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Az újgenerációs tankönyvek 
fejlesztésének folyamata

Koncepcionális előkészítés

• Elemző tanulmányok a nemzetközi és hazai fejlesztésekről

• Közös fejlesztési koncepció készítése

• A közös célokon és alapelveken alapuló tantárgyi koncepciók 
készítése

Hároméves fejlesztési folyamat

• Tankönyvkészítés, értékelés-kipróbálás, átdolgozás

• A tanárok bevonása a fejlesztésbe

• Fejlesztésalapú kutatás

Az IKT eszközök, tartalmak és a tankönyvek fejlesztésének 
összekapcsolása

• A nyomtatott és a digitális tartalmak együttes fejlesztése

• Szoros szakmai együttműködés a Nemzeti Köznevelési Portál 
megtervezésében, kialakításában és tesztelésében



A tankönyvek tervezésének és 
kidolgozásának közös alapelvei

• Érthetőség: ismerős, érdekes, strukturált

• A lényeget megragadó tananyagtervezés: 
kulcsfogalmak

• Kapcsolatok teremtése az iskolai tananyag és a 
mindennapi valóságban tapasztalt jelenségek és 
problémák között

• Tanulóközpontú oktatás



A tanulóközpontú oktatás 
modellje

Kapcsolatok

teremtése

Rendszerezés

Reflektálás

Kiterjesztés



A tanulás eredményességét javító megoldások a 
tankönyvekben

 A tanulási célt meghatározó és téma lényegét bemutató 

bevezetések

 Előzetes ismeretek feltárását elősegítő csoportos feladatok

 Jól strukturált ismeretanyag

 Önálló munkát igénylő tanulói feladatok

 Problémafelvető szövegek, ábrák és kérdések



A tankönyvek fejlesztési 
folyamata
Kísérleti tankönyvek készítése

• 2014: 1., 2., 5., 6., 9., 10. évfolyamokra (63 kiadvány)

• 2015: 3., 7., 9., 10., 11. évfolyamokra (55 kiadvány)

• 2016: 4., 8., 12. évfolyamokra (57 kiadvány)

Kipróbálás

• 2014/2015-ös tanévben: 1., 2., 5., 6., 9., 10. évfolyamokon

• 2015/2016-os tanévben: 3., 7., 9., 10., 11. évfolyamokon

• 2016/2017-es tanévben: 4., 8., 12. évfolyamokon

Átdolgozás, véglegesítés: Újgenerációs tankönyvek

• 2015: 1., 5., 9. évfolyamokra (31 kiadvány) – 2016/17-es tanévre

• 2016: 2., 3., 6., 7., 9., 10. (84 kiadvány) – 2017/18-as tanévre

• 2017: 4., 8., 11., 12. ( 50 kiadvány) – 2018/19-es tanévre



A kipróbálásban résztvevők

2014/15: 1500 iskola, 151 partneriskolában 950 
kipróbáló tanár, 1170 munkanaplózott kísérleti tankönyv

2015/16: 3223 iskola, 308 partneriskolában 545 
kipróbáló tanár, 620 munkanaplózott kísérleti tankönyv

2016/17: 3540 iskola, 270 partneriskolában 440 
kipróbáló tanár, 498 munkanaplózott kísérleti tankönyv



A tankönyvkipróbálás 
módszerei

Munkanaplók (kipróbálók)
– a tankönyvek lecke szintű értékelésére 

Év eleji kérdőív (kipróbálók és 
használók)
– előzetes elvárások felmérésére 

Év végi kérdőív (kipróbálók és 
használók)
– tankönyv átfogó értékelésére 

Fókuszcsoportos interjúk, 
workshopok pedagógusokkal, és 
diákokkal (kipróbálók)

57 tankönyv és 
a hozzájuk 

tartozó 
taneszközök 

kipróbálása egy 
tanéves kutatási 
folyamat során



A kipróbálás eredményeinek 
feldolgozása

Mit kaptak a kutatóktól a fejlesztők az egyes tankönyvek 
átdolgozásához?

