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A tankönyvkutatás szereplői










Mozaikszerű. Intézményesült tankönyvkutatás kevés országban
van.
A tankönyvkiadás mögött erős gazdasági források, határozott
politikai akarat, és támogatott pedagógiai szándékok állnak.
Igény:
 felmerült problémák tudományosan kutatható, vizsgálható
kérdések legyenek.
 Koordinált legyen: az akadémiai szféra, az oktatási
adminisztráció (tankönyvjóváhagyás) és a tankönyvkiadók
(tankönyvfejlesztés) , tanárok, diákok, szülők (használók)
Az oktatási adminisztráció: pályázati projektkiírások, állami
vagy alapítványi finanszírozású megrendelések.
Tankönyvkutatási infrastruktúra és kutatási dokumentáció
kiépítése

A tankönyv-diskurzus pillérei








a tankönyvek fontosak (állami részvétel a koncipiálásban,
tartalmi fejlesztésben és kontrollban, jóváhagyásban)
a tankönyvek paradigmaváltozása (minden nagy
társadalmi, kommunikációs forradalom idején, után,
filozófiák, nevelésfilozófiák, tanuláselméletek módosulása
után)
tankönyv-standardok (emberi jogi, szaktudományi,
pedagógiai, nyelvészeti, könyvészeti, IKT)
A tankönyvelemzések módszertana: tudományosan igazolt,
mérhető; elmozdulás a tartalomorientált témaelemzésektől
a médiaelméleti, tudásszociológiai és diskurzusanalitikus
megközelítés felé

A tankönyvkutatás alapelvei - 1


Az oktatási rendszer reformjának egyik határozott
formája a taneszközök célzott fejlesztése által történhet
meg.
 gyorsabb

és hatékonyabb, mint a tanárképzés, vagy az
iskolarendszer (lassú, fokozatos) átalakítása.
 kutatási eredmények: a tanárok döntő hányada számára a
tankönyv a legfontosabb oktatási eszköz.

A tankönyvkutatás alapelvei - 2






A tankönyv nem vizsgálható önmagában (gazdasági,
társadalmi, politikai, kulturális, pedagógiai,
pszichológiai, nyelvészeti stb. szempontok)
Tágabb társadalmi-pedagógiai kontextus, összehasonlító
vizsgálatok
A tankönyvelmélet feladata:
a

tankönyvek fejlesztésének, használatának és hatásainak
vizsgálata
 pedagógiai-didaktikai és politikai meghatározottságú
szegmenseket kölcsönhatásaikban vizsgálni.

A tankönyvkutatás alapelvei - 3


Az UNESCO stratégia (2005) alapelvei a
tankönyvekről:
a

jobb tankönyvek segítik a tanulást, és hozzájárulnak a
polgári jóléthez.
 Aktív, életközeli, minőségi oktatás – mérhető eredmények
 azt kell előnyben részesíteni, amelyek a tanulás többféle
nézőpontját, stílusát és módját támogatják.
 megfeleljenek a tanuló fogalmi felkészültségének, nyelvi
környezetének, hátterének, igényeinek.
 megfizethetők, elérhetők és tartósak legyenek.
 Tilos: elfogultság, intolerancia, sztereotípiák, amelyek
negatív attitűdökhöz és agresszív viselkedéshez vezethetnek.

A tankönyvkutatás alapelvei - 4
Korábbi évtizedek kutatásai: a „jó tankönyv” ismérvei,
 Ma már: nem egységesek, nem megismerhetők
általánosságban, ahogy a tankönyveknek a tanulási
folyamatra és a gyerekekre gyakorolt hatása sem.
 Elfogadott kiindulópont az az állítás, hogy a
tankönyvek vizsgálata elképzelhetetlen a tudás
fogalmának tisztázása nélkül.
 A cél egy tudás- és média-szociológiai alapú
perspektíva megteremtése a tankönyvkutatásban.


A tankönyv és a média forradalma
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Jövő:






A média forradalma módosította a tankönyv és tankönyvkutatás
korábbi helyzetét,
erősen relativizálta a tankönyv fogalmát
a tankönyv (már) nem a tanítás kizárólagos és legfőbb eszköze.
világméretű változás az oktatási anyagok fejlesztése és használata
terén,
nem valószínű, hogy a hagyományos, nyomtatott tankönyvek el
fognak tűnni.
Az internetkapcsolat révén egész kötetek kinyomtatása és letöltése
lehetséges

Új pedagógiai feladatok:



A „digitális írástudásra” felkészítés, a „digitális szakadék” enyhítése
Digitális tanulási kultúra elsajátítása

A tankönyv multifunkcionalitása
1. Diszciplináris funkció (Informatorium): tudáskonstrukció
eszköze, az ismeretek és a tudományos megismerés
módszertanának közvetítése, érték- és kultúraközvetítés
2. Pedagógiai funkció (Pedagogicum): motiváció,
tanulásirányítás, szelektív, differenciált, rugalmas, önálló,
problémamegoldó gondolkodásra nevelés, szemlélet- és
tudatformálás, perszonifikáció
3. Politikai funkció (Politicum): oktatás-politikai célok
biztosítása, a tanulási tartalmak szabályozása, a
bázistudás és bázisképességek biztosításával
esélyegyenlőség, szocializáció

Megragadható-e a tankönyvi minőség?











