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Előszó
Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) mint a hazai oktatási ágazatirányítás egyik meghatározó háttérintézménye minden évet egy olyan szakmai konferenciával zár, amelynek
témája kiemelt érdeklődésre tarthat számot az oktatás-nevelés szereplőinek széles körében.
A szimpózium apropóját 2014-ben az intézetben készülő megújuló tankönyvek adták.
A Károlyi-Csekonics Rezidencián megrendezett eseményen dr. Kaposi József, az OFI főigazgatója megnyitóbeszédében ismertette a rendszerváltás utáni évtizedek tanterv- és tankönyvfejlesztésének kutatási alapjait. Ez utóbbi részét képezi a kísérleti szakasz, melynek
során a tankönyveket kipróbáló pedagógusok gyakorlati tapasztalatai alapján dolgozzák át
a tananyagfejlesztő teamek a tankönyveket.
A konferencia első előadója dr. Hendrianne Wilkens volt, aki prezentációjában a tankönyvek, azon belül is a digitális tankönyvek értékeléséről szólt. A tankönyvek minősége a
tanulhatóságukban ragadható meg, ezért a könyvek értékelésekor és minősítésekor az erre
irányuló szempontokat szükséges figyelembe venni: a tartalmat, a pedagógiai módszertant
és az előadás módját. Gondolatait folytatva dr. Arno Reints, a The International Association
for Research on Textbooks and Educational Media vezetőségi tagja a hagyományos és a digitális tankönyvek jövőjét vázolta fel. Előadásában összevetette a digitális és a papíralapú
tankönyveket, rávilágítva mindkettő előnyeire és hátrányaira. Dr. F. Dárdai Ágnes, a Pécsi
Tudományegyetem könyvtárának főigazgatója nemzetközi és hazai kitekintésben foglalta
össze a tankönyvfejlesztés lehetőségeit és irányait. Az új irányok kapcsán kiemelte, hogy a
tankönyvfejlesztésnek nem szabad elszakadnia sem a tantermi pedagógiai munkától, sem a
diákok mindennapjaitól; a digitális tananyagok párhuzamos fejlesztése új perspektívát adhat az IKT eszközök használatában; a tankönyvi tartalomnak pedig egy referenciatudást kell
biztosítania.
A délutáni előadásokat dr. Aczél Petra, a Budapesti Corvinus Egyetem intézetigazgatója
nyitotta meg. A szakember a digitális kultúrában való tankönyvírás kihívásaira irányította
a figyelmet, hiszen – mint elmondta – megváltozott a tanulási környezet, a Z- és α-generáció
szülöttei tanáraiktól eltérően viszonyulnak a technológiához, az információhoz, az olvasáshoz és az íráshoz. Ezért a tankönyvekben a felfedeztetésre, a testreszabásra, az élményszerűségre és a facilitásra kell törekedni. A Kecskeméti Főiskola dékánja, dr. Steklács János
a szövegértési stratégiákról tartott előadást. Fő gondolata szerint a jelenlegi rendszer nagy
hiányossága, hogy előrébb helyezi a szövegértés számonkérését, mint a stratégiák megtanítását. Ezért fontos lenne, hogy az olvasásról és a szövegértési stratégiákról is többet halljanak
az iskolában a gyerekek, és ne csak eszközként jelenjen meg az értő olvasás. A kutatásalapú
tanulásról beszélt dr. Csíkos Csaba neveléstudományi kutató, a Szegedi Tudományegyetem
docense, mely megközelítés a felfedeztetésre és a gyermeki kíváncsiságra épül. A kutatásalapú tanítás során csak részben irányított a tanítási-tanulási folyamat, a pedagógus kereteket
biztosít a fejlesztendő készségek elsajátításához.
A szekció-előadások keretében öt műveltségi terület tananyagfejlesztési irányairól esett
szó műhelybeszélgetések formájában. Az Alsós szekcióban dr. Gombos Péter, a Kaposvári
Egyetem dékánhelyettese Van-e szemléletváltás az alsós olvasókönyvekben? címmel tartott
előadást. Kiemelten foglalkozott az irodalmi szövegekkel és a tipográfiával tartalmi és il5
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lusztrációs szempontok alapján. A résztvevők hozzászólásaikkal megerősítették, valóban
időszerűvé vált a korábbi, szókincsük miatt nehezen érthető irodalmi szövegek frissítése.
További kedvező változás, hogy könnyed, humoros szövegek is gazdagítják az alsó tagozatos kísérleti tankönyveket, hiszen a korábbi kiadványokban számos szomorú téma szerepelt. A kísérleti olvasókönyvekben a tanulók számára fontos és érdekes témák színesítik a
tartalmat. A témák frissítése, változatossága határozott igény volt, így hétköznapi témák is
bekerülhettek az ismeretközlő szövegekbe (térkép, plakát, mobiltelefon, bankkártya, tablet,
e-olvasó). A tartalom mellett a tankönyvek külleme is meghatározó, hiszen egy jó tankönyv
küllemében olyan, mint egy szép gyerekkönyv – hangsúlyozta az előadó. Ki dönti el, hogy
nézzen ki a tankönyv? Ki dönt arról, milyen kép kerüljön egy adott szöveg mellé? Korábban
a szerző elképzelése dominált, azonban ma már a tipográfus, az illusztrátor véleménye is
érvényesül. A kísérleti olvasókönyvek esetében az illusztrációk terén is előrelépés történt,
jó a tipográfia, odaillők az illusztrációk. Az alkotók számára kiemelt szempont volt, hogy
az illusztrációk megfogják a gyerekeket, és segítsék a szöveg megértését. Ennek érdekében a
dekoratív és az értelmező illusztráció megfelelő összhangját is szem előtt tartották.
Az Irodalom szekcióban két vitaindító előadás hangzott el. Baranyai Katalin, az OFI vezető szerkesztője az irodalom identitásképző szerepét emelte ki. Hangsúlyozta, hogy a szépirodalmi szövegek nemcsak gyönyörködtetnek, hanem emberi problémákra is rávilágítanak,
megoldási lehetőségeket mutatnak be, és elgondolkodtatnak. Ezért az irodalomtanítás egyik
céljának annak kell lennie, hogy a tanulók ráérezzenek az irodalmi művek ezen aspektusára.
Valaczka András, az OFI alprojektvezetője a „mindegy mit, csak olvassanak” gondolatából indult ki. Mint elmondta, az OFI kísérleti irodalomkönyveibe éppen ezért kerültek be
például kortárs szövegek is, amelyek néha meghökkentették a pedagógusokat és a szülőket.
A műhelybeszélgetés ezt követően a „Mi az értékes olvasmány?” kérdéskörét járta körbe. A
kérdés nem vagy csak szubjektív módon válaszolható meg. A beszélgetés során felmerült
például, hogy az Éhezők viadala – mely bár megformáltságában nem túl összetett mű, kérdésfeltevésében nagyon is kiemelkedő – vajon értékes-e. A résztvevők részéről elhangzott az
a gondolat, hogy az „irodalomban is le lehet maradni”, vagyis a kortárs, a modern ifjúsági
művek ismerete fontos kell, hogy legyen a pedagógusok számára is.
A Társadalomtudományi szekció vitaindító előadójaként dr. Szarka László, a Selye János
Egyetem docense több ellentmondásos történelmi személyiség, köztük Tisza István, Károlyi
Mihály és Kun Béla értékelésének változatairól tartott gondolatébresztő előadást. A szekció
egyik legfontosabb kérdése az volt, hogy vajon mi lehet a szerepe a történelemoktatásban
az egyes életutak felvázolásának. A résztvevők egybehangzó véleménye szerint ugyan segítséget adhatnak az átfogó történeti ívek megértéséhez, de nem helyettesíthetik. A magyar
közéletben általános az ellentmondásos személyiségek démonizálása vagy heroizálása, ami
nem segíti az árnyalt történeti kép megalkotását. A fentiek értelmében egyes biográfiák ismertetésére azért van szükség, hogy a tanulókat segítsék egy-egy összetett történeti folyamat megértésében.
A Matematika szekció vitatémájának célja az volt, hogy nemzetközi, elsősorban európai
összehasonlítás alapján vázolja fel a magyarországi matematikatanítás megőrzendő, pozitív
hagyományait, és foglalja össze, mely területeken és mit kellene javítani. Dr. Rózsahegyiné
dr. Vásárhelyi Éva, az Eötvös Loránd Tudományegyetem docense szerint a jelenleg folyamatban lévő fejlesztéssorozat fő feladata, hogy meghatározza azokat az irányvonalakat,
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amelyek mentén az újgenerációs tankönyvek is szolgálják ezeket a célokat. Mivel a magyarországi gyakorlatban a matematika-tankönyvek meghatározó munkaeszközök, különösen
fontos számba venni jelenleg is jól működő jellegzetességeiket, a fejlesztendő területeket pedig ennek alapján kell célirányosan meghatározni. Ilyen megőrzendő magyar sajátosság többek között a tankönyvek által közvetített szabatos matematikai tartalom vagy a problémaorientált felépítés. Az új tankönyvek azonban mindemellett olyan elemeket is tartalmaznak,
amelyek a matematikaoktatás által elsajátított ismeretek és készségek mindennapi életben
való felhasználhatóságára hívják fel a figyelmet.
A Természettudományi szekció vitaindító előadását dr. Molnár Katalin, az ELTE Radnóti
Miklós Gyakorlóiskolájának igazgatója tartotta A természettudományos vizsgálódások metodikai megközelítése címmel.
A konferencia második napját Heather Elliott-Famularo, az ohiói Bowling Green University tanszékvezetője nyitotta meg. A kutatásalapú XXI. századi interaktív digitális tanterv
használata a holokauszt oktatásában című előadásában szemléletes módon mutatta be azt,
hogy diákjaival miként dolgozták fel városuk holokauszt-túlélőinek történetét, és milyen
multimédiás eszközöket alkalmaztak: a videókészítéstől az interaktív animált térképeken
át egészen a virtuális zsinagóga létrehozásáig. Dr. Vajda Barnabás, a szlovákiai Selye János Egyetem adjunktusa a külhoni magyar történelemoktatásról tartott előadást, melynek
keretében a határon túli magyar nyelvű történelemoktatás lehetséges irányait vázolta fel a
tankönyvíráson keresztül. Jelenleg a legjellemzőbb gyakorlat a többségi nemzet történelemkönyvének lefordítása, esetleg magyarországi tankönyv használata. Míg azonban előbbiben
gyakori a dehungarizáció, addig utóbbi nem illeszkedik az adott ország iskolarendszeréhez,
ezért a megoldás belső fejlesztésű tankönyvek létrehozása lenne országonként, amelyet a
külhoni és anyaországi magyar történészek az adott állam történelemtudósaival együtt készítenének.
Dr. Lévai Dóra, az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanársegéde A tanulás új útjai címmel tartott prezentációt. Rávilágított, hogy a digitális kompetencia a pedagóguskompetenciákon belül értelmezendő, és nem merül ki az eszközhasználatban, hanem más részterületei
– technológiai, etikai, kognitív – is vannak. Bemutatta, hogy a komplex oktatási környezetben milyen lehetőségeik vannak a tanároknak, úgy, mint a közösségépítés, a tudástárak alkalmazása, az együttműködést elősegítő rendszerek vagy a tudásmegosztó felületek bevonása. Végezetül Pnina Gazit, az izraeli Oktatásügyi Minisztérium vezető szakértője ismertette
a modern Izrael állam tankönyvekben való megjelenését. Izrael egy olyan multikulturális
terület, ahol több nemzetiség él egymás mellett, akiknek a nyelvük mellett a vallásuk is különböző, azonban a tankönyvek és a tantervek is alkalmazkodnak ehhez a sokszínűséghez.
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Foreword
As an important background institute of the educational governance, the Hungarian Institute
for Educational Research and Development (HIERD), organises each year a conference with
a theme which is interesting for many educational stakeholders. In 2014, the symposium’s
central topic was the new generation of textbooks, then being developed in our Institute.
The event was held at the Károlyi-Csekonics Palace in Budapest. In his opening address,
Dr József Kaposi, Director General of the HIERD, spoke about research in curriculumand textbook development in the decades following the transition in 1989 in Hungary.
This is the ground on which the current textbook development is built. Presently, it is in its
experimental phase, during which textbook developing teams revise textbooks according to
the experiences of practicing teachers who have been involved in trying out the books.
The first speaker of the conference was Dr Hendrianne Wilkens, Director from the
University of Utrecht, whose presentation was about the evaluation of the quality of (digital)
textbooks. The main criterion for textbooks is their learnability, therefore, the evaluation
of textbooks must contain criteria related to this: content, pedagogical methodology
and presentation. Dr Arno Reints, board member of the International Association for
Research on Textbooks and Educational Media, connected his message to these thoughts
when talking about the future of traditional and digital textbooks. In his presentation,
he compared printed and e-textbooks, focusing on their advantages and disadvantages.
Dr Ágnes F. Dárdai, Director General of the Library of the University of Pécs talked about
the possibilities and directions of textbook development, both from an international and
a Hungarian perspective. Among new trends, she emphasized that textbook development
must be closely related to the classroom practice and to the everyday life of students. Since
digital materials are developed simultaneously with textbooks, new horizons can open up in
the use of ICT tools. The content of textbooks should give referential knowledge.
Dr Petra Aczél, the Director of the Institute for Behavioural Sciences and Communication
Theory of the Corvinus University of Budapest opened the afternoon session with her talk.
She drew attention to the challenges of textbook writing in our digital culture. The learning
environment has changed, and Z- and α-generation students relate differently to technology,
information, reading and writing than their teachers. Therefore, textbooks should rely on
experiential, personalized and facilitated learning. The Dean of the Kecskemét College,
Dr János Steklács gave his talk on reading comprehension strategies. His main message
was that it in the current system, evaluating reading comprehension sadly precedes the
teaching of strategies. It would be very important that children learn more on reading and
reading comprehension strategies in school, and that we do not consider reading simply
a tool. Research-based learning was the topic of the presentation of Dr Csaba Csíkos,
educational researcher and senior lecturer of the University of Szeged. This approach builds
on experiencing and the natural curiosity of children. With such teaching, the teaching and
learning process is only partially directed, teachers rather provide the frames for developing
certain skills.
The five afternoon workshops were organised according to the developmental directions
of five areas: the first 4 years of schooling, Literature, Social Sciences, Mathematics
9
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and Natural Sciences. In the section concentrating on the first 4 years of primary school,
Dr Péter Gombos, Deputy Dean of the University of Kaposvár presented with the title Is
there a different approach in textbooks for years 1-4? The talk included literary texts and the
typography of the textbooks, based on content and illustrational criteria. In their comments,
participants agreed that it was time to update the literary material in textbooks. So far, they
had been taken from old literary texts, which were hard to understand because of their
outdated vocabulary. Another positive alteration is that light, humorous texts were given
place in the textbooks (in the previous editions, there had been a number of sad topics).
In the experimental textbooks, themes that are interesting and relevant to students were
included to lighten up the content. The updating and new variety of topics was a definite
need, so everyday topics were also included into the informative texts (maps, posters,
mobile phone, bank cards, tablets and e-readers). Besides content, the layout of textbooks
is also important – a good textbook should resemble a nice children’s book – emphasized
Dr Gombos. Who can decide on the layout, who can choose the illustrations? Before, this
was mainly the decision of the author, but today, the opinion of the typographer and the
illustrator is also taken into consideration. So, the experiential textbooks have also taken a
step forward in terms of illustrations, the typography is accurate and the illustrations are
relevant. For the developers of the textbooks, it was important that the illustrations catch the
attention of the child and that they help the understanding of the text. Therefore, they made
sure that decorative and explanatory illustrations are equally present in the books.
In the Literature section, two keynote speeches were given. Dr Katalin Baranyai, chief
editor of the HIERD emphasized the identity building role of literature. She highlighted
that the role of teaching literature and reading literary texts is not only delectation, but
to deal with human problems, to show possible solutions and to make the reader think.
So a goal of literature teaching should be that students understand this aspect of literary
works. András Valaczka, sub-project leader of the HIERD started his presentation with
the thought of „no matter what, just read”. He said this was a reason why contemporary
literature took place in the books of the HIERD, which sometimes upset both teachers and
parents. The workshop then continued with the problem of what is valuable reading? It is
obviously very difficult – if not impossible – to define this in an objective way. The question
came up whether The Hunger Games is valuable literature – its structure is not very complex,
but its main question is very important. From the participants, the thought of „dropping
behind” in literature was also formed, meaning that is very important for teachers to know
contemporary and modern youth literature.
As the keynote speaker of the Social Sciences section, Dr László Szarka, senior research
fellow of the Humanities Research Centre of the Hungarian Academy of Sciences gave
the audience a thought-provoking overview on the changing opinions on such dividing
historical figures as István Tisza, Mihály Károlyi and Béla Kun. In this section, the central
question has been the role of teaching biographies in history. Participants all agreed that
biographies can contribute to understanding historical periods and processes, but cannot
make up for it. In Hungarian public opinion, we either make heroes or villains out of
divisive figures, which encumbers the creation of a sophisticated, balanced historical view.
Accordingly, teaching certain biographies is important, as it helps students understand
complex historical processes.
10
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The objective of the Mathematics section was to exhibit the positive traditions of Hungarian
mathematics teaching (worthy of preservation) based on an international – mainly European
– comparison, and to summarise how and in which areas it could be improved. Dr Éva
Rózsahegyiné Vásárhelyi, senior lecturer of the Eötvös Loránd University said that the main
task of the current textbook development process is to determine the guidelines following
which the new generation of textbooks can be improved. As the Hungarian teaching practice
relies heavily on textbooks, it is very important to take note of its characteristics which are
functioning well now, and then determine areas which need to improve accordingly. Such
Hungarian characteristics worthy of keeping include the accurate mathematical content of
textbooks and their problem-oriented structure. New textbooks also include parts which
draw attention to the real life usability of skills and knowledge learned during maths lessons.
The keynote speech of the Natural Sciences section was given by Dr Katalin Molnár,
Principal of the ELTE Radnóti Miklós School, with the title Methodological approach of
investigations in natural sciences.
The second day of the conference opened with the talk of Dr Heather Elliott-Famularo,
Associate Professor of the Ohio Bowling Green State University. In her presentation – Using
Inquiry-based C21st Interactive Digital Curriculum to Teach the Holocaust – she explained
how she and her students elaborated the stories of Holocaust survivors of their town together,
with the use of multimedia tools, ranging from video-making to interactive animated maps
and the creation of a virtual synagogue. Dr Barnabás Vajda, Associate Professor of the Selye
János University of Komárno, talked about Hungarian minority history teaching in countries
other than Hungary. He delineated the possible orientations of Hungarian language history
teaching through textbook writing. Presently, it is most common to translate the history
textbook of the country (where the Hungarian minority lives) into Hungarian, or to use
a history textbook from Hungary. The problem with the former is that Hungarian history
is minimized in them, whereas the latter is not suited to the school system of the country
where they are used. The solution would be to develop textbooks specifically designed for
Hungarian minority students in each of the countries concerned. These should be the joint
work of Hungarian historians from the mother country and historians from the countries
where the Hungarian minority lives.
Dr Dóra Lévai, Assistant Lecturer of the Eötvös Loránd University presented on
learning paths. She emphasized that digital competence should be interpreted as a part
of the competences of teachers. It does not mean merely the use of tools, as it also raises
methodological, ethical and cognitive questions. She explained what sorts of opportunities
teachers have in a complex learning environment: community-building, the use of knowledge
databases through knowledge-sharing and cooperative platforms. Finally, Pnina Gazit,
senior expert of the Israeli Ministry of Education gave a talk on the presentation of the
modern state of Israel in textbooks. Israel is a multicultural territory where people of different
languages and religions live together. Textbooks and curricula are adapted to this diversity.
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A tankönyvek új generációja és a
Nemzeti Köznevelési Portál fejlesztése
A 20. század második felében és a 21. század első
éveiben bekövetkező társadalmi változások komoly kihívás elé állítják az európai oktatási rendszereket. A tudásalapú társadalmakban az alapvetően megváltozott szerepű és értelmezésű tudás a
gazdaság meghatározó hajtóerejévé vált, termelése
pedig elsősorban már nem egyéni teljesítményeknek, hanem különböző tudástermelő csoportok
hálózatos munkájának köszönhetően valósul meg.
A következőkben ismertetni szeretném azon
fejlesztések hátterét, amelyek az új tantervekhez
kapcsolódó intelligensebb tartalmi szabályozást,
felkészítést, támogatást és ellenőrzést szolgálják.
Ennek keretében bemutatom a magyar oktatási
kormányzat által szorgalmazott tanterv- és tankönyvfejlesztés kutatási alapjait és az ehhez rendelt
tevékenységek szakmai elveit.
Az 1990-es évektől 2010-ig tartó időszak kormányzatai a közoktatásban közvetlen tartalmi szabályozást csak tantervek megalkotásával végeztek. A 2010-ben alakult oktatási kormányzat azonban a tantervek sikeresebb implementálása érdekében új eszközökkel bővítette az állami tartalmi szabályozás eszköztárát, amelyek közül mindenképpen kiemelendő az
újgenerációs tankönyvek, az innovatív nevelési-oktatási programok kidolgozása, valamint a
Nemzeti Köznevelési Portál létrehozása. Az oktatáspolitika szándéka – a többi mellett ezekkel az intézkedésekkel is – egy olyan eredményes oktatási rendszer létrehozása, amely minden résztvevő számára biztosítja az alapvető tanulási képességek elsajátítását.
A magyar köznevelés hagyományosan taneszközvezérelt, azaz sokkal nagyobb mértékben hatnak a pedagógiai gyakorlatra a tankönyvek, mint a tartalmi szabályozók. Ez is
magyarázza, hogy a megújított szakpolitikai célrendszer meghatározó eszközeként tekint
a tankönyvek, tartalomhordozók világára. Már csak azért is, mert – miként egy amerikai
tankönyvkutató megfogalmazta –: „A tankönyvek megváltoztatása a leggazdaságosabb és
leghatékonyabb mód az osztálytermi munka tartalmának és a tanításnak a fejlesztésére”
(Chambliss és Calfee, 1998).
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A magyar oktatásirányítás 2010-ben meghirdette az állami szerepvállalás növelését.
A 2011-ben elfogadott Nemzeti köznevelésről szóló törvényben1 a kormány kötelezettséget
vállalt arra, hogy 2013-tól felmenő rendszerben az első osztálytól kezdődően térítésmentessé teszi a diákok számára a tankönyvhöz való hozzájutást. A hatályba lépett új tartalmi
szabályozók (NAT2 és kerettantervek 3, irányelvek4) új irányokat szabtak, előtérbe került az
európai kulcskompetenciák fejlesztésének egyensúlyba hozása a nemzeti hagyományokra
épülő műveltségterületi tartalmakkal. További célkitűzésként fogalmazódott meg egy olyan
értékelvű nevelés középpontba állítása, amely hosszú távon az egyéni és közérdek összhangjának megteremtését és a társadalmi összetartozás érzésének megerősítését eredményezi.
Az új kihívásokra válaszul megszületett legújabb tankönyvek közös jellemzői az egész
életen át tartó tanulás (LLL) és a minden helyzetben való tanulás (LWL) paradigmái, az
IKT-eszközök széles körű alkalmazása, a tantervi implementáció tapasztalatainak beépítése, illetve a tudásmegosztó platformok, tanulási hálózatok fokozatos térnyerése. Ennek
megfelelően az elkészült új produktumok egyre jobban eltávolodnak a korábbi tankönyvi
elképzelésektől, hiszen az ismeretek egyszerű közvetítése helyett a tanulási képességek fejlesztése került a középpontba. Ezen belül is kiemelhetők az olyan tankönyvek, amelyek az
értelmes tanulást (meaningful learning) lehetővé tevő megoldásokra (Zemplén, 2011), illetve
a különböző műveltségi területeken és helyzetekben megszerzett tudás alkalmazhatóságára,
átvihetőségére – tudástranszfer – koncentrálnak (Molnár, 2002).
Az oktatási kormányzat 2013-ban bízta meg az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetet, hogy a
TÁMOP-3.1.2-B keretében kezdjen hozzá a tudásközvetítő médiumok (tankönyvek, digitális
tanítási, tanulási eszközök, tudástárak stb.) új generációjának fejlesztéséhez. A kidolgozott
koncepció fókuszában a megváltozott tudás- és tanulásfelfogás, a tevékenységre ösztönző
tananyag-feldolgozás, az életkorhoz igazodó nyelvezet és pedagógiai eszközrendszerek állnak. A fejlesztés céljai közt megfogalmazódott, hogy a tankönyveknek kiemelt figyelmet kell
fordítaniuk a motiváció felkeltésére a téma lényegét bemutató bevezetés, valamint az előzetes ismeretek feltárását elősegítő önálló vagy csoportos feladatok rendszerbe illesztése révén.
Ezt elősegítendő – a jól strukturált ismeretanyagon, valamint a problémafelvető szövegeken,
ábrákon, grafikonokon, a tanulói reflektálásra ösztönző feladatokon, kérdéseken túl – a tankönyvek vizuális megjelenésének, dizájnjának is aktívan támogatnia kell a tanulást.
A tankönyvfejlesztés módszertanának kidolgozásánál kiemelt szempont volt, hogy a tanulók már az új ismeretek megszerzése során aktív szerepet játsszanak, aminek érdekében a
munkáltató, a problémamegoldást támogató óraszervezési gyakorlatot kell előtérbe állítani.
Ezért arra kell törekedni, hogy a leckék az előzetes tudás mozgósításával, problémafelvetéssel kezdődjenek. Ugyanilyen fontos hangsúlyossá tenni a szövegértési és szövegalkotási képességek, valamint a kreativitás fejlesztését, illetve az egyes tantárgyak tudományos gondolkodási rendszerének megértését. A projekt célja, hogy a tanulók a megszerzett ismeretek és
képességek fejlesztése érdekében alkalmassá váljanak a tanultak alkalmazására és új kontex-

