségi vizsgára és felsőfokú iskolai tanulmányok
megkezdésére felkészítő nevelés-oktatás taneszközzel való támogatása. Ennek megfelelően a
tankönyveknek figyelemmel kell lenniük az érettségi követelményekre.
A megcsontosodott tudás helyett a tankönyveknek arra is fel kell készíteniük a
tanulóifjúságot, hogy a műveltség mindig tartalmaz átalakuló, változó, bővülő elemeket is, így az
élethosszig tartó tanulás igényét, és az erre való készségek, képességek fejlesztésében is a
pedagógusok eszköztárának részeivé kell válniuk a tankönyveknek.
A tankönyveknek nemcsak az ismeretátadás alkalmait és témáit kell megteremteniük,
hanem a felnőttkor felé közeledő fiatalok nevelését abban is támogatniuk kell, hogy a
társadalomba való beilleszkedés sokoldalú tájékozódási képességet és tájékozottságot kívánó
feladatát is segíthesse kialakítani az iskola.
Az erkölcsi nevelés terén a felnőtt-felelősségvállalás eszméjének megvilágítása a fő cél, a
hazafias nevelés terén pedig a személy mikrovilágától távolabb eső, nagy, közös nemzetiközösségi célokkal való azonosulás megalapozása.
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Irodalom

KONCEPCIÓ
Tematikai újszerűség
A klasszikus művek kapcsán rendszerszinten kerüljenek szóba mai, kortárs művek, s velük együtt
határon túliak is, hogy
─

megfigyelhető legyen a művészi beszédmód változása,

─

ne muzeális, hanem élő és örömteli jelleget öltsön az irodalommal való foglalkozás, akár a
humort is beleértve, alkotó jellegű feladatokkal társítva.

Szerkezeti újszerűség
Minden fejezet induljon olyan kapcsolóelemmel, amely
─

befogadócentrikus módon mozgósítja az előzetes ismereteket, és azokhoz kapcsolja az
újat,

─

mozgósítja a tanuló privát, személyes élményeit, és ezzel erősíti a motivációt.

Újszerűség a tevékenykedtetésben
A kérdések, feladatok rendszerszinten és algoritmikus módon tagolódjanak többféle funkció
szerint:
─

hagyományos szövegértés a szemelvények, a tankönyvszöveg és digitális-internetes bázis
alapján,

─

feladatadás grafikus rendezők segítségével (flipchart, flowchart, gondolattérkép, fürtábra,
Venn-diagram stb.). Szövegértési feladatban ábrát kérni kimenetként, szövegalkotásiban
ábrát adni bemenetként,

─

feladatadás a fogalmi háló és a fogalomhasználat fejlesztése érdekében.

Újszerűség a legadaptívabb fogalmak alkalmazása terén
Fogalmak körkörös visszatérése egyre magasabb definíciós szinten, egyre igényesebb
fogalomhasználati kontextussal
─

a nézőpont, az elbeszélésmód, az értékrend, a befogadás meghatározottsága, a jelelmélet,
az indexikus-ikonikus-szimbolikus beszédmód, a szófajiság és a szintagmatikus jelentés
grammatikában és irodalomban egyaránt

Újszerűség a tanulói reflektálásban
A leckék végén kerüljön a fókuszba egyetlen gondolat, egyetlen idézet, amely
─

lehetőséget ad a megvitatásra, érvelésre,

─

lehetőséget ad a tanuló személyes, privát tapasztalataival való összevetésre.
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Újszerűség a tanulásmódszertanban és a motiváció megteremtésében
─

Motiválás többek között az emberarcú tananyaggal, pl. irodalmi viták, hamisítások,
irodalom és politika, tanulmányszerzőkkel interjú, élő írók papucsban, az irodalmi
pletyka, művészet és giccs, városi népköltészet stb.

─

Tanulási visszacsatolás a jellegzetes tanulói félresiklások gyűjtésével és tankönyvi
közlésével.

─

A linearitás ellenpontozása spirálisan visszatérő „ismétlő”, de annál fejlettebb, új
kontextust is adó modulokkal.

Újszerűség a tanulás során gyakorlandó együttműködésben
─

Mentorált, tutorált projektfeladatokkal

─

Órai csoportmunkával

TERVEZETT TARTALOM
9. évfolyam
A GÖRÖG IRODALOMBÓL
─ Epika, Líra, Dráma
A RÓMAI IRODALOMBÓL
─ Ovidius, Phaedrus, Catullus, Vergilius,
Horatius
A BIBLIA
─ Ószövetség, Újszövetség
A KÖZÉPKOR IRODALMÁBÓL
─ Egyházi irodalom
─ Világi irodalom
─ Lovagi irodalom
A RENESZÁNSZ IRODALMÁBÓL
─ Petrarca szonettjei
─ Boccaccio novellái
─ A reneszánsz és humanizmus
Magyarországon
─ Janus Pannonius
─ Balassi Bálint
─ William Shakespeare
A BAROKK IRODALMÁBÓL
─ A barokk Magyarországon
─ Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem
─ Mikes Kelemen
A FRANCIA KLASSZICISTA DRÁMA
─ Moliere: Tartuffe

10. évfolyam
A FELVILÁGOSODÁS IRODALMÁBÓL
─ Swift: Gulliver utazásai
─ Voltaire: Candide
─ Schiller
─ Goethe
A FELVILÁGOSODÁS MAGYAR
IRODALMÁBÓL
─ Bessenyei
─ Kazinczy Ferenc
─ Kármán József
─ A franciaországi változásokra
─ Csokonai Vitéz Mihály
─ Berzsenyi Dániel
A ROMANTIKA IRODALMÁBÓL
─ Puskin: Anyegin
─ Keats: Óda egy görög vázához
─ Shelley: Óda a nyugati szélhez
A MAGYAR ROMANTIKA IRODALMÁBÓL
─ Katona József: Bánk bán
─ Kölcsey Ferenc
─ Vörösmarty Mihály
─ Petőfi Sándor
─ Jókai Mór
─ Az arany ember
A REALISTA PRÓZA
─ Balzac: Goriot apó
─ Stendhal: Vörös és fekete
─ Gogol: A köpönyeg
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Magyar nyelv

KONCEPCIÓ
Tematikai újszerűség
A szorosan vett grammatikai ismeretek mellett szerepeljenek a nyelvhasználati pragmatika
kérdései és asszociatív módon a tanulók mindennapjait érintő nyelvi témák, például
─

nonverbális jelrendszerek, nyelvtechnológiai;

─

szleng és informális nyelvhasználat;

─

kortárs példaszövegek.