A tankönyvek minősége önmagában nem létezik,
társadalmi meghatározottság
Szoros összefüggés a tanítás cél-, és feladatrendszerével
Tankönyv jóváhagyási szempontok
A tanuló érdekei, a pedagógiai szituáció, a pedagógus
habitusa
A kiadó, a szerkesztők szempontjai
A Stein féle hármas funkció mellé: „Konstruktorium”.
A tankönyvi tudás olyan tudáskonstrukciót, amelyet
társadalmi szereplők konstruálnak, és különböző érdekek
befolyásolják.

A tankönyvkutatás új irányai, témái








Kiemelt szerep: a tankönyvrevíziót támogató kutatásoknak (az énkép és
ellenségkép, identitáskonstrukciók, a nemzeti és európai identitás
tanulmányozása)
Kolonizáció és dekolonizáció: a (volt) gyarmatok tankönyvi ábrázolása, az
anyaország és a gyarmatok tankönyvekben fellelhető eltérő narratívák,
illetve egy „közös történelem” megfogalmazásának lehetőségei
Globalizáció és a tankönyvek (perspektívaváltás, a világ globális
szempontú vizsgálatának megjelenése a nemzeti nézőpont helyett, a
hátrányos helyzetű csoportok ábrázolása a tankönyvekben)
Társadalmi, oktatáspolitikai, tudományos, pedagógiai és gazdasági
elvárások a tankönyvekkel szemben.





az inklúzió és az exklúzió kérdése,
a kulturális különbségek újratermelése a tankönyvekben
a tankönyvkiadás jogi szabályozása, az engedélyeztetési eljárások, értékelési
standardok vizsgálata,
a tankönyvfejlesztés lehetséges irányainak feltárása.

Beválás vizsgálatok










Nincs áttörő előrelépés.
Nincs megfelelő módszertan és nem születtek jelentős
eredmények sem.
Éppen a kutatói kérdés komplexitása, a túl nagy
számú, nehezen vagy egyáltalán nem ellenőrizhető
változó miatt.
A tankönyv értékelési keretrendszerek jóval nagyobb
számban vannak jelen, mint beválás vizsgálathoz
készített konkrét tanár/tanulói/szülői kérdőívek.
A szülőket is be kell vonni hiszen ők még egészen más
tankönyvekkel szocializálódtak.

A tankönyvkutatás módszertani megújulása









Társadalomtudományi módszerek, média-elméleti,
tudásszociológiai, diszkurzusanalitikus megközelítések
Ikonológiai, ikonográfiai elemzések
Hatás- és recepciókutatások: hogyan hasznosulnak a
tankönyvek az osztályteremben és hogyan hatnak a
társadalmi tudat formálódására.
Kultúratudomány szempontjai és módszerei is: az emlékezés
és emlékezet, az egyéni és a kollektív emlékezet vizsgálata
A tankönyvelméleti és tankönyvtörténeti kutatások: a
tankönyv fogalmának tisztázása, a tankönyvek tartalmi és
formai követelményeinek definiálása, a tankönyvek
szerepének, funkciójának vizsgálata.

A nemzetközi tankönyvkutatói
tapasztalatok összegzése
a tankönyvkutatás inkább a
tartalomelemzésre, és
 a tankönyvek érthetőségének vizsgálatára
fókuszál.
 az empirikus tankönyvi hatásvizsgálatok,
amelyeket a kutatói oldal egyre jobban
sürget, még mindig elhanyagoltak.


A hazai tankönyvelméleti
szakirodalom áttekintése
2000-2013
 OFI-PKM adatbázis (PAD), MATARKA, EPA,
TANOSZ, NEFMI honlapjai, tankönyvelméleti
bibliográfiák
 Pedagógiai szaksajtó (könyvek,
könyvfejezetek, magfolyóiratok, konferencia
előadások, internetes források
 Publikációk másodelemzése, bibliometriai
elemzés


Bibliometriai elemzés









Varga Katalin-Csík Tibor, 2000
2. elemzés 2013-ban: 2097 db publikáció
Az elmúlt bő évtizedben a tankönyvekről szóló
irodalom mennyisége csökkent.
A neveléstudományi, oktatásügyi irodalom
publikációkban való szóródása nagy. 121
folyóiratban jelentek meg tankönyvekről szóló
publikációk. A szerzők többsége mindössze néhány
cikket publikál,
Csak egy szűk kisebbség publikál lényegesen
többet, és tudományos szempontból értékelhetőt.