1

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100190.TV (Letöltés ideje: 2014. 09. 17.)

2

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200110.KOR (Letöltés ideje: 2014. 09. 17.)

3

http://kerettanterv.ofi.hu/ (Letöltés ideje: 2014. 09. 17.)

4

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300017.EMM (Letöltés ideje: 2014. 09. 17.)
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tusokban történő gyakorlására is, valamint hogy ösztönzést kapjanak arra, hogy elmondják
a tapasztalataikat, kifejthessék a gondolataikat, megvitathassák egymással a véleményüket a
tanultakkal kapcsolatban. Mindemellett természetesen arra is ki kell terjedni a fejlesztésnek,
hogy a taneszközökben a tudás ellenőrzésére szolgáló feladatok olyanok legyenek, amelyek
alapján kiderülhet, hogy a diákok valóban megértették-e a lényeges összefüggéseket (Kojanitz, 2014).
A csapatmunkát, amelyben a tankönyvek elkészítése – pedagógiai, szakmódszertani fejlesztők, gyakorló pedagógusok, digitális szakemberek részvételével – megvalósul, sikeresen
egészíti ki az egyéves kipróbálási folyamat, amelynek során a kutatók, fejlesztők, valamint
a tankönyveket használó tanárok hálózatának közös gondolkodása eredményeképp a gyakorlati tapasztalatok beépítésével válnak véglegessé a tankönyvek. (A mindennapi gyakorlat
oldaláról közel 1500 iskola diákja vesz részt a kipróbálásban, közülük 151 partneriskolaként,
1170 partneriskolai pedagógus bevonásával.)
Az újgenerációs tankönyvek folyamatos fejlesztését az OFI széles körű szakmai tevékenységrendszerrel is támogatja. Így készülnek – többek között – módszertani segédletek
(tanmenetek, tanári kézikönyvek), az ősz folyamán pedig folytatódnak a tájékoztatók, felkészítések. Ez utóbbi célja annak a tankönyvenként 50 pedagógusnak a felkészítése és támogatása, akik a legrészletesebben és legalaposabban fogják majd bírálni a könyveket annak
érdekében, hogy minél hatékonyabban be lehessen csatornázni a korrekcióhoz a gyakorlati
kipróbálás során keletkezett tapasztalatokat. Mindezek olyan minőségfejlesztési elemek,
amelyek szándékaink szerint nemcsak a tankönyvekre hatnak, hanem egyszerre szolgálják
a kipróbálásban részt vevő tanárok fejlesztését, továbbá maguknak a tankönyvfejlesztőknek
is a továbbfejlesztését.
A fentiekből is látható, hogy az OFI-ban folyó, államilag támogatott tankönyvfejlesztés jó
néhány szakmai előnyt és pozitív társadalmi hatást is magában hordozhat. Egyrészt garantálhatja a kerettantervi fejlesztési célok és tartalmak intelligens módon történő tankönyvi
megjelenését, továbbá a tudományos műhelyek (pl. egyetemek) és a kulturális közintézmények (pl. múzeumok, levéltárak) aktív bevonásának lehetőségét, valamint a tankönyvfejlesztés összekapcsolását az IKT iskolai alkalmazásának országos szintű kiszélesítésével és
elterjesztésével. Másrészt javulhat a tankönyvek átlagos minősége is, hiszen a folyamatba iktatott minőségbiztosítás (írás+kipróbálás+visszajelzések+javítás) ezt eredményesebben szolgálhatja az egyszeri akkreditációs eljárásnál. Az előnyök számbavételénél az sem hallgatható
el, hogy a nagyobb példányszámú nyomtatás jelentős költséghatékonysági tényező lehet. A
tankönyvek tartóssá tétele nemcsak a papírtakarékossági és környezetvédelmi, fenntarthatósági elemeket hozza előtérbe, hanem a térítésmentes tankönyvek gyorsabb ütemű elterjesztését is, ami az oktatási rendszer méltányossági elemét is növeli.
A papíralapú tankönyvek fejlesztésével párhuzamosan a projekt keretében egy nagy kapacitású és könnyen hozzáférhető digitális felület is kiépül: a Nemzeti Köznevelési Portál
(NKP). Ezen az elektronikus felületen keresztül a pedagógusok egykapus hozzáféréssel egységes felhasználói felületen regisztráció és költségtérítés nélkül elérhetik az összes már elkészült és jövőben elkészülő digitális tananyagot és segédletet. A portált nemcsak a tanárok,
hanem a diákok is tudják majd használni, hiszen kínálatában olyan feladatgyűjtemények,
próbafeladatsorok is szerepelnek majd, amelyek otthoni egyéni vagy közösségi tanulással
oldhatók meg. Reményeink szerint a tanulók a portálhoz kapcsolódó feladatok megoldá17
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sakor esetenként ugyanúgy hálózatba szerveződnek majd, mint a tankönyvek kipróbálása
során a tanáraik.
Az NKP fejlesztése azt is eredményezheti, hogy csökken a papíralapú tankönyvek terjedelme, hiszen számos olyan elem (ábra, feladat, kérdés stb.), amely korábban a tankönyvekben
kapott helyet, ezen az elektronikus platformon keresztül érhető majd el, a korábbiaknál sokkal attraktívabb látványelemekkel, például 3D-s változatban. A portál ugyanakkor nemcsak
azt teszi lehetővé, hogy a pedagógusok a tanórák alkalmával változatos ismeretforrásokat
mutassanak be a diákoknak, hanem különféle interaktív eszközökkel (pl. web2 funkció) is
növeli a tanulási kedvet. A tankönyvek e-könyvként való alkalmazása a mobilapplikációk
révén lehetőséget teremt majd a minden helyzetben való tanulásra (lifewide learning) (Csapó, 2006). Emellett a portálon elérhető, differenciált feladatállomány azt is lehetővé teszi
majd, hogy a személyre szabható feladatok differenciáltan segítsék az értelmes tanulást, valamint megbízható visszajelzést adjanak a tanulók egyéni teljesítményéről.
Az NKP beépülése a pedagógiai folyamatba több előnyös következménnyel járhat. Nemzetközi vizsgálatok tapasztalatai azt mutatják, hogy a digitális tananyagok alkalmazásának
hatására szignifikánsan bővül a tanulásra, feladatmegoldásra fordított idő; illetve a digitális
szemléltetés, bemutatás egyszerre növeli az aktív figyelemmel töltött időt a tanórán, és segíti
a tanultak rögzülését. A fenti funkció kiépítésének eredményeként tehát a diákok többet és
nagyobb hatásfokkal képesek tanulni. A mérések emellett azt is igazolják, hogy a szövegalapú oktatást kiegészítő digitális elemek elsősorban az alulteljesítő diákok tanulásának eredményességét növelték szignifikánsan (EUN 2006).
Szándékaink szerint a fentiekben ismertetett fejlesztés egy olyan vállalkozás, amely a tankönyvek modernizálása mellett nagymértékben fogja támogatni a digitális kompetenciák
javítását is. Bízunk benne, hogy az általunk elindított tankönyv- és portálfejlesztés a digitális technológia eszközeivel jól fogja szolgálni azt az értékelvű, nevelésközpontú iskolát,
amely a tantárgyi ismeretelemek közvetítésén túl a társadalmi tőke fejlesztését szolgáló, szocializációs közegként is funkcionál.
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Előadásomban azt elemzem, mit is vizsgálunk pontosan,
amikor a digitális tankönyvek minőségéről beszélünk. Mi
a minőség? Szép és szórakoztató digitális tankönyvekre
gondolunk, vagy inkább a hatékonyságra és a tanulhatóságra fókuszálunk? Ahhoz, hogy ezt megválaszoljuk, először azt kell tudnunk, mi a tanulás, és hogyan tanulnak a
diákok. Az előadás végére reményeim szerint világosan ki
fog derülni, hogy amikor a digitális tankönyvek minőségéről van szó, ezen a tanulhatóságukat értjük; vagyis azt
a kérdést tesszük föl, hatékonyan tudnak-e tanulni belőlük a diákok? Fel fogok vázolni egy kritériumrendszert,
mely alapján a digitális tankönyveket megvizsgálhatjuk.