Szerkezeti újszerűség
─

olyan szövegek rendszeres beemelése a hagyományos mellé, amelyekben nincs kiemelés.
Ezeket éppúgy érdemes feldolgoztatni vázlattal, lényegkiemeléssel stb., mint a preparált,
tanulásra előkészített szövegeket. Belefoglalni humoros szövegeket is.

Újszerűség a tevékenykedtetésben
A tevékenykedtetés
─

alkalmazkodjon a mai generációk internetes és vizuális beágyazottságához, a folyamatokat
és összefüggéseket megjelenítő flipchart, flowchart, gondolattérkép, fürtábra, Venndiagram, netes feladatok stb.

─

a fogalmi háló elemeinek definiálása alkalmazzon a fiatalok nyelvhasználatához közel álló
kifejezésmódot is

Újszerűség a legadaptívabb fogalmak alkalmazása terén
A fogalomhasználat kötődjön a tanulók mindennapi tapasztalataihoz és az irodalmi
tanulmányokhoz egyaránt
─

a nyelvi jel értelmezésében, szemantikában, szemiotikában kapjon kitüntetett szerepet az
irodalmi és mindennapi jelhasználat

─

a nézőpont, az elbeszélésmód, az értékrend, a befogadás, a jelelmélet, a szófajiság és a
szintagmatikus jelentés fogalmai alapozódjanak meg a mindennapi nyelv elemeinek
bevonásával (szleng, diáknyelv, sportnyelv, számítógépes nyelv)

Újszerűség a tanulói reflektálásban
A leckék végén olvashasson a felhasználó más tanulótól való reflexiót,
─

amelyet maga is továbbszőhet,

─

amely a nemzeti identitás kontextusába helyezi az anyanyelvi tanulmányokat,

─

amellyel vitatkozhat.
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Újszerűség a tanulásmódszertanban és a motiváció megteremtésében
─

a jellegzetes tanulói hibák bemutatása, önreflexiós lehetőség

─

beépített kérdőívek a tananyagrészek nehézségéről, érdekességéről, saját előrehaladásáról

─

a linearitás ellenpontozása spirálisan visszatérő „ismétlő”, de annál fejlettebb, új
kontextust is adó modulokkal. Az „összefoglalás” és „év végi összefoglalás” fapados
didaktikájának nagy léptékű meghaladása

Újszerűség a tanulás során gyakorlandó együttműködésben
A mindennapi nyelvhez kapcsolódó projektfeladatok, amelyek
─

gyakoroltatják a kooperálást,

─

csökkentik a tanulási hátrányokat a heterogén csoportok révén.

TERVEZETT TARTALOM
9. évfolyam
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

10. évfolyam

A beszéd és a nyelv. A beszédhangok
A magánhangzók. A mássalhangzók
A szóelemek. A szóalkotás módjai
Szóösszetétel. Szóképzés. Ritkább
szóalkotási módok
Szófajok
Szószerkezetek
Az alany-állítmányi szószerkezet
Más alárendelő szószerkezetek
A mellérendelő szószerkezetek
A mondatok fajtái modalitásuk szerint
A mondatok fajtái szerkezetük szerint
Helyesírásunk alapelvei
Helyesírásunk szabályai
A kezdőbetű. Az idegen szavak
helyesírása
Az elválasztás. Az írásjelek
Rövidítések, mozaikszók helyesírása
A számok helyesírása
Jelek és jelrendszerek. A hangalak és a
jelentés kapcsolata
A szöveg. A szöveg szerkezete
A szöveg szerkezettípusai
Kapcsolóelemek a szövegben
A szöveg grammatikája
A kommunikáció tényezői
A kommunikáció funkciói
Új szóbeliség
Internetbiztonság. Írunk vagy beszélünk
az interneten?
Megbízhatóság az interneten. Szerzői
jogok

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
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Helyesírás
Írásjelek
Nem nyelvi jelek
Nyelvjárásaink
A szövegszerkesztés
Stilisztika
Szövegtípusok
A publicisztikai stílus
A tudományos stílus
Az irodalmi stílus
A hivatalos stílus
Retorika
A tanulás
Helyesírási szótár
Könyvtárhasználat
Szerzői jog
Többnyelvűség
Állásinterjú
A stílusrétegek
Szóképek, alakzatok
A szleng

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

Szövegköziség az interneten. Blogok
Közösségi portálok. Az internet mint
információs forrás
Nem nyelvi jelek az interneten
A médiaismeret alapjai
Médiaműfajok
Sajtóműfajok. A televízió
A rádió. Műsorsávok
A vizuális kommunikáció uralma
Testbeszéd, öltözködés
A stílusrétegek
A hivatalos stílus. Önéletrajz
Motivációs levél. Esszé
Értekezés. Vita
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Matematika

