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Fejlesztés szempontjai 

• A tankönyvek tematikájának összeállítása a Nemzeti alaptanterv és 

a kapcsolódó kerettanterv tartalmi előírásai alapján készült 

 

• Az egyes fejezetek arányai követik a kerettantervi 

óraszámajánlásokat 

 

• Az összefoglalások a rendszerezés mellett az önálló 

ismeretszerzését és kompetenciafejlesztést is szolgálják 

 

• Tantárgyak és évfolyamok közötti szinkronizáció 

 – a kerettanterv továbbgondolása 

 

• Motiváló, igényes megjelenés 

 

• Kutató szakemberek bevonása a szakmaiság maximalizálása 

érdekében 

 



Bloom-féle taxonómia 

Szint Általános iskola Gimnázium 

Tankönyv Munkafüzet Tankönyv Munkafüzet 

Ismeret 
Törzsanyag 
Új fogalmak 

Összefoglalás 
Nem feladata 

Törzsanyag 
Új fogalmak 

Öf. áttekintés 
Nem feladata 

Megértés 
Leckék kérdései 

Érdekesség 
Könyvespolc 

Érdekesség 
Kérdések, feladatok 

Megtanultam? 
Könyvajánló 
Öf. T.é.a.e. 

Kérdések, feladatok 

Alkalmazás 
Leckék kérdései 

Öf. kérdései 
Kérdések, feladatok 

Kérdések 
Öf. T.é.a.e. 

Öf. kitekintés 
Kérdések, feladatok 

Analízis 
Leckék kérdései 

Nézz utána! 
Kérdések, feladatok 

Kérdések 
Öf. T.é.a.e. 

Öf. kitekintés 
Kérdések, feladatok 

Szintézis 
Öf. kérdései 

Öf. projekttéma 
Öf. kérdések, feladatok 

Öf. T.é.a.e. 
Öf. kitekintés 

Öf. kérdések, feladatok 

Értékelés Öf. projekttéma Öf. kérdések, feladatok 
Öf. T.é.a.e. 

Öf. kitekintés 
Öf. Kérdések, feladatok 



Ami a Bloom-féle taxonómián túl mutat(hat) 

Önálló ismeretszerzés, motiválás elemei 

• Próbáld ki! 

• Nézz utána! 

• Gondolkozz el! 

• Könyvajánló 

• Internetes keresési javaslatok 

• Projekttémák 



Általános iskolai tankönyv szerkezete 

Leckék 

Lecke témáját előre 

vetítő kérdés 

Érdekesség, ami 

nem a törzsanyag része 

Új fogalmak 

Kérdések, feladatok 

Nézz utána! 



Általános iskolai tankönyv szerkezete 

Összefoglalás 

A fejezet anyagának 

tömör összegzése, 

rendszerezése 

Tanulói kutatás, 

csoportmunka, 

projekt óra 

lehetőségét kínálja 

Fejezet leckéire 

vonatkozó összegző, 

és ismétlő kérdések 



Általános iskolai tankönyv szerkezete 

Tartalomjegyzék 



Gimnáziumi tankönyv szerkezete 

Leckék – kezdő modul 

Felvezető kérdés 

Kép 

Tartalom 

Ismétlőfogalmak 

A lecke alapján, vagy a 

hétköznapi életben 

szerzett tapasztalattal 

megválaszolható 

A lecke tartalma egy 

pillantással átfoghatóvá 

válik a diák, illetve a 

szülő számára 

A lecke megértéséhez 

nélkülözhetetlen, 

korábban tanult, 

esetleg megkopott 

fogalmak megerősítése 



Gimnáziumi tankönyv szerkezete 

Leckék – záró modul 

Új fogalmak 

Megtanultam? 

Kérdések, 

feladatok 

Keress rá! 

Fontos fogalmak, 

közülük egyes diákok 

ismerhetnek elemeket 

Füzetbe vagy szóban. 

Ez még nem a tudás 

alkalmazását szolgálja. 

Rendszerező, 

elmélyítő. 

Komplexebb feladatok. 

A megszerzett tudás 

alkalmazását várja el, 

illetve egy-egy további 

ismeret szerzésére is 

alkalmas. 

Nem közvetlen 

elérhetőség. 

A lecke témájával 

kapcsolatos célirányos 

találatot szolgáló 

keresőszavak. 



Gimnáziumi tankönyv szerkezete 

Összefoglalás 

A fejezet anyagának 

tömör összegzése, 

rendszerezése 

Több lecke 

ismeretét is igénylő 

kérdések, feladatok 

Tanulói kutatás, 

csoportmunka, 

projektóra 

lehetőségét kínálja 



Gimnáziumi tankönyv szerkezete 

Tartalomjegyzék – 10. tankönyv 



Gimnáziumi tankönyv szerkezete 

Tartalomjegyzék – 11. tankönyv 
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KÖSZÖNÖM  

A FIGYELMET! 
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