A digitális tankönyvek minősége: miről van szó?
Legyen papíralapú vagy a digitális, a tankönyvet oktatási célra tervezik, ami azt jelenti, legfőbb funkciója a tanulási folyamat támogatása. Vagyis amikor a (digitális) tankönyv minőségét nézzük, elsősorban azt vizsgáljuk, milyen mértékben segíti a diákokat a hatékony
tanulásban. A minőség egyenértékű a tanulhatósággal. De mi is a tanulás? Boekaerts és
Simons (2012) definícióját véve alapul, valaki akkor tanult meg valamit, ha stabil változást
tapasztalhatunk tudásában vagy viselkedésében, a tanulási tevékenységek következményeként, s ez bizonyos fokú átadhatósággal, alkalmazni tudással is párosul. Az átadhatóság, az
alkalmazási képesség (transzferabilitás) fontos része a meghatározásnak. Arra utal, hogy
a tanuló más szituációkban is képes használni, amit megtanult, nemcsak abban, amiben
elsajátította az adott tudásanyagot vagy készséget. A transzferabilitás különbözteti meg az
információt a tudástól. Az információ nem alkalmazható, és csak esetleges jelentősége van.
Az információt könnyen elfelejtjük, miután utánanéztünk. Akkor beszélhetünk információ
helyett tudásról, ha az információt a hosszú távú memóriában elraktároztuk, s ezért új helyzetekben is fel tudjuk használni.
Az iskolában nem minden információból teremtünk tudást. Sok információ feledésbe merül azután, hogy elhangzott, s nem is képezi részét a tananyagnak. Boekaerts és Simons
definíciójának sajátossága, hogy csak a tanulás eredményéről szól, vagyis a tudásgyarapodásról, vagy a viselkedés megváltozásáról, melyek megfigyelhető tanulási eredmények. Arról azonban, hogy hogyan teszünk szert erre a tudásra, nem szólnak. Sok elmélet létezik a
tanulásról, sok azonban ugyanazon alapul: Mayer és Moreno (2003) információfeldolgozási
21
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modelljén. Ez alapján a tanulás nem más, mint a bemutatott információ átváltoztatása alkalmazásképes tudássá. Ez a folyamat általában három részből tevődik össze: az információ
kiválasztásából, rendszerezéséből, majd beépítéséből (integrálásából). Az információ kiválasztása az érzékszervi memóriában történik, például amikor nézünk, illetve hallgatunk egy
multimédiás előadást. A rövid távú (vagy munka-) memóriában rendszerezzük az információt, majd a hosszú távú memóriában építjük be korábbi tudásunkba, s ott tároljuk. A
(digitális) tankönyveket ezért oly módon kell megtervezni, hogy ezt a háromkomponensű
folyamatot megfelelően támogassák. Később még visszatérek Mayer és Moreno modelljére.
Az alábbiakban bemutatom, hogy tervezhetünk úgy digitális tankönyveket, hogy támogassák a tanulási folyamatot.

Nézzük a három minőségi területet!
A tankönyvek elbírálásakor általában három területet különböztetünk meg: a tartalmat,
a pedagógiát és az arculatot, megjelenítést. Ez nagyon hasznos felosztás. Tartalom nélkül
nem tudunk tanulni, azonban a tartalom önmagában csak nyersanyag, melyet pedagógiailag úgy kell átváltoztatni, hogy a diákok az alapján tudjanak cselekedni. Cselekvés nélkül
nincs tanulás. Az információ feldolgozásához szükségünk van érzékeinkre is. Úgy kell tehát
az anyagot megtervezni és megjeleníteni, hogy az segítse a tanulást. Akkor beszélhetünk jó
tankönyvekről, ha mindhárom területen minőségiek.
Mindhárom minőségterületen belül megkülönböztethetünk három-három úgynevezett
tanulási funkciót.
Ahhoz, hogy a diákok tanulhassanak, tartalomra van szükség. Ezért a következőket kell
végiggondolni:
 hogyan válasszuk ki a tartalmat;
 hogyan rendszerezzük;
 hogyan „csomagoljuk”, tálaljuk, vagyis milyen formában jelenítsük meg: szövegként,
videóként stb.
Ahhoz, hogy a diákok a tartalom alapján járhassanak el:
 didaktikai stratégiákra;
 didaktikai tevékenységekre és
 feladatokra, vagy az azokat szabályozó tanulási folyamattal kapcsolatos információra
van szükség.
A jó megjelenítés azért is fontos, mert ez vezeti majd végig a diákokat a tankönyvön. Ezért:
 olvasható szövegekre;
 funkcionális vizuális elemekre;
 támogató elrendezésre, arculatra
van szükség.
A továbbiakban azt vizsgálom meg, hogyan tudják támogatni (vagy éppen akadályozni) a
digitális tankönyvek a tanulási folyamatot. Más szóval: mi működik, és miért?
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A tartalom kiválasztása
A tartalom kiválasztásában a vizsgákon számon kért anyagoknak természetesen fontos szerepük van, ahogy a tanulási céloknak is. További fontos elem, hogy a tartalomnak reflektálnia kell az előzetes tudásra, a diákok érdeklődésére; lényeges, hogy azonosulni tudjanak a
tartalommal. Ez motiválja majd őket a tanulásra. Segíti a megértést, ha a tanuló az előzetes
tudásához tudja kapcsolni a tartalmat. Az érdekes tananyag olvasásra ösztönzi a diákokat,
befolyásolja a megértést és mélyebb tanulást eredményez. Ugyanakkor, ha a szöveg érzelmileg túlságosan megérinti a diákokat, figyelmük elkalandozhat. Továbbá az érdekességet nem
szabad összekeverni a szórakoztatósággal. A szórakoztatóság ugyanis elvonja a figyelmet a
tanulásról. Ha a diákok azonosulni tudnak a tartalommal, az felkelti az érdeklődésüket is.
Fontos tisztában lenni azzal, nem önmagában a motiváció az, amitől jobban megy a tanulás. Ez csupán a mentális erőfeszítés mértékét növeli, és ezáltal lesz a tanulás sikeresebb.
A digitális tankönyvek úgy alkalmazkodhatnak a diákok érdeklődéséhez, hogy többféle tartalom közötti választási lehetőséget kínálnak. Jó példa erre a zürichi Lehrmittelverlag
olvasásprogramja1, melyben a diákok különböző történetekből választhatnak, ezáltal motiváltak az általuk választott tartalom elolvasására és a kapcsolódó feladatok megoldására.

A tartalom rendszerezése
A tanulók hatékony tanulásának segítéséhez fontos a tartalom jó rendszerezése. A világosan strukturált tartalom segíti az információfeldolgozást, és annak hosszútávú memóriában
való elraktározását. Az agykutatások alapján:
 a tartalomnak koherensnek, összefüggőnek kell lennie;
 az összefüggéseket explicit módon és világosan meg kell mutatni;
 a diákokat segíteni kell a fogalmak és folyamatok összekapcsolásában;
 az erős kapcsolódások megnövelik a valószínűségét annak, hogy az információból tudás lesz.
Négy példát fogok mondani arra, hogyan lehet tartalmat rendszerezni.

Fonál

1

Csillag

Háromszög

Kerék

http://www.lehrmittelverlag-zuerich.ch/News/tabid/55/language/de-CH/Default.aspx
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Különbséget teszek erős és gyenge struktúrák között. Először lássuk a gyenge szerkezeteket: a fonalat és a csillagot. A fonal és a csillag viszonylag könnyen érthetőek, azonban nehezebben aktiválhatók. Sebezhetőbbek is: ismétlőfeladatok szükségesek a memorizáláshoz.
Vannak erősebb struktúrák is: A háromszög és a kerék komplexebb, nehezebben érthető,
azonban a keresztkapcsolódások miatt könnyebben aktiválható. Ha a tartalom egy része
már elraktározódott a hosszú távú memóriában, a további részek könnyebben követik. A
háromszög és a kerék azért erősebb, mert struktúraként különféle perspektívákat mutatnak
be, és vizuálisan megjelenítik a kapcsolatokat is.

A megjelenítési módok kiválasztása
A tartalom különféle módokon jeleníthető meg: videó, szöveg, képek, hang, zene stb. Ezeket
hívjuk megjelenítési módoknak. A tananyag lehet vizuális vagy hallott információ. Fontos,
hogy a megjelenítési módok helyes kombinációját alkalmazzuk, hogy felszabadítsuk a rövid
távú emlékezetet (munkamemóriát). Minél inkább felszabadítjuk, annál jobban tanulnak
a diákok. A miértekre megint csak a Mayer és Moreno-féle információfeldolgozási modell
adja meg a választ.
Az információ többnyire képeken és szavakon keresztül jut el a memóriánkba, fülünkön
és szemünkön keresztül. A rövid távú emlékezet tárolja őket, melynek korlátolt a kapacitása.
A kettős csatorna hipotézisnek itt fontos szerepe van. Az ember legfeljebb két párhuzamos
csatornával rendelkezik az információk feldolgozására: vizuálissal és auditívval. Ha az információ különféle módokon jut el a memóriába, ámde csupán egy csatorna felhasználásával, például egy írott szövegen és egy képen (ez már kétszeresen vizuális) keresztül, akkor
az információfeldolgozás sokkal nehezebb, mintha az információ két különböző csatornán,
például a fülön és a szemen keresztül is érkezett volna.
Hadd mutassak két példát. Az elsőben a vizuális animáció és a mondott szöveg kombinációjával szembesülünk. Ez a lehető legjobb, hisz nagyon megkönnyíti a rövid távú emlékezet
dolgát. A kimondott szöveg pontosan követi az animációt. Lásd: Formation of volcanic islands
[Vulkáni szigetek képződése]. Letöltés: http://www.youtube.com/watch?v=RMtuTfAqAbo)
(2015. 07. 02.)
A második példában mondott szöveg és két különféle vizuális inger kombinációját figyelhetjük meg. Ennek következtében összezavarodunk, melyik inger a fontosabb, lankad
a figyelmünk és túlterhelődik a munkamemória. Nézzék csak azt az embert! (Lásd: How
Does A Tsunami Work? [Hogyan keletkezik a szökőár?]. Letöltés: http://www.youtube.com/
watch?v=Q4ThYR7q6I0 l0:42-től (2015. 07. 02.).
Ezért hát óvatosan kell eljárni, ha különböző megjelenítési módokat alkalmazunk ugyanazon a csatornán.
A rövid távú emlékezet túlterhelésének elkerülése érdekében gondoljunk Clark és Mayer
(2003) következő elveire:
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A megjelenítési módok elve: a megjelenítés álljon vizuális
anyagokból és mondott szövegből is. Ez a legjobb, mert felszabadítja a munkamemóriát. A szöveg egy időben hangozzék el az animációval.
Megjelenítési módok elve

A multimédia elve: lehet vizuális anyagokat és írott szöveget
ötvözni, de az összeillesztésnek tökéletesnek kell lennie, a
szöveget a kép közelében kell elhelyezni, ellenkező esetben
túlterhelődik a rövid távú emlékezet.
Multimédia elve

Az ábra a szomszédosság elvét szemlélteti: a szöveget a vizuális anyag közelében kell elhelyezni. Így csökkenthető minimálisra a figyelem elterelődésének veszélye. Más szóval: így
a legkisebb a túlterhelés.

Szomszédosság elve

Feleslegesség elve

Ne használjunk egyszerre vizuális anyagokat, mondott
szöveget és olvasandó szöveget is. Ez túlterheli a munkamemóriát. A diákoknak választaniuk kell, mire figyeljenek
elsőnek, ez pedig elvonja a figyelmüket. Ezt nevezzük a feleslegesség elvének.

A koherencia elvének értelmében a vizuális anyagok, hangok, szövegek használatakor mindig tartsuk szem előtt,
hogy a kevesebb több. Mindig tegyük föl magunknak azt a
kérdést is, illeszkednek-e a tanulási célokhoz?

Koherencia elve
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Didaktikai stratégiák
Ebben a részben a digitális tankönyvek pedagógiájának tárgyalása következik: a diákoknak
kezdeniük kell valamit a tartalommal, ha eredményesen akarnak tanulni. Sokféle didaktikai
stratégia létezik. Ezek közül a fontosabbak:
 a meglévő tudás aktiválása,
 a figyelem irányítása és megtartása,
 feladatok megoldása,
 motiválás,
 visszajelzés adása,
 reflexió.

A meglévő tudás aktiválása
A meglévő tudás aktiválása az egyik legfontosabb stratégia. Jobban megértjük az új információt, ha a korábbi tudásunkhoz tudjuk kötni. Miután megtörtént a kapcsolatkeresés régi és
új információ között, nagyobb az esélye annak, hogy az információk új tudásként a hosszú
távú memóriában raktározódnak el. (Ezt már fentebb említettem is.)
Az előzetes tudás aktiválásához hasznos lehet egységes formátumok használata a tankönyvekben. Az ilyen rögzített formátumok például kérdésfeltevésből, korábbi leckék ös�szefoglalásából állhatnak.

Visszajelzést adni
A digitális anyagok különösen alkalmasak a visszajelzésre, azonban nem minden visszajelzés segíti a tanulást.
Hattie és Timperley (2007) háromféle visszajelzést különböztet meg:
 Az első a válasz megadása (VM), vagyis amikor megmondjuk a diáknak, helyesen vagy
hibásan oldotta-e meg a feladatot.
 A második a helyes válasz megadása (HVM): ekkor a diákokkal a helyes megoldást
ismertetjük.
 A harmadik pedig a részletes visszajelzés, ami azt jelenti, kifejtjük a tanulóknak, miért
vagy miért nem helyes a megoldásuk.
Hattie és Timperley szerint a diákok a kidolgozott visszajelzésből tanulnak legtöbbet, legkevesebbet pedig az egyszerű válaszmegadásból (VM). Sajnos azonban a digitális programok nagy részében csak a VM-módszert alkalmazzák. A részletes visszajelzés jó példáját
megint csak a zürichi Lehrmittelverlag digitális tankönyvéből, a Lesewerkstattból vesszük:
itt a diákok olvasási készségeihez igazodik az olvasóprogram.
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Didaktikai tevékenységek
A didaktikai tevékenységeket bizonyos célok elérése érdekében választjuk. A tanulási tevékenységeket sokféleképpen feloszthatjuk. A leggyakoribb felosztások:
 A megjelenítés módja a tanuló szerepét hangsúlyozva, mint például hallgatás, megtekintés, olvasás.
 Interakciós formák a tanulási tevékenységekben: csevegés, párbeszéd, szerepjáték.
 Gyakorlás a tanulási tevékenységekben: problémamegoldás, megfigyelés, gyakorlófeladatok.
A tanulási célok taxonómiája, mint például Bloomé (1956), lehetővé teszi a megfelelő didaktikus tevékenységek kiválasztását a megfelelő tanulási célhoz. Az alábbiakban bemutatom, mely tanulói tevékenységek mely tanulási célokhoz illeszkednek.

A tanulási folyamat szabályozása
Azok a diákok, akik képesek szabályozni tanulási folyamatukat, mélyebben és hatékonyabban tanulnak. Valcke (2001) kutatásai szerint, ha vannak metakognitív célzások a tankönyvekben, az jobb eredményekhez vezet. Ezért el kell gondolkoznunk azon, hogyan támogathatják a digitális tankönyvek ezeket a folyamatokat.

A digitális tankönyvek arculata, dizájnelemei
A legfontosabbak az olvashatóság, a vizuális elemek és az arculat. Kezdem a tanulói szövegek
bemutatásával, az olvashatósággal. Nagyon fontos észben tartanunk: a tankönyvek legfőbb
funkciója, hogy a diákok tanulni tudjanak belőlük. A diákok elsősorban tanulók, nemcsak
olvasók. Ezért az olvashatóságot elsősorban érthetőségként kell felfognunk. A diákoknak
nemcsak elolvasniuk kell a szövegeket, meg is kell érteniük, mivel amit elolvastak, arra legközelebb is szükségük lesz, méghozzá gyakran alkalmazást igénylő formában.