KONCEPCIÓ
Tematikai újszerűség
A tananyag feldolgozása a mindennapi tapasztalatokból és élethelyzetekből indul ki.
A tankönyvek javaslatokat adnak a tananyag feldolgozási módszerére, a tanóra szervezésére
(kooperatív csoportmunka, pármunka, egyéni munka, gyakorlás, tudáspróba, megjelenik a humor).
Újszerűség a tanulásmódszertanban és a motiváció megteremtésében
A tankönyvek a teljes hagyományos tananyagot feldolgozzák, de modern szemléletben; szó szerint
közel hozzák a tanulókhoz a matematikát. Egyértelművé teszik, hogy a matematikai műveltség nem
csak az arra „kiválasztottaknak” elérhető, vagy csak a szakirányban tanulók számára fontos. A
matematika a mindennapjaink nélkülözhetetlen része, a minket körülölelő, rohanó világ megértésének
egyik legfontosabb eszköze.
 A tananyag feldolgozása alkalmazkodik a legújabb tantervi előírásokhoz, a tanulói
kompetenciamérésekre való felkészítésben hatékonyan segíti a tanárt és a tanulót.
 A tankönyvek a digitális kompetencia fejlesztésének lehetőségeire külön is felhívják a tanuló és a
tanár figyelmét, de számos más kompetencia fejlesztését is célul tűzik ki.
 Mivel a koncepciónak az egyik legfontosabb pillére, hogy ismeretben csak és kizárólag a
szükséges anyagot tartalmazza, ezért a 9. és 10. évfolyamokon kizárólag a középszintű érettségin
releváns ismereteket dolgozzuk fel, az emelt szintű követelmény azonban mindvégig, de
tipográfiailag elkülönítve kerül ismertetésre. Hangsúlyos elvárás, hogy ebben az esetben is a
tananyag feldolgozásának vázát a középszintű követelmények ismeretanyaga határozza meg. A
beszúrt többlet a középszint egységét nem törheti meg.
Szerkezeti újszerűség
Az első két ‒ a 9. és 10. ‒évfolyam matematikakönyvét „lineárisan” szerkesztett négy kötetben, tehát
200 lecke folyamatos számozásával kívánjuk megjelentetni, első és második félévre bontva a köteteket
(ahogy a kerettanterv szerkezete is két-két évfolyamonként tagolódik).
A tankönyvek a tanév 100 tanórájára (első és második félévre bontva) előre megtervezett tananyagot
tartalmaznak (kész tanmenetet adva a tanárnak). A tankönyvek egy-egy leckéje egy-egy tanórának
felel meg, és a gyakorló és a tudást felmérő órákat is tartalmazza.
A leckék felépítése:
 Mindennapi probléma, mintafeladatok, elsajátítandó ismeret, gyakorlófeladatok, házi feladatok.
 „Ráadás”, amely érdekességeket, hasznos tudnivalókat, nem kötelező matematikai ismereteket
tartalmaz.
 Ha szükséges, az egység egy matematikai érdekességgel zárul.
– Összefoglalások: Az egyes tematikus szakaszhatárokon, szintén tanulási egység tagolással,
összefoglaló fejezet található. Célszerű itt a szóbeli érettségi tételek formai követelményei szerint
áttekinteni az aktuális fejezetet. Ide illesztettük be egy virtuális témazáró dolgozat feladatsorát.
– Háttérprojekt (Arany család): A feldolgozott fejezetek „mögött” fut, projektjellegű feldolgozással,
az „Arany családdal” kapcsolatos, nem szakemberek számára is érthető, megoldható számítási
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feladatok sorozata. (Pl. alaprajz, területszámítás,
energiatakarékossági számítás, költséghatékonyság stb.)

kölcsönfelvétel,

munkabérszámítás,

TERVEZETT TARTALOM
9. évfolyam 1. félév
1

Mit rejt a könyvünk 100 leckéje?

10. évfolyam 1. félév
101

Lapozzunk bele a könyvünkbe!

MATEMATIKA A
MINDENNAPOKBAN

MATEMATIKA A MINDENNAPOKBAN

2
3
4
5
6

Vegyes problémák
Hányféleképpen lehet?
Számzárak
A derékszögű koordináta-rendszer
Halmazok
Halmazok uniója, metszete, különbsége

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Számhalmazok
Műveletek számhalmazokban
Kit csapnak be a számok?
Segít a számológép
Arányosság
Arányosságok a kerékpár körül
Százalékszámítás
Számol a család
Százalék mindenütt
Kamat és kamatos kamat
Gyakorlás; tudáspróba

Vegyes problémák
Szálloda tervezése
Igaz vagy hamis
Apa 45 éves
Összetett állítások
VAGY-művelet, ÉS-művelet nyitott mondatok
esetében
Hányféleképpen?
Rendezzük táblázatba!
Átlag, számtani közép
Számtani közép, mértani közép
Változások
Számológéppel vagy nélküle?
Négyzetgyökök itt és ott

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113

114
115
HOSSZÚSÁG, TERÜLET, TÉRFOGAT 116
117
Geometriai mérések, számítások
Pitagorasz tétele
118
Különleges derékszögű háromszögek
119
A sík geometriája
120
Mekkora a távolságuk?
121
Háromszögek kerülete és területe
122
Nevezetes négyszögek területe
123
Szabályos sokszögek területe, kerülete
124
Felszín- és térfogatszámítás
125
Kerület, terület, felszín, térfogat
Gyakorlás; tudáspróba

SÍKIDOMOK MINDENÜTT
Geometriai mérések, számítások
Egybevágó háromszögek
Búvárok a tengeren
Hol van a tengeralattjáró?
Magasságtétel, befogótétel
Szerkesszünk és számoljunk!
Csoportverseny
A Föld kerülete és a szerencsekerék
Középponti szög, körív, körcikk
Gyakorlás
Körívek, körcikkek a mindennapokban
Gyakorlás, ismétlés
Tudáspróba

HOGYAN SEGÍTENEK PROBLÉMÁK
MEGOLDÁSÁBAN A FÜGGVÉNYEK?