A tankönyvkutatás hazai kontextusa 1
Halász Gábor
Az oktatáskutatás globális trendjei:
 a tényeken alapuló megközelítés, minőség és
értékelés,
 a felhasználók felé fordulás,
 interdiszciplináris kapcsolódások
 négy-öt évente átfogó elemzésnek kell készülnie
különös tekintettel a társadalmi elvárások
permanens változására

A tankönyvkutatás hazai kontextusa 2
Pedagógiai kutatások
 A különböző pedagógiai paradigmák kutatásán
alapuló tartalomfejlesztés szükséges –
rendszerszerű vizsgálat. (Nahalka)
 A tudáskoncepció szem előtt tartása nélkül igazából
nem lehet a tankönyvek tartalmáról, jóságmutatóiról érdemben beszélni. (Csapó)
 A legújabb pedagógiai eredmények beemelése. A
tanulhatóság, a képességfejlesztés és a
megváltozott tanulási környezet kérdéseire kell
koncentrálni. Szisztematikus együttműködés.
(Kojanitz)

A tankönyvkutatás kontextusa hazai 3
Tankönyvi minőségbiztosítás
 A kiadói minőségbiztosítást össze kell „csiszolni” az
állami akkreditációs rendszerrel.
 A szakértőket fel kell készíteni az akkreditációs
feladatokra.
 Fejlesztő műhelyt kell felállítani, amely a
tankönyvekkel kapcsolatos módszertani kutatásokat,
a tankönyvpiac elemzéseit, nemzetközi
tapasztalatok adaptálását végzi el. (Kaposi József)

Tankönyvkutatás és tanításmódszertan
Kojanitz László
 A tantárgyi követelmények, a tantárgymódszertani
reformok és a tankönyvek tartalmának megújulása
között szoros kölcsönhatás van.
 A tanulhatóság, a képességfejlesztés és a
megváltozott tanulási környezet kérdéseire kell
koncentrálni.
 Ha a módszertani megújulás világos, felgyorsulhat a
tankönyvek koncepcionális megújítása.
 El kell mozdulni a tanulásközpontú tankönyvértékelés
irányába.

Tananyag, szöveg, nyelvezet








elavult tudásfogalom (Pála Károly) magolásra
(magoltatásra) alapozott tankönyvek (Csapó Benő)
a tananyag nem elsősorban az ismeretátadás, hanem a
tanulók alkalmazott tudásának kifejlesztését segítő
eszköz - „tartalomba ágyazott képességfejlesztés”
(Csapó Benő)
a tankönyvi nyelvhasználat nem, vagy csak igen
esetlegesen alkalmazkodik a korosztály
nyelvhasználatához. (B. Fejes Katalin)
Korszerűbb tankönyvi tartalom, több és színesebb
illusztráció – elavult tanítási stratégia (Dárdai-Kojanitz)

Módszerek






Komoly mérésekre, kifinomult standardok
megállapítására van szükség. (Mihály Ottó)
A normatív jellegű kritériumi rendszeren és
számszerűsíthető adatokon alapuló vizsgálati módszer
segítségével olcsóbbá, megbízhatóbbá és hitelesebbé
lehetne tenni a tankönyv elbírálás egész folyamatát.
(Kojanitz)
A tankönyvekben a diákok a tanórai ismeretközléshez
képest teljesen eltérő módszerekkel találkoznak,
melyek értelmezéséhez nincsenek meg a megfelelő
technikáik. (Kárpáti Ildikó)

Tankönyvjóváhagyás, beválás vizsgálatok,
pedagógiai hatásvizsgálatok








A tankönyvpiacot folyamatosan analitikus jellegű
vizsgálatokkal monitorozni kellene.
Empirikus, osztálytermi kutatásra lenne szükség.
A jóváhagyás szempontjait folyamatosan meg kell
újítani
széleskörű szakmai diskurzus a tankönyvi minőségről
A tankönyvszerzők a diákok helyett inkább a
tanárok megnyerésén fáradoznak, kevésbé veszik
figyelembe az általános tankönyvelméleti
megállapításokat és eredményeket.

Összegzés: a fejlesztés irányai











Fejlesztők, kutatók, pedagógusok team-munkája
Cél: tanulásra inspiráló, a tanulás eredményességét
elősegítő megoldások a tankönyvekben
A tankönyvek és digitális tananyagok együttes
fejlesztése
A tankönyvek mint a referenciatudás forrásai
Minőségi kritériumok: releváns tudás kiválasztása,
kulcskompetenciák fejlesztése, tanulói
tevékenységre épülő tanítás, tartalomhoz kötött
szövegértés fejlesztése, tanulóközpontú oktatás
Kísérleti tankönyvek

Köszönöm a figyelmet!