A vizuális elemek megjelenítése
A digitális anyagok természetesen nagyon hasznosak, mikor hatékony vizuális elemeket
alkalmaznak, főleg, ha a rendszerezés és az értelmezés is céljuk. Számtalan lehetőség közül választhatunk, de mindig tartsuk szem előtt a vizuális elemek funkcionalitását. Carney
és Levin a vizuális elemek következő típusait különböztetik meg: dekoratív, reprezentatív,
rendszerező, értelmező és emlékezeterősítő.
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Funkció

Hogy néz ki?

Mire jó?

Mikor használjuk?

Dekoratív

Csupán dísz.

Egy új fejezet elején,
motivációképpen hasznos.
Túlzott használata
akadályozza a tanulást.

Reprezentatív

Konkréttá teszi
a tartalmat.

Olyankor érdemes használni,
ha fogalmakat, jelentéseket,
tárgyakat szeretnénk
tisztázni.

Rendszerező

Strukturálja
a tartalmat.

Fogalmak, jelenségek
vagy tárgyak elemzésére,
folyamatok bemutatására
alkalmas.

Értelmező

Egyszerűsíti
a tartalmat.

Akkor használható jól,
ha komplex folyamatokat,
elvont vagy bonyolult
fogalmakat szeretnénk
megmagyarázni.

Emlékezeterősítő

A memorizálást
segíti.

Támogatja a nehéz,
önmagukban értelmetlen
tényadatok memorizálását.

Carney és Levin (2002) 160 tanulmány metaanalízisét végezte el. Arra jutottak, hogy a jól
meghatározható funkcióval (rendszerező, reprezentatív vagy értelmező) rendelkező képek
fontosak a tanuláshoz, ezzel szemben a pusztán díszítő képek akadályozzák a tanulást.
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A képek hatékonysága
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Értelmező

0.50

Rendszerező
0.25

Reprezentatív
0.00

Dekoratív
(N = 8)

–0.25

Kép típusa

Megjelenítés, bemutatás
A digitális tankönyv arculata két fontos funkcióval rendelkezik: irányítja a figyelmet és
strukturálja az információt. A figyelem irányításában a tipográfiának, a színek és a jelölések
használatának van szerepe. Az információ strukturálása kapcsán az oldaltípust, a szöveg és
kép elegyítését, a címsorok használatát vehetjük figyelembe. Megfelelő színeket és jelöléseket
kell használni, szöveg és képek helyes arányú keverésével. A szemmozgásokat vizsgáló kutatások eredményeit fel lehet használni a honlapok és dupla oldalak tervezésekor.

29

Megújuló tankönyv – konferencia

A kutatásokból ismeretes, hogy az arculat akadályozhatja is a tanulást, főleg, ha szinte
mindenből túl sok van: nagybetűkből, színekből, színes betűkből, melyeket a rosszul megválasztott háttérszín következtében nehéz olvasni (például piros fehéren, vagy zöld piroson),
felsorolásokból, jelölésekből. Ne feledjük: a kevesebb több!

Ezek tehát a jó digitális tankönyvek legfontosabb elemei, melyek, egyaránt felhasználva a
tanulási elméleteket és modelleket, illetve az empirikus kutatásokat, hozzájárulnak a (digitális) tankönyvek minőségéhez és tanulhatóságához. Sajnos a legtöbb digitális anyag nem
használ ki minden benne rejlő lehetőséget. Remélem, sikerült egyértelművé tennem, melyek
azok a részletek, melyek igazán fontosak a digitális tankönyvek minősítésekor, és mennyire
fontos támaszkodnunk a releváns elméletekre és modellekre.
Képek forrása:
https://prezi.com/vefcxwhf5arz/evaluating-the-quality-of-digital-textbooks/?utm_campaign=share&
utm_medium=copy
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Dr. Arno Reints

Mi az, ami működik, és mi az, ami nem?
A (digitális) tankönyvek jövője
A nyolcvanas évek óta foglalkozom tankönyvfejlesztéssel és a tankönyvek minőségével. A konferencián az IARTEM-et (International Association
for Research on Textbooks and Educational Media
– Tankönyv és Oktatási Média Kutatási Nemzetközi Társaság) is képviselem, melynek vezetőségi tagja vagyok. Az IARTEM egy nemzetközi szervezet,
mely a tankönyvkutatást támogatja világszerte, többek között nemzetközi konferenciák szervezésével.
Előadásomban a (digitális) tankönyvek jövőjéről
szeretnék beszélni.
Először azt a kontextust próbálom meg értelmezni, melyben sor kerül a digitális tankönyvek implementációjára az iskolában. Majd fölteszem a kérdést,
mihez kezdjünk a digitális tankönyvekkel, mit szűrhetünk le a kutatásokból, milyen lehetőségek rejlenek a digitális tankönyvekben? Látni fogjuk, hogy
a digitális tankönyvek használatában milyen csapdákat kell kikerülni. Végül arra hívom
fel a figyelmet, milyen fontos, hogy a döntéshozók, fejlesztők és pedagógusok kritikusan és
tudatosan álljanak hozzá a digitális tankönyvek iskolai használatához.

1. Milyen az a jelenlegi iskolai környezet, melyben
bevezetjük a digitális tananyagokat?
A tanárok ma számtalan szakmai kihívással küzdenek. A változások bizonytalanságot keltenek a tekintetben, merre tart a pedagógusszakma. Ezek közül a legfontosabbak a következők:
 egyre nagyobb pedagógiai kihívás a növekvő kulturális sokféleség kezelése az osztályokban
 az oktatás piacosítása, ami által a gazdasági értékek fontosabbak lettek a pedagógiai
értékeknél
 a társadalom szórakozás-kultúrája
 az IKT bevezetése az iskolákba
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A társadalom szórakozás-kultúrája
A sok kihívás közül, mellyel a tanároknak meg kell küzdeni, talán az általam szórakozáskultúrának nevezett jelenség az, ami a legtöbb bizonytalanságot okozza. Úgy tűnik, a holland gyerekek a legboldogabbak közt vannak Európában. A boldogságot azonban szorosan
kötjük az önállósághoz és a szórakozáshoz. Freddy Mercury már 1989-ben megénekelte: I
want it all, I want it now (Mindent akarok, most akarom). Akik akkor tinédzserek voltak,
ma kisgyermekes szülők, s gyerekeik valóban mindent megkapnak, amit csak akarnak. Egy
tévét a hálószobájukba, mobiltelefont, iPadet vagy laptopot, rengeteg játékot. Olyan, mintha
az élet fő célja a szórakozás lenne. Hogyan reagáljanak erre az iskolák és a pedagógusok?
Sokan küzdenek ezzel a dilemmával: csatlakozzanak-e a szórakozás-kultúrához, s lépjenek
kapcsolatba diákjaikkal a Facebook-on, vagy hangsúlyozzák inkább azt, hogy az iskola felelőssége az oktatásban rejlik, mely túlmutat az „itt és most” elképzelésen? Ez utóbbi nagyon
eltávolíthat a diákoktól.
Mikor tréningeken, kutatási interjúkban vagy akár informálisan beszélgettünk pedagógusokkal, azt tapasztaltuk, hogy a tanárok egyre inkább úgy tekintenek a szórakozásra,
mint a tanulási tevékenységek fő céljára, nem pedig mint eszközre más célok eléréséhez. A
legnagyobb kihívás ma már nem valaminek a megtanítása, hanem a motiváció felkeltése
és fenntartása. Ha új tananyagokat adunk a tanároknak ‒ legyen az egy tankönyv vagy egy
YouTube videó ‒, az első és fő jellemző, amire odafigyelnek, hogy vajon az anyag motiválja-e
majd a diákokat, „tetszik-e” nekik.

Az IKT begyűrűzése az iskolai életbe
Az IKT a bizonytalanság másik forrása.
A kilencvenes évektől kezdve az IKT fokozatosan az oktatás részévé vált. A kezdetektől
egyértelmű volt, hogy az IKT-nak nagy hatása lehet ‒ vagy lesz is ‒ a mindennapi iskolai életre. Nyilvánvalóvá vált az is, hogy a tanárok egy olyan diákgenerációval állnak szemben, akik
náluk ügyesebben kezelik az IKT-eszközöket és programokat. Úgy tűnt, az az idő, mikor a
tanárok voltak a tudás hordozói, s a diákok a megtanítandó tudatlanok, már csak történelem. Ez a mai napig fennálló helyzet lehet az egyik oka annak, miért vonakodnak a pedagógusok az IKT-eszközök órai alkalmazásától. Másfelől azonban az IKT nem állítható meg az
iskolakapuban. Akárcsak a mindennapi életben, az iskolában is informatikai eszközökkel
történik az adminisztráció, a kommunikáció, az információtárolás zöme. De mi a helyzet
a tanulással? A legelső digitális oktatási eszközök bevezetésével egyértelművé vált, hogy a
diákok önállóbban is képesek és fognak is tanulni. Ez bizonytalanságot keltett a tanárokban
afelől, mi is mostantól a szerepük, értékük, s sokan a mai napig aggódnak.
Közben a digitális tananyagok gyártása fokozatosan fejlődött, és elérte az iskolát. Azonban ezen eszközök használatának gyakorisága még mindig nem éri el a várakozásokat. Ennek több oka is van, kezdve a rosszul működő hardverektől a didaktikai elvek hiányáig azzal
kapcsolatban, hogyan lehetne jól és hatékonyan felhasználni a tanórán az IKT-eszközöket.
Rendkívül nagy a bizonytalanság afelől is, mennyire jó minőségűek a digitális tananyagok.
Egyre több tanár használ föl (úgynevezett) digitális tanórai anyagokat, melyeket a világ34
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hálón találnak, vagy hívja föl diákjai figyelmét egy-egy érdekes YouTube videóra, oktatási
okostelefonos alkalmazásra vagy játékra. Ugyanakkor a pedagógusok bizonytalanok abban,
mennyire jó minőségűek didaktikai szempontból ezek a digitális anyagok, ezért hajlamosak
az alapján megítélni ezeket, hogy mennyire motiválják a diákokat. Ha azonban a motivációs
erő lesz a legfőbb mérce, az óriási veszélyt jelent a minőségi oktatásra nézve.
A pedagógusoknak egyéb dilemmákkal is szembe kell nézniük annak kapcsán, használjanak-e laptopokat, okostelefonokat, iPadeket az osztályteremben. A tanárok ma is nagyon
erősen támaszkodnak a papíralapú tankönyvekre. Hollandiában néhány iskola úgynevezett
Steve Jobs Iskolává alakult. Azonban a tanárok még mindig nem tudják, milyen következményei vannak az elektronikus eszközök használatának a tanulási folyamatokra és a tanulási eredményekre. (Erre még később visszatérek.)
Egy dolog azonban világos: Az IKT elterjedése az iskolában fokozatosan meg fogja változtatni a pedagógusok szerepét: oktatókból coach-ok lesznek, a tanári szerepet a digitális
média fogja átvenni. Ezek a változások növelik a tanárok bizonytalanságát; és ahol bizonytalanság van, sosincs híja az ellenállásnak sem…