IGAZODJUNK EL A „NAGYON
NAGY”
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ÉS A „NAGYON KICSI” SZÁMOK
KÖZÖTT!
28
29
30
31
32
33

Hatványok
A 10 hatványai
Számolás hatványokkal I.
Számolás hatványokkal II.
Számolás hatványokkal III.
Számok normálalakja
Számolás normálalakkal
KAPCSOLATOK, VÁLTOZÁSOK
BEPILLANTÁS A FÜGGVÉNYEK
VILÁGÁBA

34
35
36
37

Statisztika, függvénytan
Táblázatok
Diagramok
Diagramok elemzése
Számsokaságok statisztikai jellemzői

Másodfokú függvények
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135

Tessék, csak tessék! Olcsó a CD-m!
Családi vakáció
Amit már tudunk a függvényekről
A legnagyobb állatfarm
„Fel”-„le”, „jobbra”-„balra”
„Soványabb”, „kövérebb”
Összetett függvénytranszformációk
Másodfokú függvények
Bence és a másodfokú függvények
Modell és valóság

136
137

ÚJABB UTAKON AZ ALGEBRÁBAN
Másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek
Feladatok, egyenletek, megoldások
Az x2 + px + q =0 típusú egyenletek

38
39
40
41
42
43
44
45

Osztályba sorolás, átlagok átlaga
Minden változik
Grafikonok a mindennapokban
Mi az összefüggés?
A függvény fogalma
Függvényekkel könnyebb!
Kölcsönösen egyértelmű leképezések
Az egyenes arányosság és a fordított
arányosság függvénye

138
139
140
141
142
143
144
145

A másodfokú egyenlet megoldóképlete
Diszkrimináns
Terítőt varrnak a lányok
Geometriai problémák
Alkalmazzuk a megoldóképletet!
Szöveges feladatok
Csoportverseny
Fordítóiroda

46
47
48

Egyenesek meredeksége
Elsőfokú függvények
Lineáris kapcsolat, lineáris függvény
Néhány gyakorlófeladat végeredménye
Név- és tárgymutató, szakszavak
jegyzéke

146
147
148
149
150

Pénzügyek
Polinom gyöktényezős alakja
Ekvivalens egyenletek
Gyökös egyenletek
Laboratóriumi fejlesztések

151
152

Ismételjünk, gyakoroljunk!
Gyakorlás, tudáspróba
Néhány gyakorlófeladat végeredménye
Név- és tárgymutató, szakszavak jegyzéke

9. évfolyam 2. félév

10. évfolyam 2. félév
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FÜGGVÉNYEK
Másodfokú függvények
Melyik a legnagyobb és melyik a
legkisebb érték?

153
154

Másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek
Egyenlőtlenségek
Másodfokú egyenlőtlenségek
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Négyzetgyökfüggvény, zérushely és
értékkészlet

155

Más módszerekkel is dolgozunk
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52
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55
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Gyakorlati feladatok
Abszolút értékes egyenletek
Gyakorlás; tudáspróba
A TERMÉSZETES SZÁMOKTÓL
A VALÓS SZÁMOKIG
Számok
Osztó, többszörös
Legnagyobb közös osztó, legkisebb
közös többszörös

57
58
59
60
61
62

Oszthatósági feladatok
Számrendszerek
Csomagolunk
Racionális számok
Műveletek törtekkel
Irracionális számok, valós számok

63
64
65
66
67
68
69
70
71

HOGYAN SEGÍT AZ ALGEBRA
A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSÁBAN?
Algebra
Betűk szerepe a számolásban
Számolás az algebrában
Nevezetes szorzatok
Polinom szorzattá alakítása
A szorzattá alakítás alkalmazásai
Algebrai törtek
Egyenletek
Grafikus megoldások
Problémamegoldás egyenletekkel

156
157
158
159
160
161
162
163

164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179

Új ismeretlen bevezetése
Egyenletrendszerek a geometriában
Ismét derékszögű háromszögek
Kétjegyű számok
Problémamegoldás egyenletrendszerrel
Érettségi feladatok
Csoportverseny
Gyakorlás, tudáspróba

VEKTOROK, NAGYÍTÁSOK
A KÖRNYEZETÜNKBEN
Vektorok, hasonlóság
Két vektor helyett egy
Két vektor összeadása
Több vektor összeadása
Két vektor különbsége
Vektor számszorosa
Vektor felbontása összetevőkre
Gyakorlás
Egy vonalas füzetlap
Szakasz felosztása adott arányú részekre
Középpontos nagyítás, kicsinyítés
Középpontos hasonlóság
Nemcsak hasonlít, hanem hasonló
Mit mutat a tervrajz?
Alkalmazzuk a hasonlóságot!
Háromszögek hasonlósága
Fontos szakaszok a háromszögben: középvonalak és
súlyvonalak
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Alaphalmaz, értelmezési tartomány,
megoldáshalmaz

180

Dolgozzunk csoportokban!
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74
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76
77

Egyenletek megoldása
Egyenlőtlenségek
Kisebb, nagyobb, egyenlő
Egyenletrendszerek
Algebrai módszerek egyenletrendszerek
megoldására

181
182
183
184
185

Ismét csoportmunka
Csak ráadás: szépség és művészet
Szögek ívmértéke
Szögek fokban és radiánban
Gyakorlás

78
79
80
81

Régi idők matekja
Gyakorlati problémák
Gyakorlás
Gyakorlás; tudáspróba

186
187

Ismétlés, gyakorlás
Tudáspróba
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SÍKIDOMOK MINDENÜTT
Síkmértan
Egybevágósági transzformációk a síkon

188
189

PILLANTSUNK BE A TRIGONOMETRIA
VILÁGÁBA!
Szögfüggvények
Hegyesszög tangense
Számolás szögek tangensével
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Vektorok, szerkesztések
Egybevágósági transzformációk a
gyakorlatban

190
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Régi feladatok másképp
Tangens a tengeren

85
86
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A transzformációk tulajdonságai
Szimmetriák
Általános háromszögek, szimmetrikus
háromszögek
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193
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Hegyesszög szinusza, koszinusza
Szinusz, koszinusz szárazon és vízen
Hosszúságok és szögek kiszámítása
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89
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A kör
Szimmetrikus négyszögek
Szimmetrikus sokszögek
Az Arany család nyaralni indul…
A háromszög nevezetes vonalai és
pontjai I
A háromszög nevezetes vonalai és
pontjai II
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196
197
198
199

Nevezetes szögek szögfüggvényei
Új területképlet
Vízszintes és függőleges, meg ami köztük van
Gyakorlás csoportokban
Gyakorlás, tudáspróba

200

Itt a nyár!