• Vezetői összefoglaló
• Gyorsjelentés az év végi kérdőíves felmérésről
• Fókuszcsoportos interjúk tapasztalatai
• A kérdőíves felmérés szöveges véleményeinek összegzése
• Leckékre lebontott összesítések a kipróbáló tanárok 

munkanaplói és véleménye alapján
• A tanárok pontozásos értékelése alapján kiugróan pozitív 

és negatív leckékre vonatkozó külön anyag



Tankönyvek átfogó 
értékelése

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

Felkelti a diákok érdeklődését

Megteremti az ismeretanyag megértésének és
elsajátításának a feltételeit

A tankönyv a tanulásirányítás változatos
módszereit kínálja

A tankönyv által kínált témák és kérdésfelvetések
alkalmasak a tanulók közötti tanórai…

Biztosítja a személyre szabott tanulást

Fejleszti a kulcskompetenciákat

Fejleszti a tanulási képességet

Fejleszti a kooperációs képességet
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Munkanaplók



Munkanapló



A tankönyvi elemek 
értékelése



A leckék munkanaplózása

Olvasókönyv 2.1 tk - Leckék
Lecke 

egésze

I.1. Szeptemberi töprengés (Kányádi Sándor) 4,54

I.2. Beszédhangok és betűk 4,26

I.3. Szótagok és szavak 4,33

I.4. Törpetánc (Tamkó Sirató Károly) 4,58

I.5. Szavak és mondatok 4,17

I.6. Gesztenyéző (Gyárfás Endre) 4,23

I.7. Tavalyi olvasmányaim 3,76

I.8. A vadgalamb és a szarka (Arany László) 4,49

II.9. Dalocska 4,51

II.10. Almaszüret (olvasástechnika) 4,50

II.11. Alma alma (Kányádi Sándor) 4,24

II.12. Maszat-hegyi naptár (Varró Dániel, részlet) 4,00

II.13. Ősszel elköltöznek a fecskék 4,71

II.14. Valami készül (Kányádi Sándor) 4,62

II.15. Kár, de kár (Szalai Borbála) 4,85

II.16. Világgá ment a nyár (Kányádi Sándor) 4,69

II.17. A mókus 4,76

II.18. Levél (Zelk Zoltán) 4,22

II.19. Üzenetek (olvasástechnika) 3,80





Tanári vélemények

„Annak ellenére, hogy én 
korainak tartom 
hetedikben a II. 
világháború tanítását a 
lecke egészét nagyon jól 
érthetőnek, logikusan 
felépítettnek, érthetőnek 
magyarázatait világosnak 
és jól érthetőnek ítélem.”

„A lecke csak számos tanári 
kiegészítés és magyarázat 
mellett alkalmas a tananyag 
átadására, ugyanis a háború 
eseményei közül több 
kulcsfontosságú elem is hiányzik 
belőle (szovjet-finn háború, 
Dánia és Norvégia lerohanása, a 
Vichy-Franciaország létrejötte, 
az angliai csata időpontja stb.). 
Ezek pótlása a főszövegben 
mindenképpen indokolt.”



A kísérleti tankönyvek 
megítélésének javulása
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A kísérleti tankönyvek 
megítélése
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A vélemény változása a 
tanév során
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Az átdolgozás eredménye
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Az átdolgozások értékelése
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Tanárok a kipróbálás eredményeként 
született átdolgozásokról

„Végre egy olyan példát láthatunk, amikor valóban számított a kollégák 
véleménye, mert egy színvonalasabb, jobban használható könyv kerül 
szeptembertől a tanulók kezébe.”

„A tankönyv véleményezésének országossá tétele hasznos, ezáltal 
különböző típusú (szociális háttér, fejlettség,...) diákokkal való óratartás 
reflektálása került a véleményezésekbe. Ésszerű változtatások, a 
vélemények figyelembe vétele és azok felhasználása megvalósult. 
Köszönet érte.”

„Örömmel tölt el, hogy úgy tűnik, volt értelme értékelő munkánknak, és 
nem süket fülekre találtak ötleteink, javaslataink. Úgy látom, a fejlesztők 
egyértelműen azokat a változtatásokat eszközölték, melyeket mi 
megkívántunk a kipróbálás során.”



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

www.ofi.hu