2. A digitális anyagok előnyei
Hatékonyabbak a digitális anyagok a papíralapúaknál? Mit tudunk a minőségükről? Jobbak
a digitális tankönyvek a papíralapú tankönyveknél? Fontos kérdés, hogy a neveléstudomány
képes-e megadni a választ ezekre a kérdésekre, illetve hogy megadta-e már. Mindkét kérdésre azt felelném: igen is meg nem is.
Kezdjük a nemmel.
A nyolcvanas évekig virágzott a neveléstudomány, amely új és feltörekvő diszciplína volt, s
számos kutató és tudós tanulmányozta az iskolai tanulási folyamatokat, hogy aztán tantervelméleteket és modelleket, innovációs, implementációs és didaktikai modelleket, valamint
elméleteket fogalmazzanak meg. A hetvenes és nyolcvanas években a neveléstudomány elméletek és modellek gazdag birodalmát építette fel. A nyolcvanas években azonban ez a fejlődés fokozatosan leállt, ennek fő oka az IKT bevezetése volt. Egyre több kutató foglalkozott
az IKT jelentette technológiai és oktatási lehetőségekkel. Kutatásuk fókuszába a „Mi az, ami
működik?” kérdése került. Számos kutatást folytattak az IKT iskolai használatáról és hatásairól. A kutatók természetesen kíváncsiak voltak, hatékonyabbak-e a digitális anyagok, mint
a nyomtatott anyagokkal való oktatás.
Hogy mire jutottak?
A kilencvenes években Clark (1994), illetve Dillon és Gabbard (1998) megemlítik, hogy addigra már több száz összehasonlító tanulmány született, melyek szerint alig volt különbség
a különféle médiumokon keresztül történő tanulási eredményekben. 2004-ben Bernard és
mtsai 232 összehasonlító tanulmány metaanalízisét végezték el, melyben összesen 318 eredmény értékét azonosítottak az elektronikus távoktatás és a frontális oktatás között.
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Azt látjuk, hogy ezeknek a tanulmányoknak a nagy többsége csak csekély, vagy épp semmilyen hatást nem talált. Néhány kutatási eredményben mutattak csak 1.00 értékű vagy
annál nagyobb, szignifikáns hatást, mely egyenlően oszlott meg a digitális és a frontális oktatási forma között. A szerzők ennek a szignifikáns hatásnak a szempontjából elemezték a
tanulmányokat, és arra jutottak, hogy nem azonosítható egy konzisztens alkategória sem.
Nem lehetett tehát konklúzióként levonni, hogy a digitális vagy a papíralapú tankönyvek
meghatározott jellemzői lennének felelősek ezekért a hatásokért.
Ez tehát nem visz előre a bizonyítékok keresésének útján. Melyek a fő problémák az ilyen
típusú kutatásokkal? Elsősorban a médiavitának nevezett jelenség, vagyis az a probléma, mit
is hasonlítunk össze pontosan, másfelől pedig az elméletek és modellek hiánya.
Anderson és Elloumi 2004-es, Az online tanulás elmélete és gyakorlata című könyvükben
(Theory and Practice of Online Learning) megfogalmazzák: viták folynak arról, hogy a technológia befolyásolja-e a tanulási folyamatot és a tanulási eredményeket, vagy az oktatási
terv (elrendezés, kivitelezés). Ezt a vitát kezdték el médiavita néven emlegetni. Clark (1983;
2001) leszögezi, hogy a médium csupán az oktatási terv eszköze, semmi több. Kozma (1994;
2001) azonban kijelenti; az, hogy a különböző médiumokat nem lehet összehasonlítani, nem
jelenti azt, hogy a médiumok ne különböznének egymástól. Mindnyájan tisztában vagyunk
a digitális média lehetőségeivel, mint amilyen a multimédia-használat, illetve az adaptivitás
(személyre szabottság), interaktivitás lehetősége. A mit mivel hasonlítunk össze problémája
azonban továbbra is fennáll. Nem körtét és almát mérünk-e össze, ha a digitális anyagok
hatásait vetjük össze a nyomtatott anyagok hatásaival?
Képzeljünk el két tankönyvet: egy digitálisat és egy nyomtatottat. A két könyv tanulásra
gyakorolt hatását szeretnénk összehasonlítani. Hogyan tehetjük ezt meg? Két lehetőségünk
van.
1. Két almát hasonlítunk össze. Vagyis csak a médium változik, minden más változó ‒ az
oktatási terv, az arculat, a tartalom, a szövegek, illusztrációk ‒ ugyanaz marad. Erre példaként hozhatjuk Huang, Liang, Su és Chen kutatását, akik egy nyomtatott tankönyv
hatásait vetették össze egy digitáliséval, mely tulajdonképpen nem volt több egy digitalizált papíralapú tankönyvnél. De mi haszna ennek az összehasonlításnak, ha nem
használjuk ki a digitális média nyújtotta lehetőségeket? Az ilyen kutatás ökológiai érvényessége rossz, hiszen olyasvalamit kutatunk, amely sosem lesz osztálytermi gyakorlat,
vagy legalábbis sosem szabadna annak lennie. (Nem találtak szignifikáns különbséget.)
2. Almát és körtét hasonlítunk össze. Vagyis nemcsak a médiumok között van különbség,
hanem a többi változó között is, ilyen például a hiperlinkek használata vagy hiánya a
szövegben, ahogy azt Yildirimm és Ozdenmeral vizsgálták. Azonban amikor egynél
több változót módosítunk, már nem tudjuk megállapítani, mely változó hatása érzékelhető a tanulási eredményekben, ha ugyan találtunk hatást. A mérés tehát érvénytelen.
(Ők sem találtak szignifikáns különbséget.)
Az lenne hát a végső következtetés, hogy nincs értelme a digitális tananyagok hatékonyságát mérni? Nem erről van szó; van remény. Akkor azonban ott kell folytatnunk, ahol a
nyolcvanas években abbahagytuk. Égető szükségünk van a tanulási modellekre és elmé36
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letekre, s aztán alkalmaznunk kell ezeket a tankönyvek minőségének meghatározásakor.
Csupán ekkor mondhatunk bármit a tankönyvek hatékonyságáról. Nem az a kulcskérdés
ugyanis, mi működik, hanem az, hogy miért. Ha nem értjük, mitől működik valami, nem
lesz semmi garanciánk a jövőbeni működésre nézve, vagy arra, hogy más helyen, más körülmények között is működne-e, stb. Vállalhatjuk annak kockázatát, hogy olyan tananyagokat
fejlesztünk, melyekről úgy gondoljuk, működni fognak. Azonban amíg nem értjük, miért
működnek ezek az anyagok, megvan a veszélye, hogy olyan tananyagot fejlesztettünk, amelyek nem mindig, nem minden diák, illetve pedagógus esetében, nem minden tantárgyhoz
használhatók jól. Az elméletek és modellek tehát a működés megértéséhez szükségesek.
Elérkeztünk tehát az igenhez.
Egyre több oktatáskutató jut egyetértésre a tekintetben, hogyan zajlik a tanulás. Ezzel kapcsolatosan leggyakrabban Mayer és Moreno (2003) információfeldolgozási modelljét használják. Ezzel az elmélettel értelmezhetjük a kutatási eredményeket, s ezáltal nemcsak azt
kutathatjuk, mi működik, de azt is, hogy miért.
Hadd mondjak egy példát: egyesült államokbeli kutatók kimutatták, hogy természettudományos alkalmazásokkal az iPadjeiken dolgozva a diákok 78%-ának sikerült megoldania
a feladatokat, míg a hagyományos tankönyvből dolgozó diákoknak csak 59%-a tudta megoldani ezeket. (Fensterwald, 2012). Mit mond ez nekünk akkor, ha nem tudjuk, mi okozta
a különbséget, azonkívül, hogy a kutatást az Apple és egy nagy szoftvercég finanszírozta.
Másfelől azonban a Journal Computers in Human Behavior-ban megjelent nagy metaanalízis
szerint az a sok döntés, amit a gyerekeknek a kattintásokkal meg kell hozniuk, túlterheli a
rövidtávú emlékezetet, így az információfeldolgozás zavarokba ütközik. E tanulmányban az
eredményeket különböző tanulási elméletekhez kötötték, tehát nemcsak azt tudjuk, mi volt
az iPad hatása, hanem azt is, hogy miért az.
Ahogy fentebb említettem, Mayer és Moreno alapján a tanulási folyamatnak része, hogy
a bemutatott információból alkalmazásképes tudás lesz. Ahogy az előbb kifejtettem, ez a
folyamat általában három részből áll: az információ kiválasztásából, rendszerezéséből és
integrálásából. A tankönyveket – a digitálisakat is – úgy kell megtervezni, hogy kellően támogassák mindhárom folyamatot. Az általunk fejlesztett bírálati modell Mayer és Moreno
modelljén alapul, mellyel lehetséges a (digitális) tankönyvek minőségének elbírálása. Erről
Hendrianne Wilkens előadásában volt szó, valóságosan létező (digitális) tankönyvekből vett
példákkal. Ezt a modellt használva azt is megértjük, miért segítenek ott a digitális tankönyvek a tanulóknak, ahol a nyomtatottak már nem:
 Az, hogy a digitális tankönyvek személyre szabhatók, segítheti a tanulókat azáltal, hogy
az utasításokat a releváns tanulói jellemzőkhöz szabja.
 A multimodális digitális tankönyvek a rövid távú emlékezet túlterhelésének megelőzésével is segíthetik a tanulókat.
Ez a két jellemző ugyanis a fő oka annak, miért is kellene digitális anyagokat használnunk
az iskolában.
Van azonban két csapda!
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3. A digitális anyagok használatának csapdája
Föl fogják valaha váltani a digitális tankönyvek a papíralapú tankönyveket? 1913-ban Thomas
Edison azt jósolta a New York Dramatic Mirror-ban: a könyvek hamarosan idejétmúlttá
válnak az iskolában […] Az emberiség tudásának minden ága megtanítható ugyanis a film
segítségével. Tíz éven belül az egész iskolarendszer gyökeresen megváltozik. (idézi Saettler,
1990, 98. o.)
Hogy ez miért nem történt meg még eddig, arra az a magyarázat, hogy az új médiát ‒ a
filmektől kezdve a mobiltelefonokon át a tabletekig és laptopokig ‒ elsősorban nem arra
gyártják, hogy tanuljanak belőle. Ezeket elsősorban szórakoztatásra, informálásra, kommunikációra, adminisztrációra, nem tanulásra tervezik. A könyvek azonban évszázadok
óta hagyományosan az emberiség tanítására íródnak. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy
gyerek nem tanul(hat)nak ezekkel az eszközökkel, azonban az tény, hogy a háztartások számára tervezték őket, nem az iskoláknak. Ezért nem is lehet tudatosan tanulni segítségükkel,
mert legfeljebb a véletlenszerű, „tippelős” tanulás formáit stimulálja az, ahogyan a gyerekek otthon „tanulnak” belőlük. Véletlenszerű tanulásról beszélünk abban az esetben, ha
nincsenek expliciten kitűzött tanulási célok, s ennek megfelelő feladatok és utasítások sem;
nincs nyomon követés, reflexió a tanulási folyamatról; nincs visszajelzés, és számonkérés;
nincs külső motiváció. Ennek következtében alacsony szintű a szellemi erőfeszítés, rövid
a koncentrációs idő, próbálkozásra ösztönöz (szisztematikus problémamegoldás helyett), s
végeredményben veszélybe kerülnek a mélyebb tanulási formák és a magas szintű kognitív
képességek. Ha az iskolában használjuk ezen eszközöket, az magával hozza ezeket a következményeket az iskolába, ahol pedig a szándékos tanulási formák fontosabbak a véletlenszerű tanulásnál. A tabletképernyők nem ösztönzik a diákokat gondolkodásra, újragondolásra
és reflexióra, inkább a letörlésre, kattintásra, görgetésre. Figyelemre érdemes tény, hogy a
kaliforniai Szilikon-völgy Waldorf általános iskolája nagyon népszerű az Apple-nél, Yahoonál, Google-nél, HP-nál és e-Baynél dolgozó szülők körében. Az iskolában egyáltalán nem
használnak digitális eszközöket… Amíg a digitális tananyagok nem néznek szembe ezekkel
a problémákkal, remélem, sosem fogják kiszorítani a nyomtatott tankönyveket.

4. Vizsgáljuk meg kritikus szemmel a digitális anyagok működését!
Kritikusan kell tehát hozzáállnunk a digitális anyagok minőségéhez. A Legjobb Európai
Tankönyv Díj (Best European Schoolbook Award) tagjaként, az Európai Oktatási Kiadói
Csoport (European Educational Publishers Group) felkérésére számtalan digitális anyagot
bíráltunk már el. Ebből az derült ki, hogy a legtöbb digitális anyag csak a véletlenszerű tanulási formákat támogatja, a szándékosakat nem.
Saját kutatásunkban azt tártuk fel, hogy a digitális anyagok:
 gyakran túlterhelik a munkamemóriát;
 nem alkalmazkodnak a tanuló jellemzőihez;
 az elmélyült tanulás helyett inkább a próbálkozva tanulást, tippelést támogatják.
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Úgy gondolom, nagyon fontos megtanítani a pedagógusokat arra, hogy kritikusak legyenek általában véve a tankönyvekkel szemben, a digitális tankönyvekkel pedig különösen is.
A döntéshozóknak, kiadóknak, tanároknak és a tanárképzésben oktatóknak jobban tisztában kéne lenniük azzal, milyen korlátai vannak a digitális tananyagoknak.
Az IARTEM most vág bele egy nemzetközi kutatási programba, melynek során azt próbáljuk majd kideríteni:
 mit tudnak a tanárok és a diákok a tanulási folyamatokról, valamint a (digitális) tankönyvek szerepéről?
 mik a nemzeti standardok a tanulási folyamatokkal és a (digitális) tankönyvek szerepével kapcsolatosan?
 hogyan fordítanak figyelmet a pedagógusképzés tanterveiben arra, hogy miként tanulnak az emberek, és mi ebben a (digitális) tankönyvek szerepe?
Az oktatás célja nem az, hogy szórakoztassuk a diákokat. A tanulás nem móka, hanem
komoly dolog, melyben az ifjú generációt készítjük fel a jövőre, melyben az emberek békében
élhetnek egymással. Az I want it all, I want it now (Mindent akarok, és most akarom) nem
lehet az oktatás vezérelve. A választ már a hatvanas években megadta Mick Jagger és a Rolling
Stones: You can’t always get what you want. (Nem kaphatod meg mindig, amit akarsz.)
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A tankönyvfejlesztés lehetőségei és irányai
(Nemzetközi és hazai áttekintés)1
Az előadás áttekintette a nemzetközi tankönyvelméleti kutatások szakirodalmát, azon belül is kitért
a tankönyvkutatás szereplőire, érintettjeire, majd
számba vette a tankönyvről szóló diskurzus legfontosabb pilléreit, a tankönyvkutatás általános alapelveit, valamint a tankönyvekkel kapcsolatos szakmai konszenzusokat. A továbbiakban az előadás
részletezte a tankönyv és a média kapcsolatát, majd
számba vette a tankönyvkutatás új irányait, témáit, a
különböző tankönyvfejlesztéseket, a beválás-vizsgálatokat. A nemzetközi tankönyvelméleti kutatások
áttekintése után számba vettük a hazai tankönyvelméleti szakirodalmat, a tankönyvkutatás hazai kontextusát. Végezetül az előadás összegyűjtötte a hazai tankönyvkutatók legfontosabb megállapításait a
tankönyvek minőségéről, a tankönyvjóváhagyásról,
valamint a pedagógiai hatásvizsgálatokról.

I. Nemzetközi tankönyvkutatás
A szakirodalmi kutatást a 2000 és 2013 között megjelent német és angol nyelvű szakirodalomra alapozva, mind a nyomtatott, mind pedig az elektronikus forrásokat feltárva végeztük
el2. Közel félszáz, a tankönyvkutatással kapcsolatos szakirodalmat tártunk fel. Mindenekelőtt azokat az intézményeket (illetve ezen intézmények honlapjait) kerestük fel, amelyek
köztudomásúan a nemzetközi tankönyvkutatás fellegvárainak számítottak. Így számba
vettük a GEI (Georg Eckert Institute für Internationale Schulbuchforschung) intézetében
folyó kutatásokat, továbbá az UNESCO állásfoglalását a tankönyvfejlesztésekkel kapcsolatban. Hasznos adatokat találtunk az IARTEM (International Association for Research on
1
Az előadás elhangzott az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet által rendezett Megújuló tankönyv
című konferencián, 2014. november 12-én. Az előadás alapját képező kutatás a TÁMOP 3.1.1. XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz kiemelt projekt 1. alprojekt, 3. téma Tankönyv- és
taneszközfejlesztés keretrendszerének kutatásfejlesztése, szakemberek felkészítése című projekt keretén belül
készült.
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Textbooks and Educational Media), valamint az ILZ (Interkantonale Lehrmittelzentrale),
továbbá a ZUSE (Zentrum zur Unterstützung der wissenschaftlichen Begleitung und
Erforschung Schulischer Entwicklungsprozesse) honlapjain is. Az európai kitekintés után
megtekintettük az American Textbook Council honlapját is, ahol összegeztük az ott található információkat a tankönyvek minőségével kapcsolatban.

A tankönyvkutatás szereplői
A fent említett tankönyvkutatással kapcsolatos adatok tanulmányozása során az első megállapításunk az volt, hogy intézményesült tankönyvkutatás kevés országban van. A tankönyvkutatás mozaikszerű, egy-egy kutatóhoz kötődik, és e kutatók általában az egyetemi
akadémiai szférában működnek; de találtunk kutatókat, akik gyakorló pedagógusok, illetve egy-egy jelentősebb tankönyvkiadó szerkesztő munkatársai. A tankönyvkutatás, mint
kutatói téma, mint kutatási terület, rendkívül népszerű szerte a világban, ennek bizonyára az az oka, hogy a tankönyvkiadás mögött minden országban erős gazdasági források,
határozott politikai akarat és támogatott pedagógiai szándékok állnak. Senki sem vitatja
tehát a tankönyvek fontosságát. A kutatók körében felmerül az igény, hogy a tankönyvekkel
kapcsolatos problémák, tudományosan kutatható, vizsgálható kérdések legyenek, ne pedig
politikai szándékok és állásfoglalások által befolyásolt témák. Nem vitatott a kutatással
szemben támasztott azon elvárás sem, hogy a tankönyvekkel kapcsolatos adatok egzaktak, mérhetőek, transzparensek legyenek. További igényként merült fel a tankönyvkutatók részéről, hogy fontos lenne, hogy a tankönyvkutatás koordinált legyen. Ezen azt értik
a tankönyvkutatók, hogy az akadémiai szféra (tehát a tudományos kutatók), az oktatási
adminisztráció (a tankönyvjóváhagyás szereplői) és a tankönyvkiadók (a tankönyvfejlesztők, a tankönyvszerkesztők), valamint a tanárok, a diákok, a szülők (tehát a használók)
szempontjai legyenek összehangolva. Az is világosan látszik a nemzetközi szakirodalom
áttekintésétől, hogy nagy elvárások fogalmazódnak meg az oktatási adminisztrációval kapcsolatban. Jogos igényként merül fel, hogy az oktatási adminisztráció olyan pályázati projekt kiírásokat, állami vagy alapítványi finanszírozású megrendeléseket kezdeményezzen,
amelyek mind szakmai, mind pedig finanszírozási szempontból megteremtik az alapját a
rendszeres tankönyvkutatásoknak.