93
94
95
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Feladatmegoldás Thalész tételével
A Thalész-tétel alkalmazásai
Sokszögek és körök
Sokszögek

Szabályos sokszögek
Számok négyzete és köbe
Számok négyzetgyöke
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Gyakorlás
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Játékok
Szabályos sokszögek
Néhány gyakorlófeladat végeredménye
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Történelem

KONCEPCIÓ
Ismeret és képesség egyensúlya
Az új Nat által meghatározott fejlesztési követelmények, az ismeretszerzés, tanulás, kritikai
gondolkodás, kommunikáció, tájékozódás térben és időben alapvetően tanulói tevékenységeket
foglalnak magukban. Az ismeretszerzés, tanulás során fontos, hogy a tanulók egyrészt maguk
szerezzék meg az ismereteket, másrészt kapjanak lehetőséget azok alkalmazására.
Sikerélményhez juttatni a diákot
A kritikai gondolkodás fejlesztése során mindig a korosztálynak megfelelő feladatokat adunk. A
tanuló ismereteiről nemcsak szóban adjon számot, hanem írásban, rajzzal vagy szerepjátékkal is.
Így azok is sikerélményhez juthatnak, akik szóban kevésbé szeretnek vagy tudnak megnyilvánulni.
Jobb tájékozódás az időben
Az időbeli tájékozódás fejlesztési követelmények teljesítése időszalag használatával történik,
illetve kronológiai számítási feladatokkal, a térbeli tájékozódás különböző időszakok történelmi
térképeinek az összehasonlításával, illetve térképvázlat rajzoltatásával.
Önálló tanulás
A tankönyvi művelődési anyag – kiegészülve a kérdések, feladatok sorával – elősegíti, hogy a
tanulók további ismereteket szerezzenek önállóan vagy tanári irányítással olvasmányaikból,
tömegkommunikációs eszközökből, képekből vagy az internetről, és tudják készségszinten
használni a papíralapú és digitális ismerethordozókat. A tankönyvi feladatokban megjelennek az
ismeret, a megértés, az alkalmazás és a magasabb rendű értelmi műveletek különböző szintjei.
Önállóan szerzett ismereteikről a tanulók legyenek képesek szóban vagy írásban összefüggően
beszámolni. A képi elemekhez, térképekhez kapcsolódjanak a feldolgozást segítő kérdések és
feladatok, amelyek a részletek megfigyelésére, elemzésre, az összefüggések megértésére
ösztönöznek. Egy-egy probléma sokoldalú megközelítésére, a különböző forrásokból szerzett
tudáselemek összerendezésére szolgáló feladatok is kapjanak helyet a tankönyvben.
Az ismeretek elmélyítése
Az ismeretek elmélyítését segíti, ha a tanulók megértik, hogyan jött létre mindaz az ismeretanyag,
amelyről a történelemórán tanulniuk kell. Éppen ezért a tankönyv nagy gondot fordít arra, hogy a
tanulók elsajátítsák a történelmi gondolkodásmódot. A kerettanterv által felsorolt értelmező
kulcsfogalmakat – történelmi idő, változás és folyamatosság, történelmi forrás, tény és bizonyíték
– a tankönyv többször, különböző szövegkörnyezetben értelmezi és gyakoroltatja.
Egységes rendszerré álljanak össze a tudáselemek
A tankönyv eszköztára alkalmas arra, hogy az ismeretelemek ne mozaikszerűen, hanem a tanítástanulás folyamatában megértett, megtanult ismeretekké álljanak össze, és kompetens tudást
eredményezzenek úgy, hogy azok a középiskolai tanulmányok során továbbépíthetők legyenek.
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Segíti a tankönyv a tanulót abban, hogy kapcsolatot találjon az új információk és az általa már
ismert dolgok között, lehetőséget biztosít az ismétlésekre és felidézésekre. A tanult ismeretek
alkalmazását a következetesen alkalmazott ismétlő kérdések és feladatok mellett a leckeközi
feladatok és a záró kérdések is ösztönözzék.
Ismétlések átgondolt rendszere
A korábban tanultak ismétlését a tankönyv struktúrája is támogathatja. Az év eleji ismétlés az
előző évfolyamon tanultak felidézését segíti elő, a leckevégi, illetve a fejezetek végén található
összefoglalások szintén az ismétlést, elmélyítést segítik. Ösztönözi a tankönyv a lényegkiemelést,
a vázlatkészítést.
Fókuszban a szűkebb környezet
Az ismeretszerzés, az információgyűjtés elsődleges forrása a tanulók számára a lakóhely, a család,
a barátok, valamint a kortárs csoport. A tankönyv ráirányítja a figyelmet arra, hogy a tanulók a
szűkebb környezetükből is szerezhetnek információkat, ösztönöz a helytörténeti gyűjtemények,
helyi múzeumok látogatására is.

TERVEZETT TARTALOM
9. évfolyam
Az őskor és az ókori kelet
─ Az őskor
─ Az ókori Mezopotámia
─ Az ókori Egyiptom
─ Hódító birodalmak a Közel-Keleten
─ Az ókori zsidó állam
─ Az ókori India és Kína története
Hellász
─ A poliszok világa
─ Az athéni demokrácia kialakulása
─ A spártai állam és társadalom
─ A görög poliszok mindennapjai
─ A görög–perzsa háborúk és az athéni
demokrácia fénykora
─ Az egységesülő Hellász és Nagy
Sándor birodalma
─ Az antik görög és tudományos
gondolkodás
Az ókori Róma
─ Itália első évszázadai
─ A hódító Róma
─ A köztársaság válsága
─ Az egyeduralom kialakulása
─ Életmód és mindennapok Rómában
─ A kereszténység kialakulása és az
egyház létrejötte

10. évfolyam
Kora újkor
─ A nagy földrajzi felfedezések és
következményeik
─ A reformáció kialakulása
─ A katolikus megújulás
─ A Tudor-kori Anglia és Hollandia
kialakulása
─ Az angol polgárháború és a
parlamentáris monarchia kialakulása
─ Az angol alkotmányos monarchia és a
francia abszolutizmus létrejötte
─ Nagyhatalmi küzdelmek a XVII.
században és a XVIII. század elején
─ Közép- és Kelet-Európa a XVI–XVII.
században
─ Életmód a kora újkorban és a
tudományos világkép átalakulása
Kora újkor Magyarországon
─ A Jagelló-kor
─ A középkori magyar állam bukása
─ Török terjeszkedés Magyarországon
─ A két nagy császár birodalma között
─ Vallási változások és rendi mozgalmak
─ Az Erdélyi Fejedelemség aranykora és
bukása
─ A széttagolt ország mindennapjai
─ A magyar rendek és a Habsburg-udvar
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─
─
─

A császárság évszázadai
A népvándorlás és az antik
civilizáció felbomlása
A Kárpát-medence a római korban

Középkor
─ A középkori Európa születése
─ Róma örökösei: A Bizánci és a
Frank Császárság
─ Az iszlám és az arab hódítás
─ A nyugati és keleti kereszténység
eltérő fejlődése
─ Gazdasági fellendülés és a középkori
városok születése
─ Nyugat-Európa államai a virágzó
középkorban
─ A keresztes hadjáratok és a lovagok
világa
─ A középkor művelődése
─ A hanyatló középkor
─ A közép- és kelet-európai régió
államai a középkorban
─ Az Oszmán (Török) Birodalom
terjeszkedése
─ Hétköznapi élet a középkorban
─ Itália, a humanizmus és a reneszánsz
Magyarok története a középkor végéig
─ A magyar nép őstörténete
─ A honfoglalás és kalandozások kora
─ Géza fejedelem és Szent István
király életműve
─ A magyar királyság első százada
─ Az Árpád-kori gazdaság és
társadalom
─ II. András és az Aranybulla
─ A tatárjárás és az utolsó Árpádok
─ Magyar Királyság az Anjouk
korában
─ Luxemburgi Zsigmond fél évszázada
─ Gazdasági és társadalmi változások a
14–15. században
─ Harcban a törökkel ‒ Hunyadi János
időszaka
─ Hunyadi Mátyás uralkodása
─ A középkori magyar kultúra és
művelődés emlékei

─
─

konfliktusai a XVII. században
A török kiűzése Magyarországról
A Rákóczi-szabadságharc

A forradalmak és a polgárosodás kora
─ Az új szellemi áramlat: a felvilágosodás
─ Hatalmi átrendeződés a XVIII. századi
Európában
─ Anglia külpolitikai törekvései
─ Az Egyesült Államok létrejötte és
alkotmánya
─ Forradalom Franciaországban
─ A jakobinus diktatúra
─ A napóleoni háborúk Európája
─ A Szent Szövetség rendszere
─ Az ipari forradalom és hatásai
─ A XIX. század uralkodó eszméi
─ A „népek tavasza” 1848-ban
A felvilágosult abszolutizmus és a
polgárosodás kora Magyarországon
─ A Magyar Királyság a dunai
monarchiában
─ Az ország újjászületése a XVIII.
században
─ A felvilágosult reformok Mária Terézia
uralkodása alatt
─ II. József, a felvilágosult zsarnok
─ A francia forradalom és a napóleoni
háborúk hatása Magyarországon
─ A nemzeti ébredés: a kultúra és
művelődés változásai
─ A reformkor előzményei
─ Az első reformprogram ‒ Széchenyi
István
─ A reformmozgalom kibontakozása
─ Kossuth fellépése – a reformkor politikai
küzdelmei
─ A virágzó reformkor
─ A nemzetiségi kérdés a reformkorban
─ A forradalom és alkotmányos átalakulás
1848-ban
─ A szabadságharc kibontakozása
─ A sikeres katonai ellenállás
─ A szabadságharc katonai veresége
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IV. A szakiskolai közismereti kísérleti tankönyv 10. évfolyama