A tankönyv – diskurzus pillérei
Azok a tanulmányok, szakcikkek, amelyek a tankönyvkutatás fontosságáról értekeznek,
szinte kivétel nélkül fontos téziseket fogalmaznak meg, amely állítások a tankönyv diskurzus pilléreinek tekinthetőek. Ezek az alábbiak:
 A tankönyvek fontosak, hiszen az állami részvétel a tankönyvek koncipiálásában, a tartalmi fejlesztésben és a kontrollban, a jóváhagyásban minden országban megkérdőjelezhetetlen alapelv.
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 A tankönyvek paradigma-változását éljük. Ez egyébként természetes dolognak tekinthető, hiszen tény, hogy minden nagy társadalmi kommunikációs forradalom idején,
vagy az után, illetve amikor filozófiák, nevelésfilozófiák, tanuláselméletek változnak
vagy módosulnak, ez azonnal kihat a tankönyveknek mind tartalmára, mind pedig
szemléletmódjára, pedagógiai, didaktikai megformálására.
 Léteznek ún. tankönyv-standardok, amelyek egy-egy tankönyv megformálásánál megkerülhetetlenek, illetve e standardok a vizsgált országok mindegyikében a tankönyv
jóváhagyási procedúrában, mint teljesítendő követelmények beépülnek. E standardok
alapvetően emberi-jogi, szaktudományi, pedagógiai, nyelvészeti könyvészeti, illetve
IKT-szempontok, amelyeket a tankönyvfejlesztőknek szem előtt kell tartaniuk.
 A tankönyv-diskurzusok egy újabb pillére a tankönyv elemzések módszertana. A tankönyvelemzéseket sokféle módszerrel lehet lefolytatni, viszont abban a tankönyvkutatók
mindegyike egyetért, hogy e módszereknek tudományosan igazoltaknak, az adatoknak
mérhetőeknek kell lenni. Jól érzékelhető egy elmozdulás a tartalomorientált témaelemzésektől, a médiaelméleti, a tudásszociológiai és diskurzusanalitikus megközelítés felé.
 A nemzetközi tankönyvelméleti szakirodalom áttanulmányozása után világosan kitapintható az az alapelv, hogy az oktatási rendszer reformjának egyik határozott formája
a taneszközök célzott fejlesztése által történhet meg. Ez mindenekelőtt azzal magyarázható, hogy a tankönyveken keresztüli új tartalmak és szemléletmód közvetítése sokkal
gyorsabb és hatékonyabb, mint a tanárképzés, vagy az iskolarendszer lassú és fokozatos
átalakítása. E fenti állítást az a tény is alátámasztja, hogy kutatási eredmények bizonyítják, hogy a tanárok döntő hányada számára még ma is az egyik legfontosabb oktatási
eszköz a tankönyv.
 A tankönyv nem vizsgálható önmagában, hisz olyan gazdasági-társadalmi, politikai,
kulturális, pedagógiai, pszichológiai, és nyelvészeti szempontokat kell figyelembe venni
egy tankönyv megformálásakor, amely szempontok sokfélesége abból fakad, hogy a
tankönyv egy tágabb társadalmi, pedagógiai kontextusba ágyazandó bele. Ezért kézenfekvő, hogy a tankönyvek vizsgálata az esetek nagy részében komparatív vizsgálat, de
gyakori a hosszmetszeti vizsgálat is, amikor a fent említett szempontok valamelyikének
vagy akár összességének a kiválasztásával, illetve figyelembevételével hosszabb időtávon vizsgáljuk a tankönyvek változását, fejlődését.
 Ugyancsak a tankönyvkutatás elméleti kérdései kapcsán merül fel az a nagyon fontos
kutatási szempont, hogy mire is irányul a tankönyvkutatás. A nemzetközi szakirodalomban a 2000-2013 között áttanulmányozott irodalom kapcsán megállapítható, hogy
az elmúlt évtizedben különösen a tankönyvek használatának, illetve hatásának vizsgálata, tehát az osztálytermi gyakorlatban való alkalmazása, illetve a tankönyvi tartalmak diákok tudására gyakorolt hatásának a vizsgálata áll a kutatások fókuszában.
Legalábbis ennek szükségességét hangsúlyozzák a kutatók, bár ennek kapcsán azt is
meg kell említeni, hogy ilyen típusú kutatás szinte alig van.
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 Külön említésre méltó az UNESCO 2005-ben megfogalmazott stratégiája a tankönyvekről. Ezek az alábbiak:
 A jobb tankönyvek segítik a tanulást, és hozzájárulnak a társadalmom polgári jólétéhez.
 Azokat a tankönyveket kell előnyben részesíteni, amelyek a tanulás többféle nézőpontját, stílusát és módját támogatják.
 Általános elvárás, hogy a tankönyvek és egyéb oktatási segédanyagok mind tartalmukban, mind pedig megjelenésükben feleljenek meg a tanulók fogalmi felkészültségének, nyelvi környezetének, társadalmi-szociális hátterének, jövőbeni igényeinek.
 Egy újabb elvárás az UNESCO szerint a tankönyvekkel kapcsolatban, és ez különösen a fejlődő, elmaradott térségek országaira vonatkozik, hogy a tankönyvek legyenek széles társadalmi csoportok számára elérhetőek, megfizethetőek és tartósak.
 Végül az UNESCO által megfogalmazott és általánosan elfogadottnak tartott alapelv,
hogy a tankönyveknek kerülniük kell az elfogultság, az intolerancia és az előítéletes
szemlélet minden formáját, különösen azokat, amelyek az emberi jogokat veszélyeztethetik, és amelyek negatív attitűdökhöz és agresszív viselkedéshez vezethetnek.
 A 2000-es éveket megelőzően, a korábbi évtizedek nemzetközi kutatásai zömmel arra
irányultak, hogy melyek a jó tankönyv ismérvei, megragadhatóak-e azok a standardok,
amelyek alapján egy tankönyvet átvizsgálva állítások fogalmazhatók meg a tankönyvek minőségét illetően. Ennek értelmében számtalan tankönyvelemzési szempont, ún.
raszter készült. Ma már azonban az az általános kuktatói vélemény, hogy tekintettel
arra, hogy a tankönyvek nem egységesek (semmilyen szempontból sem azok, sem
tartalmi, sem formai szempontból), ezért úgy általánosságban nem megismerhetőek.
Ráadásul nem vizsgálható általánosságban a tankönyveknek a tanulási folyamatra és
a gyermekekre gyakorolt hatása sem, tekintettel arra, hogy e folyamatok, illetve a pedagógiai szituációk is konkrétak, és az adott helyzettől függőek. Vitatott kérdés tehát az,
hogy megragadható-e a tankönyvi minőség. A szakirodalom álláspontja szerint a tankönyvek minősége önmagában nem létezik. Hisz ez a minőség erős társadalmi meghatározottságú és nagyon szoros összefüggést mutat a tanítás cél- és feladatrendszerével.
Különösen a tankönyv jóváhagyási szempontok azok, amelyek szoros összefüggésben
vannak egy adott társadalom és azon belül is az adott oktatáspolitika konkrét elvárásaival. E szempontok mellett természetesen a tanuló érdekei, az adott pedagógiai szituáció, illetve magának a pedagógusnak a habitusa is meghatározza a tankönyvi minőség
megítélését, és számolni kell a kiadók és szerkesztők szempontjaival is.
 A tankönyv multifunkcionális megközelítéséről, illetve hármas funkcionalitásáról
Gerd Stein 1976-ban megjelent munkája nyomán beszélünk. A tankönyv első funkciója eszerint a diszciplinaritás érvényesítése, ennek szellemében szokták a tankönyvet
„informatorium”-nak is nevezni. Hiszen a tankönyv a tudáskonstrukció eszköze, az
ismeretek és a tudományos megismerés módszertanának közvetítése a feladata, és ez
által a tankönyv az érték és kultúra közvetítésben fontos szerepet kap. A tankönyvnek
nemcsak diszciplináris, hanem pedagógiai funkciója is van, ezért is szokás a tankönyvet „pedagogikum”-nak is nevezni. A tankönyv legfontosabb pedagógiai szerepe: moti46
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váció, tanulásirányítás, a szelektív differenciált, rugalmas, önálló és problémamegoldó
gondolkodásra nevelés. E fenti szempontok alapján a tankönyv a szemlélet- és tudásformálás és ez által a perszonifikáció, azaz a tanulói személyiségfejlesztés fontos eszköze.
Végül a tankönyv harmadik funkciója politikai jellegű, ezért is szokták „politikum”-nak
nevezni, hiszen a mindenkori oktatási-politikai célokat közvetíti egy adott közösség, a
felnövekvő társadalom tagjai számára, azáltal, hogy szabályozott tanulási tartalmakat ír
elő a tankönyvekben, illetve, hogy a tankönyvekben megjelenő bázistudás és az elvárt
bázisképességek biztosításával esélyegyenlőséget, azaz szocializációs lehetőséget biztosít.
 Manapság elfogadott kiindulópont az az állítás is, hogy a tankönyvek vizsgálata elképzelhetetlen a tudás fogalmának tisztázása nélkül. A tanuláselméletek, illetve a tudás
szerkezetének, működési mechanizmusának, keletkezésének kutatásával kapcsolatos
vizsgálatok nagy hatást gyakoroltak a tankönyvkutatásra is, és megfogalmazódott, hogy
egy tanuláselméleti, valamint egy tudás- és médiaszociológiai perspektívát is szükséges
bevonni a tankönyvkutatásba. E vélemények eredőjeként fogalmazódott meg, hogy a
korábbi hármas funkció mellé egy negyediket („konstruktorium”) is célszerű számba
venni és vizsgálni, hiszen a tankönyvi tartalom történetileg létrejött, állandóan változó
és alakuló olyan tudáskonstrukció, amelyet különböző társadalmi szereplők konstruálnak, és amelyeket e szereplők érdekei, értékválasztásai befolyásolnak.

A tankönyv és a média kapcsolata
A nemzetközi tankönyvelméleti szakirodalom áttanulmányozása kapcsán egyértelműen
kiviláglik, hogy a média forradalma módosította a tankönyv és a tankönyvkutatás korábbi
helyzetét. Az információ-kommunikációs technológia, különösen a digitális tartalmak széleskörű internetes elterjedése erősen relativizálta a tankönyv helyzetét. A tankönyv ma már
nem a tanítás kizárólagos és legfőbb eszköze úgy, ahogy korábban volt, hanem egy oktatási
eszköz a pedagógus kezében, a többi más taneszköz között. Az interneten elérhető digitális tartalmak, illetve különösen a közösségi oldalakon megjelenő információk és tartalmak
egyrészt versenyhelyzetet teremtettek a tankönyv számára, másrészt viszont, éppen azért,
mert a világhálón az információk szinte kontrollálhatatlan áradata özönlik az iskola világa
felé, különös jelentősége van annak, hogy létezik egy olyan eszköz, a tankönyv, amelyben az
információk redukált, strukturált és pedagógiai szempontok szerint rendezett formában állnak rendelkezésre. Formálódik egy másfajta jövő is, hisz az látszik, hogy az oktatási anyagok
fejlesztése és használata terén világméretű változás előtt állunk. A kutatók nem valószínűsítik, hogy a hagyományos és nyomatott tankönyvek el fognak tűnni, viszont azáltal, hogy
a kiadók a nyomtatott tankönyvek párhuzamos digitális verzióját is felkínálják a használók
számára, és egész kötetek, komplett tankönyvi sorozatok kinyomtatása és letöltése lehetséges, ez új távlatokat nyit meg, mind a tankönyvek fejlesztése, mind pedig használatuk terén.
A digitális kultúra a tankönyvek területén is új pedagógiai feladatok elé állítja az iskolát,
hisz egyik fontos feladatává a „digitális írástudásra” való felkészítést, illetve a „digitális szakadék” enyhítését határozza meg. A jövő iskolájának egyik fontos feladata lesz a digitális
tanulási kultúra elsajátítása.
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A tankönyvkutatás új irányai, témái
Az elmúlt évtized tankönyvkutatásaiban kiemelt szerepet kaptak a tankönyvrevíziót támogató kutatások, ezen belül is az énkép és ellenségkép, az identitás-konstrukciók, a nemzeti
és európai identitás tanulmányozása. További új kutatási téma volt a kolonizáció és dekolonizáció témája, azaz a volt gyarmatok tankönyvi ábrázolása, az anyaország és a gyarmatok
tankönyveiben fellelhető eltérő narratívák, illetve egy „közös történelem” megfogalmazásának az igénye és lehetőségei. A globalizáció és annak gazdasági, társadalmi következményei hatást gyakoroltak a tankönyvkutatás új témáira is, ösztönözték azokat a kutatásokat,
amelyek a tankönyveknek a világ globális szempontú vizsgálatát helyezték előtérbe. Kutatási módszerként megjelent a perspektívaváltás, a nemzeti nézőpont helyett, illetve mellett
a globális szempontok érvényesítése, továbbá a hátrányos helyzetű csoportok ábrázolása,
illetve szempontjaiknak megjelentetése a tankönyvekben. Manapság egyre markánsabb társadalmi, oktatáspolitikai, tudományos, pedagógiai és gazdasági elvárások fogalmazódnak
meg a tankönyvekkel szemben, amelyeket a tankönyvfejlesztőknek, a tankönyvkiadóknak,
illetve a tankönyvek használóinak figyelembe kell venniük. Az egyik ilyen elvárás a tanulók
inkluziójával és exkluziójával kapcsolatos problémák kezelése, a kulturális különbségek újratermelődésének megakadályozása a tankönyvek által. Növekszik azon tanulmányoknak
a száma, amelyek a tankönyvkiadás jogi szabályozásával, az engedélyeztetési eljárásokkal,
illetve az értékelési standardok vizsgálatával foglalkoznak.

A tankönyvkutatás módszertani megújulása
Világosan kitapintható az elmúlt, vizsgált évtized tankönyvkutatási szakirodalmának elemzése kapcsán, hogy a tankönyvkutatás módszertana megújult. Markánssá váltak a társadalomtudományi módszerek, a médiaelméleti, a tudásszociológiai és a diskurzus-analitikus
megközelítések és ezek érvényesítése az elemzésekben. Különösen a 90-es évek végétől az
akkoriban még csak divatos témának számító ikonológiai és ikonográfiai elemzések mára
már a tankönyvkutatások általánosan elfogadott területévé váltak. Nőtt a hatás- és recepciókutatások száma is, egyre több kutatót érdekel az a kérdés, hogy hogyan hasznosulnak a
tankönyvek az osztályteremben, és a tankönyvi tartalmak hogyan hatnak a társadalmi tudat
formálódására. Megjelentek a kultúratudomány szempontjai és módszerei is, növekedett az
egyéni és a kollektív emlékezet vizsgálatával kapcsolatos kutatások száma is. A tankönyvelméleti és tankönyvtörténeti kutatások, amelyek korábban is jellemezték a szakma tartalmi
irányultságát, elmélyültek: a monografikus igényű megközelítések a tankönyv fogalmának
tisztázására, a tankönyvek tartalmi és formai követelményeinek definiálására, a tankönyvek
szerepének és funkciójának vizsgálatára irányulnak.
Ami a tankönyvfejlesztések és beválásvizsgálatok kérdését illeti, meg kell állapítani, hogy
nem történt áttörő előrelépés, hiszen a beválásvizsgálatoknak sem megfelelő módszertana
nincs, és számottevő, nemzetközi eredmények sem születtek. Valószínűleg a kutatói kérdések komplexitása, illetve a túl nagyszámú, nehezen vagy egyáltalán nem ellenőrizhető
változók miatt a beválásvizsgálatok módszertani kidolgozása még várat magára. Azt is meg
lehet állapítani, hogy a tankönyvek értékelési keretrendszerei jóval nagyobb számban van48
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nak jelen, mint azok a kérdőívek, amelyek a tanárok, a tanulók, illetve a szülőkre vonatkozó
beválással kapcsolatos kérdésekre irányulnak. Fontos megállapítása a kutatóknak, hogy az
elkövetkezendő időkben bizonyára a szülőket is be kell vonni e beválásvizsgálatokkal kapcsolatos kutatásba, azon oknál fogva, hogy mindazok a generációk, akiknek a gyerekei a mai
tankönyvekből tanulnak, szülőként nehezen tudnak segítséget adni az otthoni tanulásban,
hiszen ők még egészen más típusú tankönyvekből tanultak, és az iskolai tanulmányaik során
másféle tanulási módszerekre és tartalmakra szocializálódtak.
Összegezve a nemzetközi tankönyvkutatói tapasztalatokat, megállapíthatjuk, hogy a tankönyvkutatások zöme még mindig a klasszikus tartalomelemzésre, illetve a tankönyvek érthetőségének vizsgálatára fókuszál. Azok az empirikus tankönyvi hatásvizsgálatok, amelyeket a kutatói közösség egyre jobban sürget, még mindig elhanyagolhatóak, nincs számottevő
kutatási eredményről tudomásunk.