KONCEPCIŐ
Újszerűség a szerkezetben
A tankönyv szerkezete alapvetően eltér a hagyományos tankönyvektől, mert egy kötet tartalmazza
az összes tantárgy anyagát. Ennek alapvetően szemléleti oka van: a komplex tankönyv használata
merőben új tervezési és módszertani megoldásokat vár el a pedagógusoktól.
Újszerűség a szövegezésben
Az egyes tantárgyak 30-30 leckéből épülnek fel. Egy-egy lecke 2 oldal terjedelemben tárgyalja a
témát. A szövegezés egyszerű, könnyen érthető megoldásokra törekszik. Az oldalakon a
szövegekhez kapcsolód képek és ábrák találhatóak. A képek és ábrák önmagukban is alkalmasak
feladatok megfogalmazására.
Törekvés az erősebb motiváltságra
A témák újszerűek, alkalmasak a tanulói érdeklődés felkeltésre. Újdonság, hogy a tantárgyak
összetartozó tartalmi elemeit utalásrendszer kapcsolja egybe, ami egy-egy kérdés komplex
megközelítését is lehetővé teszi.
A tanulás (és a témák) iránti motiváció erősítését már az OKÉ program biztosítja. E tárgy
tanításában szerepet vállaló pedagógusoknak a közismereti program egészét tekintve kiemelkedő
szakmai szerep jut.
A leckékben található feladatok lehetőséget adnak a tanulók egyéni és csoportos munkájára
egyaránt.
A tanulók előzetes ismereteiről
A tankönyv minimális mértékben épít a tanulók előzetes ismereteire. Azokban az esetekben, ahol
a tanulást akadályozó alapvető szövegértési/matematikai problémák vannak, a pedagógusnak
differenciált megoldásokat kell alkalmazni annak érdekében, hogy az érintett tanulók is
bekapcsolódhassanak az óra menetébe.
A tanulók aktivizálása
A program alapvető célja az, hogy aktivizálja a tanulókat a tanórán történő részvételre. Ehhez a
képek, ábrák alkalmazása és a nehezebben író/olvasó tanulók „beszéltetése” jó lehetőséget –
sikerélményt is – biztosíthat.
További didaktikai megoldások
A lehetőségeket bizonyos mértékben korlátozza az, hogy az egyes tantárgyak tanítására heti 1
tanóra jut. Az órán el nem végzett feladatok elvben otthoni feldolgozásra is kiadhatók, de ennek a
didaktikai megoldásnak az eredményessége és hatékonysága – ismerve a tanulói összetételt – sok
esetben kétséges lehet.

TERVEZETT TARTALOM
1. Osztályközösség-építés
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
1.16.
1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.
1.22.
1.23.
1.24.
1.25.
1.26.
1.27.
1.28.
1.29.
1.30.

Visszatekintés (élmények és kétségek)
Tanulni, de meddig?
Az erkölcsi gondolkodás alapjai
Erkölcsi érzék, tanult viselkedés, az erkölcsi szabályok természete, az egyén erkölcsi
méltósága
A munka mint az önkiteljesítés alapvető eszköze
Az erkölcsi döntés (Az erkölcsi gondolkodás fejlődése. Szokáserkölcs, hagyomány, törvény.)
A közösség dimenziói: odatartozás, befolyás, intimitás
Versengés és/vagy együttműködés?
Szavak és tettek
Társadalmi szolidaritás
Esélyegyenlőtlenség és hátrányos társadalmi helyzet
Testkultúra (Mit üzenünk önmagunkról?)
Divat (Mit üzenünk önmagunkról?)
Viselkedéskultúra (Mit üzenünk önmagunkról?)
Félidőben: visszatekintés az első másfél évre (Gyorsjelentés magamról)
Félidőben: visszatekintés az első másfél évre (Gyorsjelentés az osztályközösségről)
Munkáltatói elvárások (Beilleszkedés a munkahelyi közösségekbe)
Beilleszkedés és alkalmazkodás közösségekhez
Szerepem és felelősségem a társadalomban (önkéntesség, közösségi munka)
Mire épülhetnek a terveink? (Munkabér, bank/hitel stb.)
Hivatás: az ember útja
Családtervezés, gyermekvállalás
Felelősség utódainkért
Felelősség környezetünkért
A mai magyar közélet
A törvények világa (Törvény és lelkiismeret)
Mit jelent a magyarságom?
Nemzeti büszkeségeink
Magyarok és szomszédjaik
Záróra

2. Matematika
Gondolkodási módszerek
2.1.
Nyelv és logika
2.2.
Következtetés
2.3.
Mi itt a probléma?
2.4.
Játék az élet!
2.5.
Versengés vagy kooperáció?
2.6.
Stratégia, tervezés, taktika, módszer
Számtan-algebra
2.7.
Keressük az ismeretlent!
2.8.
Kalkulálj, becsülj, számolj!
2.9.
Diákmunka
2.10. Banki ügyletek
2.11. Gazdálkodjunk okosan!
Függvények, sorozatok, algoritmus
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2.12
2.13.
2.14.
2.15.
2.16.
2.17.
2.18.
2.19.
2.20.

Közlemény, hír, adat, információ
Adatkezelés
Ami az adatokból kiolvasható
Kapcsolatok
Függvények a mindennapokban
Lineáris és nem lineáris függvények
Csak arányosan!
Sorozatok
Érdekes sorozatok

Geometria
2.21. Erről már tanultunk
2.22. Geometriai transzformációk és vektorok
2.23. Hasonlóság és alkalmazásai
2.24. A tér, ahol élünk
2.25. Vetületi ábrázolás, nézetek
2.26. Geometria a mindennapokban
Valószínűség, kombinatorika, statisztika
2.27. Vak szerencse
2.28. Libasor
2.29. TOP-lista
2.30. Közvéleménykutatás
3. Természetismeret
Az anyag szerkezete
3.1.
Vonzás és taszítás (atomszerkezet)
3.2.
Hullám és részecske (elemi részek, elektron)
3.3.
Áramló elektronok (vezetők, félvezetők)
3.4.
Atommag, radioaktivitás
3.5.
Maghasadás és fúzió (atomenergia)
3.6.
Intelligens anyagok? (a modern fizika alkalmazásai)
„Az érem két oldala”
3.7.
A rejtett Terv
3.8.
Állandóság és változékonyság
3.9.
Mennyiség és minőség
3.10. Az öröklődés molekulái (DNS)
3.11. Lehetőség és elköteleződés
3.12. Én és Te
3.13. Férfiak és nők
3.14. Életút (az élet kezdetétől végéig)
Kibontakozás
3.15. Naprendszer
3.16. A világegyetem és fejlődése
3.17. A geológia kibontakozása (kőzetek, ásványok)
3.18. Lemeztektonika (vulkanizmus)
3.19. Biológiai evolúció
3.20. A Föld fejlődése
3.21. Kihalások és újrakezdések (jégkorszakok, katasztrófák)
3.22. Megjelenik az ember
3.23. Tervezett evolúció? (a genom átformálása, nemesítés, GMO)
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Együttélés
3.24. A „természet ökonómiája”
3.25. Ökológia (populációk elterjedése és kihalása)
3.26. Társas viselkedések (ember, állat)
3.27. Gaia, az élő bolygó (anyagkörforgás)
3.28. Energiaforrásaink (fosszilis és megújuló)
3.29. Egészség és betegség (civilizációs ártalmak)
3.30. A túlélés lehetőségei (humánökológia, fenntarthatóság)
4. Kommunikáció – magyar (KOMA)
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.
4.11.
4.12.
4.13.
4.14.
4.15.
4.16.
4.17.
4.18.
4.19.
4.20.
4.21.
4.22.
4.23.
4.24.
4.25.
4.26.
4.27.
4.28.
4.29.
4.30.

Projektbevezető – Rajzoljunk, írjunk képregényt!
Társalgási stílus, a verbális viselkedés változásai
Kommunikációs alapelvek
Kommunikációs zavarok
Jelek, jeltípusok
Kulturális jelek
Nyelvek, nyelvtanok
Köznyelv, csoportnyelv, nyelvjárások
Szövegalkotás: képből szöveg, szövegből kép
Szöveg és kép egységben: a képversek
Ady Endre
József Attila
A dráma és színház: William Shakespeare
Katona József: Bánk bán
Határon túli magyar irodalom
Projektbevezető – Felkészülés a munka világára
A munka világának szövegműfajai: önéletrajz, motivációs levél
Retorika: elmélet és gyakorlat
A vita/disputa
Tájékozódás az interneten (keresés, forrásellenőrzés, útvonaltervezés)
Olvasás az interneten (technikák, tudnivalók)
A nyelv története, új szavak keletkezése
Avantgárd irányzatok
Műalkotások befogadása, értelmezése
Művészet és giccs
A zene világa
Az irodalom határterületei (krimi, sci-fi, kalandregény)
Játék az irodalomban – szerzők álarcban
Játék az irodalomban – stílusparódiák
A magyar irodalom és a digitális kultúra

5. Történelem – társadalomismeret
Európaiságunk
5.1.
Antik örökség (a politika és jog világa, technikai/mérnöki teljesítmények, művészet)
5.2.
A középkor világa (rendiség, világi és egyházi hatalom különválása, román és gót építészet,
várak-városok)
5.3.
A modern Európája (az életmód forradalma a19–20. század fordulójától: autó, sajtó, sport,
fogyasztás, szabadidő stb.)
5.4.
Európa kettészakadása a második világháború után: politikai fordulatok és rendszerváltások a
háború utáni években és a „hidegháború” végén (közép-kelet-európai rendszerváltások)
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5.5.
5.6.

Az Európai Unió (visszatekintés az európai egységtörekvésekre + az Unió)
A jövő Európája – Európa jövője? (bevándorlás, népmozgások, multikulturalizmus vagy
etnocentrizmus)

Az egyén és a történelem – az egyén szerepe a történelemben
5.7.
5.8.
5.9.
5.10.
5.11.

A „nagy rendszerváltók”: Julius Caesar / Augusztus – Géza és Szent István
Szülők és gyermekek a politikában: VIII. Henrik / Erzsébet – Hunyadi János és Mátyás
Birodalom és országépítők: Viktória és Bismarck – Deák Ferenc – Andrássy Gyula
Akik nyomot hagytak a 20. századi Európán: Adenauer – De Gaulle – Reagan – Gorbacsov
– Thatcher
Nők a történelemben, tudományban, művészetekben: Kleopátrától – Sissin át Szendrey
Júliáig

Eszmék, ideológiák, vallások
5.12. Görög és római irodalom/filozófia
5.13. Kereszténység és a protestantizmus
5.14. Reneszánsz, humanizmus és a felvilágosodás
5.15. A XIX. század és a XX. század eszméi (liberalizmus, szocializmus, nacionalizmus,
konzervativizmus – demokráciák – diktatúrák a történelemben)
5.16. A világvallások (iszlám, buddhizmus, konfucianizmus)
„Ember a tájban” – Az ésszerűen élő ember
5.17. Európa arculata (természeti környezet – ember alkotta tájak)
5.18. Magyarország területi tagozódása (természeti környezet – ember alkotta tájak)
5.19. Lakóhelyünk és környezetünk időben és térben (Honfoglalástól napjainkig;
Urbanizáció: Városok, falvak, tanyák)
5.20. Globális problémák, fenntartható fejlődés (Róma – Kiotó – Rió stb.)
A „homo ökonomicus”
5.21. A munka világa (munkaerőpiac-jellemzők, munkanélküliség, munkáltatók–munkavállalók)
5.22. Gazdasági ágazatok, gazdasági szereplők
5.23. Az egyén gazdálkodása, a háztartások gazdálkodása
5.24. Pénzügyi ismeretek
A „homo politicus”
5.25. Generációk és nemzedékek (A család jellemzői múltban, jelenben. A ma problémái:
generációk együttélése, demográfiai problémák, elöregedő társadalom
5.26. Az ifjúság helyzete (iskolázottság, munkaerő-piaci helyzet, érvényesülés)
5.27. Az emberi jogok
5.28. Rendszerváltás és alkotmányozás Magyarországon
5.29. Választójog, választási rendszer és pártok Magyarországon
5.30. Törvényhozás, végrehajtás, igazságszolgáltatás és önkormányzatiság Magyarországon
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