II. A hazai tankönyvelméleti szakirodalom áttekintése
A hazai tankönyvelméleti szakirodalmat 2000-2013 között tekintettük át. Elsősorban az
OFI-PKM adatbázist, a MATARKA (magyar kiadású szakfolyóiratok tartalomjegyzéke)
adatbázisát, az Országos Széchényi Könyvtár által működtetett EPA-t, a TANOSZ, valamint
a NEFMI-EMMI honlapjait, illetve különböző tankönyvelméleti bibliográfiákat vettük alapul a szakirodalmi keresésben.
A hazai tankönyvelméleti szakirodalom vizsgálatának forrásbázisát, a fenti elektronikus
forrásokon kívül a pedagógiai szaksajtó (könyvek, könyvfejezetek, magfolyóiratok, illetve
konferencia-előadások) vizsgálata képezte. Kutatásunk módszere a publikációk másodelemzése, illetve bibliometriai elemzés volt. A bibliometriai elemzést Varga Katalin és Csík
Tibor 2000-ben lefolytatott elemzését megismételve tettük meg. Varga Katalin vezetésével
2013-ban 2097 db magyar publikációt vizsgáltunk, melynek eredményeként megállapítottuk, hogy az elmúlt bő évtizedben a tankönyvekről szóló irodalom mennyisége csökkent.
Az is fontos megállapításunk volt, hogy a neveléstudományi oktatásügyi irodalom nagyon
sok publikációban szóródik; 121 folyóiratban jelentek meg tankönyvekről szóló publikációk
úgy, hogy a szerzők többsége mindössze néhány cikket publikált. Tankönyvelméleti szakfolyóirat gyakorlatilag nincsen, ez is a magyarázata annak, hogy a különböző tankönyvelméleti kérdésekkel foglalkozó tanulmányok számos szakfolyóiratban találtak megjelenési
formát. A bibliometriai elemzés azt is megállapította, hogy igazából csak egy szűk kisebbség
publikál szakmai és tudományos szempontból számottevő és értékelhető eredményeket; a
szerzők többsége egy-egy cikket, az esetek nagy részében tankönyvrecenziót publikál.
A bibliometriai elemzés után a továbbiakban a szakirodalom másodelemzését végezzük el,
azt vizsgálva, hogy a hazai tankönyvkutatásnak milyen kontextusáról tudunk számot adni.
A tankönyvkutatás kontextusába tartozó pedagógiai szakírók közül ki kell emelni Halász
Gábornak az oktatás-kutatás globális trendjeivel kapcsolatos munkáját, amely ugyan nem
a tankönyvkutatásról szól, de az ott megfogalmazott gondolatok iránymutatást adhatnak
a hazai tankönyvkutatói szakmai közösség számára is. E trendek közül négyet emelünk ki:
 a tényeken alapuló megközelítés szükségességét
 a felhasználók felé való fordulást
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 az interdiszciplináris kapcsolatokat
 4-5 évente átfogó elemzés készítését, különös tekintettel a társadalmi elvárások permanens változására.
A hazai pedagógiai gondolkodók a tankönyvek, taneszközök fejlesztése kapcsán fontosnak tartják a különböző pedagógiai paradigmák kutatását, és az azon alapuló tartalomfejlesztés szükségességének a felismerését. Nahalka István szerint pl. a pedagógiai rendszerek
programcsomagjait, taneszköz-rendszereit, akár hagyományos, akár digitális médiumról
van szó, csak rendszerszerűen lehet vizsgálni. Csapó Benő szerint a tudáskoncepció szem
előtt tartása nélkül igazából nem lehet a tankönyvek tartalmáról, jóságmutatóiról érdemben
beszélni. Kojanitz László szerint kevés az olyan taneszköz, amelyben következetesen alkalmaznák a legújabb pedagógiai eredményeket. Szerinte a tanulhatóság, a képességfejlesztés
és a megváltozott tanulási környezet kérdéseire kell koncentrálni. Kojanitz szisztematikus
együttműködést forszíroz valamennyi társadalmi szereplő, a tankönyvkutatásban érintett
személy bevonásával. Kaposi József arra hívja fel a figyelmet, hogy a kiadói minőségbiztosítást össze kell csiszolni az állami akkreditációs rendszerrel, illetve a szakértőket fel kell
készíteni az akkreditációs feladatokra. Azt javasolja, hogy fejlesztőműhelyt kell felállítani,
amelyek a tankönyvekkel kapcsolatos módszertani kutatásokat, a tankönyvpiac elemzéseit
és a legeredményesebb nemzetközi tapasztalatok hazai adaptálását végzi el.
A hazai tankönyvkutatók egyöntetűen egyetértenek abban, hogy a tankönyvek koncepcionális megújítására szükség van. Érezhető az a szándék, hogy el kell mozdulni a tanulásközpontú tankönyvértékelés irányába. Az is egyértelmű, hogy a tantárgyi követelmények,
az egyes tantárgy-módszertanok megreformálása és a tankönyvek tartalmának megújulása
között nagyon szoros kölcsönhatás van. Ha nem világos a módszertani megújulás, annak
iránya, és ha a módszertani megújulás nem nyer teret a pedagógusok körében, akkor nincs
esély a tankönyvek koncepcionális megújítására sem. Mivel a tankönyvek tanulhatósága összefüggésben van a tanulói képességfejlesztéssel, ezért erőteljesen kell koncentrálni a
megváltozott tanulási környezet kérdéseire is. Így pl. vizsgálni szükséges azt, hogy vajon a
tankönyvek elavult tudásfogalomra épülnek-e, illetve hogy a tananyag elsősorban az ismeretadás és nem pedig a tanulók alkalmazott tudásának a fejlesztését segíti-e.
Pedagógiai gondolkodóink többsége azon a véleményen van, hogy a jelenlegi tankönyvek
egy korábbi időszak tudásfogalmát tükrözik, hogy igazából magolásra ösztönöznek, és hogy
nem alkalmasak arra, hogy a tanulók képességeit fejlesszék. E gondolatot a nyelvészek is
megerősítik, akik a tankönyvi nyelvhasználatot nem tartják jónak, és legfőbb kritikájuk az,
hogy a tankönyv nyelvezete nem alkalmazkodik az adott korosztály nyelvi felkészültségéhez. Ami a tankönyvi tartalmakat illeti, a tankönyvek változásvizsgálata során egyértelművé vált, hogy hiába korszerű egy tankönyv tartalma, hiába van több és színesebb illusztráció
a tankönyvekben, hogyha mindehhez a tartalomhoz elavult tanítási stratégia párosul.
Ami a tankönyvkutatás módszereit illeti, a hazai szakértők arra hívják fel a figyelmet,
hogy komoly mérésekre, kifinomult standardok megállapítására van szükség. Kojanitz
László kutatásai alapján bizonyítja, hogy a normatív jellegű kritériumrendszeren és számszerűsíthető adatokon alapuló vizsgálati módszer segítségével olcsóbbá, megbízhatóbbá és
hitelesebbé lehet tenni a tankönyv-elbírálás folyamatát. A tankönyvekben a diákok a tanórai
ismeretközléshez képest teljesen eltérő módszerekkel találkoznak, melyek értelmezéséhez
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nincsenek meg a megfelelő technikáik. Ami a tankönyvjóváhagyás, beválásvizsgálatok és
pedagógiai hatásvizsgálatok kérdését illeti, meg kell állapítani, hogy Magyarországon jelenleg ilyenek nincsenek, viszont a szakértők a kutatók ennek szükségességét évek, évtizedek
óta hangsúlyozzák.
Megfogalmazódott az az igény, hogy a tankönyvpiacot folyamatosan, analitikus jellegű
vizsgálatokkal monitorozni kellene. Empirikus osztálytermi kutatásokra lenne szükség. A
tankönyv jóváhagyás szempontjait folyamatosan meg kell újítani, és hogy széles körű szakmai diskurzusra van szükség a tankönyv minőségről. Karlovitz János arra is felhívja a figyelmet, hogy a tankönyvszerzők a diákok helyett inkább a tanárok megnyerésén fáradoznak, és kevésbé veszik figyelembe azokat az általános tankönyvelméleti megállapításokat és
eredményeket, amelyeket mind a nemzetközi, mind a hazai szakma az elmúlt évtizedekben
produkált.
Összegezve: a hazai tankönyvelméleti szakirodalom áttekintése alapján megfogalmazhatóak a fejlesztés irányai:
 fejlesztők, kutatók, pedagógusok teammunkája szükséges ahhoz, hogy minél jobb tankönyvek szülessenek
 ki kell dolgozni a kutatásalapú tankönyvfejlesztés személyi és infrastrukturális, valamint koncepcionális alapjait
 a fő célban mindenki egyetért: tanulásra inspiráló, a tanulás eredményességét biztosító
megoldások kellenek a tankönyvekben
 a tankönyvek és a digitális tananyagok együttesen fejlesztendők
 a tankönyvek nagyon fontosak, mert a kontrollálhatatlan információáradatban a referenciatudás forrásai lehetnek, szerepük felértékelődhet
 szükséges minőségi kritériumokat meghatározni, amelyekben a pedagógiai szakma
konszenzusra jutott arról, hogy mi a releváns tudás, és melyek e tudás kiválasztásának
szempontjai; hogyan történjen a kulcskompetenciák fejlesztése; milyen legyen a tanulói
tevékenységre épülő tanítás; hogyan járulhat hozzá a tankönyv a szövegértés fejlesztéséhez és a tanulóközpontú oktatás megvalósításához.
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Versenyben a figyelemért
Az oktatás kihívásai a médiakultúrában
Vadászok
A harmadik évezreddel megjelentek a tisztán digitális
nemzedékek, az ipszilonok, zék és alfák, a szupermost és
always-on generációk, akik klaviatúrával és érintőképernyővel a kezük alatt, fülhallgatóval a fülükben, információval fejlesztett valóságban nőhetnek fel. Ők azok, akik
hozzászoktak ahhoz, hogy az információhoz könnyen
(azonnal) és asszociációik szerint hozzáférjenek, hogy
a nyelvi helyett a képivel közöljenek. Többek között a
mai újmédia-kultúra digitális bevándorlói (Prensky 15
évvel ezelőtti, immár klasszikusnak számító fogalma),
a szülők és tanárok az előtt a kihívás előtt állnak tehát,
hogy új tartalmak és módszerek után nézzenek, ha meg
akarják érteni és beszélni akarják a társas és információs
kapcsolatok új nyelvét. A korábbi média- és intézményi
környezetben szocializált családok, tanárok és általában
az iskolák azonban másként állnak az információhoz.
Módszerük és rendszerük alapja a kevés, de megbízható
(tekintélyes forrásból származó, ellenőrzött) információ. Elsőbbséget élvez a szöveg a képpel szemben, a logikus és lineáris prezentálás az asszociatív hipertextuálissal szemben, a
figyelem fókuszálása a figyelem megosztásával szemben, az egyéni készségek fejlesztése a
közösségi tudásmegosztással szemben. „Ne foglalkozz mással, ha a leckédet készíted” – szól
a gyermekére az édesanya az otthoni tanulás során. Az iskolákban pedig szigorúan szabályozzák az órai mobiltelefon- és laptophasználatot. A világ legnevesebb egyetemein nem
szokatlan, hogy kitiltják a laptopokat, tableteket és okostelefonokat az előadásokról. A diákok – a digitális szakadék „innenső” oldalán – viszont élvezik és természetesnek veszik a
multitaskingot (a párhuzamos feladatvégzést), képekkel és videókkal fejezik ki magukat,
inkább megkeresnek, mint megjegyeznek, és azonnali információs kielégülésre vágynak
(Jukes és Dosaj, 2003; Clarke és Clarke, 2009) Az always-on generációk párhuzamos információkezelése kapcsán mutat rá Jenkins (Jenkins, Purushotma, Weigel, Clinton és Robinson,
2009. 63. o.), hogy a figyelemfókuszálás tekintetében a digitális média egy, az eddig megszokottól és normatívtól eltérő, ősi viselkedést preferál: a vadászét. A vadász versus gazda
teóriájának kidolgozója, Thom Hartmann (1997) a figyelemzavar kutatása során mutatott
rá, hogy létezhet egy alternatív evolúciós információfeldolgozó viselkedés, amelyet ugyan a
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hagyományos oktatási, iskolai modellek nem támogatnak (illetve figyelemzavarnak, hiperaktivitásnak, betegségnek tartanak), de amelyet a vadászó életmód megkívánta képességek
megjelenéseként is felfoghatunk. Hartmann a hiperaktív gyerekek neurológiai vizsgálatokkal nem igazolt figyelemzavarának okára volt kíváncsi, és így jutott el ahhoz a magyarázathoz, amely szerint csak az iskola látja betegnek a rosszabbul fókuszáló, nyughatatlanabb
tanulót, azért, mert oktatási modellje evolúciós tekintetben a gazdálkodó és nem a vadászó
ősközösségek mintáit örökíti. Hartmann (2005. 463–465. o.) szerint a gazda figyelme fókuszált, érdeklődését nehéz elterelni, céltudatosan tervez, és megvalósítási stratégiát dolgoz ki,
tudatos az időkezelése, időben egymás után végzi információs feladatait, hozzáállása kitartó,
fontosnak tartja a gondos előkészületeket, és természetesnek a helyeshez való igazodást. A
vadászó információs viselkedést ezzel szemben a környezet folyamatos monitorozása, rugalmasság, a stratégiacserékre való hajlandóság, rövidebb fókuszálás, de az információkövetésben fáradhatatlanság, képi-konkrét gondolkodás, önállóság, a rutinfeladatok elutasítása, az
új ötletekre való nyitottság és kockázatvállaló hajlam jellemzi.

Figyelem!
„Az emberi figyelem, csakúgy mint a repülőgép szabad helyei és a friss étel, gyorsan fogyó
és romlékony portéka” – fogalmazza meg Davenport és Beck (2001. 11. o.) a figyelemgazdálkodás egyik legnyilvánvalóbb nehézségét. A figyelem, amit az új médiumokhoz kapcsolódó
marketingben szeretnek egyfajta fizetőeszköznek tekinteni – hiszen, akinek nincs, vágyik
rá, akinek van, növelni szeretné, befektethető és beváltható, kereshető és kereskedhető –
összetett fogalom. Az észrevétel és a cselekvés között létrejövő mentális összpontosításnak,
jelentésképzésnek és elköteleződésnek tekinthetjük. Természetesen a figyelem természete
nagyban függ attól is, ami megragadja (tartalom és forma tekintetében egyaránt), és attól is,
aki gyakorolja. E két kritérium, a személy motiváltsága és az információ jellege alapján hat,
három ellentétpárba rendeződő figyelemtípust különböztethetünk meg. A kényszerített–
önkéntes figyelempár a választás mozzanatához kapcsolódik. Míg önkéntes figyelemmel azt
illetjük, amit önmagában érdekesnek találunk, addig a kényszerített figyelem tárgyát mások
választják ki. Ha közeledik a nyár, és motivál bennünket a fürdőruhaszezon, akkor önként
figyelünk oda az egészséges étkezéssel kapcsolatos információkra. Ha viszont a megszokott
hírportálunkon vagy sorozatunk előtt kikerülhetetlenül találkozunk a fogyókúrás eljárásokat hirdető reklámokkal, akkor a figyelmünket nem adjuk, hanem elragadják.
Az averzív–attraktív figyelempárt az információ büntető vagy jutalmazó jellege motiválja. Averzív figyelemmel arra összpontosítunk, amit el szeretnénk kerülni. Például a tanár
rosszallását vagy a rossz értékelést. Az attraktív figyelmet ezzel szemben a vonzerő táplálja.
Arra figyelünk ilyenkor, ami tetszetős, ami erőteljes, ami sikert ígér, ahogyan a karizmatikus
tanárok, a szuggesztív történetek, az elbűvölő, csattanót ígérő magyarázatok. Végül a tudatos–tudattalan figyelemtípusok az egyén megismerőképességén és késztetésén alapulnak. A
tudatos figyelem kifejezett, szándékos, koncentrált, míg a tudattalan nem szándékos és elterelhető. Egy új feladat megtanulása idején általában az előbbit, rutinná válásakor jellemzően
az utóbbit használjuk. A médiumok mint technológiák is más figyelemigénnyel lépnek fel.
Míg a könyv a tudatos és önkéntes figyelemért versenyez, addig a televízió leginkább az erős
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ingerekkel kényszerített, sokszor tudattalan figyelmet célozza. Ezért is könnyebb a televízió
előtt elaludni, mint az internetet böngészve, hiszen az interaktív, kereső digitális magatartás
az önkéntes figyelem odaadását kívánja meg tőlünk. A könyv kiegészíti, a televízió szemlélteti, dramatizálja, a digitális médiumok pedig helyettesíthetik a tanórai oktatást.
A figyelem a jelentéstulajdonítás és a cselekvésekhez szükséges döntések alapvető megismerő mozzanata. A könnyen elterelhető figyelem jobban hasonlít az észrevételhez, mint
a koncentrációhoz. A megosztott/megsokszorozott (multi)figyelem a több különböző forrásból érkező információ együttes, párhuzamos fogyasztása esetén elaprózza, csökkenti a
figyelem cselekvési kapacitását, lehetőségét, és zavarhoz is vezet.
Az ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder, magyarul: figyelemhiányos hiperaktivitás-zavar) világszerte – legalábbis ahonnan ismertek adatok – egyre több gyereket érint.
A Betegség-ellenőrző és Megelőző Központok (Centers for Disease Control and Prevention)
adatai szerint az Egyesült Állomokban számuk mára meghaladja a 6,4 milliót. Az amerikai
felmérések azt mutatják, hogy a figyelemzavart általában a gyerekek hétéves korában, az iskoláskor elején diagnosztizálják, fiúknál nagyobb arányban, mint lányoknál. Az érintettek
pedig egyre többen vannak: míg 1997 és 2003 között évi 3 százalékkal emelkedett az esetek
száma, addig 2003 és a jelen között ez az arány 5 százalékra nőtt. Ez azt jelenti, hogy az USAban minden tizedik gyermek figyelemzavarral, koncentrációs és tanulási nehézséggel küzd.
A gyógymód kétféle – gyógyszeres és terápiás – is lehet, e kettő külön és egymással kiegészítve is alkalmazható. A feltételezések szerint azoknak, akik már gyerekkorukban figyelemzavarral küzdenek, mintegy 60 százaléka felnőttkorában sem fog tudni megszabadulni a tünetektől: az összpontosítási nehézségtől, türelmetlenségtől, hangulatváltozásoktól, depresszióra
való hajlamtól, indulatkezelési problémáktól, rossz szervezési és tervezési képességtől, impulzivitástól stb. A figyelemzavar természetesen nem csak a gyerekek korosztályában jelenik
meg. Egyre több vizsgálat tárja fel a felnőttkori ADHD mértékét és megjelenési formáit, 4-6
százalékos előfordulást mérve, egyúttal rámutatva, hogy az érintetteknek csupán töredéke
fordul orvoshoz, és a diagnosztizáltak legfeljebb ötöde részesül kezelésben (észak-amerikai
adatok, Anxiety and Depression Association of America, 2014). Az ADHD-t nem szokás közvetlenül kapcsolatba hozni a médiatechnológia forradalmával, hiszen kiváltó okát biológiaigenetikai természetűnek tartják. Ugyanakkor értelemszerűen az önmagában nem indokolná
a tünetegyüttest mutatók számának ilyen mértékű növekedését.

Másképpen
Marc Prensky (2001) használta először a „digitális bennszülött” kifejezést azoknak a diákoknak a leírására, akik nem ismerik a számítógép nélküli világot, és akik komputerrel szerzett,
kiterjedt tapasztalataik révén a digitális nyelv használóinak tekinthetők. Prensky – ahogy
vele egybehangzón sokan mások (McCain és Jukes, 2000; Tapscott, 2009; McClure, 2013)
– úgy gondolja, hogy ezek a fiatalok, az 1998 után születettek, a korábbi generációktól gyökeresen eltérő módon gondolkodnak, és egészen más információszerzési módokat, tanulási
stílust részesítenek előnyben, mint idősebb társaik vagy tanáraik. A befogadásban a legfontosabb, hogy gyorsan, megosztható figyelemmel, játékosan és kreatívan férjenek hozzá az
információhoz. A Don Tapscott által elindított nGenera projektben arra törekedtek, hogy
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felállítsák a netgeneráció információs normáit, jellemző tanulási stílusait, és rámutassanak
a nemzedékek közötti különbségekre. Tapscott (2009) összesen nyolc normát állapított meg,
amely a fiatalok információs-tanulási viselkedését megkülönbözteti az idősebbekétől:
 a szabadságot
 a szórakozást
 a testreszabást
 az együttműködést
 a gyorsaságot
 az innovációt
 az integritást
 a kritikai hozzáállást.
A fiatalok legfőbb igényeként az kristályosodott ki, hogy a tanulásban kreativitásra, együttműködésre és a véleményalkotás lehetőségére van szükségük. Don Tapscott médiaoptimista
megállapításait reálissá szelídíti McClure (2013. 94. o.) szisztematikus elemzése, aki az alábbi
táblázatban foglalja össze a digitális bennszülöttek és tanáraik, a digitális bevándorlók információs viselkedésének különbségeit.
Az információs viselkedés különbségei
Digitális bennszülöttek

Digitális bevándorlók

Az eredetiből kivág és másol (cut-paste).

Újrafogalmaz az eredeti szöveg alapján.

Az első elérhető forrásból származó információt
használja fel.

Megkeresi az információ eredetét, ellenőrzi több
forrásból.

A hordozható információtechnológiának
köszönhetően bárhol bármikor hozzáfér az
információhoz.

Rögzített helyen, a célra kialakított helyszíneken
a rendelkezésre bocsátott forrásokat használja:
a könyvtárat, a katalógust, a könyvespolcot, a
számítógépes munkaállomást.

A kutatást a Google-ban vagy a Wikipédiában
kezdi.

A kutatást a könyvtárban kezdi.

A kutatást multitasking tevékenységnek tekinti.

A kutatást fókuszált tevékenységnek tekinti.

Az információt szabadon felhasználhatónak
tartja.

Az információt valaki szellemi tulajdonának
tartja.

Az információhoz gyorsan akar hozzájutni.

Időt szán a kutatásra.

A keresésben a próba szerencse logikája vezeti.

A keresésben tervszerűen halad.

A hétköznapi nyelvet és fogalmakat részesíti
előnyben.

Törekszik a terminológia használatára.

Megbízik a talált információban.

Megkérdőjelezi az információt.

A személyes véleményt értéknek tartja.

A személyes véleményt elfogultságnak tartja.

Egyszerű meghatározásokra törekszik.

Összetett meghatározásokat dolgoz ki.
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Digitális bennszülöttek

Digitális bevándorlók

A nyomtatott, audio-, video- és multimédiás
szövegek között nem tesz különbséget.

Előnyben részesíti a nyomtatott szöveget.

Előbb együttműködik, miáltal információhoz
és jelentésekhez jut, majd ezt követően kezd
önállóan dolgozni.

Előbb önállóan dolgozik, és csak ezután kezd
együttműködni vagy megosztani.

Az kirajzolódó eltéréseket a mindennapi szülői és tanári tapasztalatok is alátámasztják.
Gyerekeink és diákjaink beszélgetéseikben, iskolai munkáikban egyre nehezebben igazodnak el az elvárásainkon, és egyre nyilvánvalóbban jelzik számunkra, hogy másképpen gondolkodnak. Beszélgetéseikben filmeket és nem verseket idéznek, egymás között a
videómegosztók képsoraival kommunikálnak, jobban kedvelik a tudósok személyes hangvételű blogjait, mint tudományos tanulmányait, rákérdezés nélkül, a tévedéstől egyre kevésbé tartva, elfogadják, amit közösségi felületeikre ismerőseik kiposztolnak. Tévedés azonban
azt hinni, hogy felületesebbek vagy tudatlanabbak a korábbi generációk tagjainál. A másságuk, különbözőségük feletti tehetetlenség érzése sokkal inkább az elszakadás felismerésének
következménye. A ráébredésé, hogy erős, szignifikáns szakadáshoz érkeztünk, amelyet nem
tudunk megszerzett kompetenciáinkkal áthidalni. Mindaz, amire az 1990-es éveknél korábban születetteket az iskola szocializálta, mára nem tűnik alkalmasnak, hogy hatékonyan
szolgálja értelemszerű igényünket a folytonosság fenntartására. Badke erről igen pesszimistán így fogalmaz: „Egy teljes generáció nő fel az elszabadult információs világ bölcsőjében,
ahol az iskolai dolgozatok a Google-on keresztül szerzett adatokra támaszkodnak, és ahol
szinte senki nem tudja már, mi is az az újság. Engedtük, hogy ez a nemzedék maga találja
meg az információs ködön keresztül vezető utat, és elmulasztottuk, hogy legalább az alapokat megtanítsuk arról, milyen forrásokra támaszkodjanak, hogyan igazodjanak el az életüket elárasztó adatok között” (Badke, 2008. 48. o.).

Verseny?
Miként versenyezzen az iskola, amely eltérő intézményi-információs kultúrája miatt eleve
hátránnyal indul a digitális futópályán? Az egyik válasz erre az osztálytermek technológiai
felszereltségének folyamatos fejlesztése, az iskolai és digitális színtereket összekapcsoló kevert (blended) módszerek bevezetése, a tanítás tartalmának Google-alapú átszervezése és
közzététele, a laptopokkal érkező és távozó diákok, a képernyőre hangolt tudásmegosztás
– erről éppen 2015-ben adott ki igen tanulságos, a várakozásokat kevéssé igazoló jelentést az
OECD „Students, Computers and Learning: Making the Connection” címmel. Az iskolák
információtechnológiával történő felszerelése, a digitális tudástársadalom iskolai megalapozása, a tanárok generációiban a digitális írástudás, a médiaértés fejlesztése Európa-szerte
prioritást élvez az oktatáspolitikában. Van azonban másféle, ezt nem cáfoló, inkább kísérő,
kiegészítő megközelítés is. A ma kevésbé értékelt, tradicionális megközelítést a progres�sziópárti politikák nem találják elég előremutatónak, támogatni valónak. Mégis érdemes
velük számolni, hiszen nem a technológiaellenesség, sokkal inkább az iskola feladatainak
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nem technológiai alapon történő újraszervezése adja alapjukat. Neil Postman, a 20. század
végének médiakritikusa ezt írja: „A szabad emberi párbeszéd, az elme hajlandóságának kihasználása: ez az oktatás legfontosabb feladata. Ha a tanároknak nincs idejük, késztetésük,
intellektuális kedvük, hogy ezt elvégezzék; ha a diákok túl unottak, demoralizáltak és kedvetlenek, hogy odaadják a tanáraik által kért figyelmet, akkor EZ az a nevelési probléma,
amit meg kell oldani (…). Ez pedig a legkevésbé sem technikai, hanem metafizikai természetű” (Postman, 1996. 25. o.).
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A szövegértési stratégiák szerepe
a hatékony tanulásban
A számítógépes, digitális írásbeliség térnyerésével
egyre nagyobb az olvasás által történő tanulás szerepe, jelentősége a formális, nem formális és informális tanulás terén egyaránt. Az olvasási folyamat
sokkal színesebb, több módon jelenik meg a mindennapokban ma, mint amikor még csak papíralapú
szövegekkel találkoztunk. Ezzel együtt a szövegek
tipológiája is egyszerűbb volt, a folyamatos szövegek
domináltak, mára ez a hegemónia megszűnt, egyre
több nem folyamatos, kevert szöveget olvasunk, ha a
PISA szövegtípusai szerinti felosztást tekintjük. Talán felesleges is bizonygatnunk ezáltal, hogy az olvasási stratégiák jelentősége is megnőtt a mindennapi
tanulási folyamatok során, iskoláskorban, illetve azt
megelőzően és természetesen utána is.
Az olvasást a jelenlegi definíciók tükrében egyre
inkább interaktív és kompenzációs folyamatnak kell
tekintenünk, ha a jelenségeket a mai kontextusban akarjuk értelmezni. (Block, Gambrell,
2002) Az olvasás minden esetben tanulás. Tudást, információt, tapasztalatot szerzünk egyrészt arról, amit olvasunk, másrészt arról, ahogy olvasunk, az olvasás céljáról, saját olvasási
képességünkről, amely természetesen fokozatosan fejlődik a folyamat során. Folyamatosan
megtapasztaljuk, hogy a különböző szövegek olvasásának célja, ennek megfelelően módja
is eltér a megértési folyamat, a tanulás hatékonysága szempontjából. Ez a jelenség, illetve
ennek a képességnek a fejlesztése sajnos kevés esetben jelenik meg tudatosan az osztálytermekben. (Steklács, 2013)
Az olvasási stratégiák definíciója 1970-ben született meg, Francis Robinson nevéhez kötődik, aki Hatékony tanulás című könyvében nevezi meg a PQRST-stratégiákat, amelyek
a következők: Preview (előzetes áttekintés), Question (kérdések feltétele), Read (olvasás),
Self-recitation (vagy Summary) (visszamondás, összefoglalás), Test (ellenőrzés). (Robinson,
2007) Az azóta eltelt időben számos stratégiát ír le a szakirodalom, ezek hatékonyságát is
hitelt érdemlően bizonyították. Janis Almasi definíciója korszerű abban is, hogy a tudatosságot hangsúlyozza: „Az olvasási stratégia az olvasás célja érdekében, a kiválasztás, a végrehajtás és a nyomon követés szándékosan alkalmazott kognitív folyamata.” (Almasi, 2003: 5)
Az olvasási cél tudatos meghatározása és az olvasási mód, stratégia kiválasztásának tevékenysége a kognitív stratégiák csoportjába tartozik. Ezek a stratégiák az egyén által választott
cselekvések a kitűzött cél megvalósítása érdekében. Az általános stratégiák, mint tervezés,
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monitorozás, ellenőrzés, minden meghatározó tevékenységünk alapját képezik. Tudjuk azt
is, hogy a stratégiai folyamatok gyakorlás és folyamatos ismétlés esetén automatizálódnak,
és hogy a stratégiahasználat szoros összefüggésben áll a szövegértési képességgel. (Almasi,
2003.) A stratégiahasználat fejlettsége összefügg még a motivációval és a metakognícióval,
azaz a saját tudásunkra vonatkozó tudásunkkal. (Csíkos, 2007)
Az elmúlt években számos kezdeményezés született az olvasástanítás korszerűsítése érdekében, ezeknek egyik vezérfonala a fent említett olvasási stratégiák meghonosítása, és a
mindennapi gyakorlatba történő beépítése volt. A következőkben bemutatunk három olyan
területet, ahol megjelennek az olvasási stratégiák, keretet, lehetőséget nyújtva, hogy a pedagógusok beillesszék ezeket az osztálytermi gyakorlatba, könnyebbé, hatékonyabbá téve ezzel
tanítványaik tanulási folyamatát, tevékenységét, hatékonyságát, motivációját. Bemutatjuk,
hogy hogyan, milyen kontextusban jelentek meg, ágyazódtak be az olvasási stratégiák a kerettantervbe, az online diagnosztikus értékelésbe, ezen belül annak tartalmi kereteibe, illetve mindehhez kapcsolódóan az elmúlt években megjelent tankönyvek anyagába.1

Olvasás, szövegértés az alsó tagozatos
magyar nyelv és irodalom kerettantervben
A magyar nyelv és irodalom kerettanterv prioritásként emeli ki a beszédkészég és az olvasásszövegértés területét. A bevezetőben ezt olvashatjuk:
„A kor szükségleteinek és a társadalom elvárásainak megfelelően az alsó tagozatos magyar
nyelv és irodalom tantárgy középpontjába a kerettanterv az olvasás-szövegértés és a helyes
beszéd képességének fejlesztését helyezi, mint kiemelt területet, és ennek új elemeiként megjelennek az olvasási stratégiák is. Az olvasás és az írás képességének elsajátítása kulcs az
önálló tanuláshoz, majd pedig a boldoguláshoz a mindennapi életben.” (Kerettanterv, 2012)
Mint tudjuk, az alsó tagozaton az anyanyelvi nevelésre fordított órakeret csökkent, ezzel szemben viszont a meglévő keretből nagyobb részt kapott az olvasás-szövegértés képességének kialakítása, fejlesztése. Az olvasás szerepének hangsúlyozása mögött azt a
felismerést kell meglátnunk, hogy az olvasás-szövegértés képessége a jövő felnőttei számára kulcsfontosságú tényező az esélyegyenlőség, az érvényesülés szempontjából, ehhez nélkülözhetetlen több (és egyre több) olvasási stratégia ismerete. A XXI. századra
gyors ütemben emelkedtek az elvárások a szövegértés, információkeresés, -feldolgozás,
-rendszerezés irányában. Az oktatási rendszerek sikerességének egyik mutatója, hogy milyen gyorsan tudnak reagálni a társadalmi elvárásokra, ezért is különös fontosságú az olvasástanítás kérdése. Arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy az iskolai sikeresség egyik
legfontosabb tényezője az olvasás mint az önálló tanulás eszköze.

1
Ez az írás a Megújuló tankönyvek konferencián elhangzott előadás írott változata, amelynek elkészítéséhez felhasználtam korábbi írásaimat is.
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A relatív óraszámcsökkenés természetesen nem jelenti azt, hogy az alsó tagozaton kevesebbet kellene foglalkoznunk a szövegértés képességének fejlesztésével. Az olvasás
össztantárgyi feladat, minden diszciplínának, tantárgynak megvan a maga írásbelisége.
Senki sem korlátozza, hogy például környezetismeret-órákon foglalkozzunk a tankönyvi
szövegek olvasásával, megértésével, feldolgozásával. Sőt, amint egyre jobban látjuk, egy-egy
tantárgy tanításának a sikeressége múlik azon is, hogy az adott tárgyhoz kapcsolódó tankönyvi, digitális, folyamatos és nem folyamatos szövegek megértésének tanítását mennyire
tartja fontos feladatnak a tárgyat tanító pedagógus. Mindezzel persze a kisiskoláskorban
van a legkevesebb probléma, inkább felső tagozatra, középiskolás korra jellemző, hogy a
tankönyvszöveg-megértés tanítása kimarad az oktatásból, akárcsak az olvasási stratégiáké,
amelyek akár tantárgyra szabva adhatnak segítséget a tanulásban, megértésben.
Az új kerettanterv éppen ezért arra is törekszik, hogy a szövegértés gyakorlását tovább
folytassák az iskolákban a kisiskolás évek után is. Az iskolarendszer és olvasástanítás ös�szefüggésében javasoltuk az Európai Uniónak a hatékonyság, sikeresség fokozása céljából a
következő szinteket, lépéseket.
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Az olvasási módok és tanításuk optimális variációja
az iskolaévek relációjában (Garbe és mtsai, 2010)
Az új kerettantervben a stratégiaorientált olvasás fokozatáig, 6. osztályos korig haladtunk
a fenti ábra logikája szerint. Újdonságként megjelennek a nemzetközi vizsgálatban alkalmazott különböző szövegtípusok, az olvasási stratégiák, a metakogníció, vagyis a saját tudásunkra vonatkozó tudás, emellet az olvasásra vonatkozó tudás is. A szövegtípusokat a
következőképpen részletezi a tanterv: „életkori sajátosságoknak megfelelő szépirodalmi, dokumentumtípusú, folyamatos, nem folyamatos, kevert, egyéni, közös és tankönyvi célú szövegek”. Megjelenik továbbá a globális és kereső olvasás, grafikus szervezők (ábrák, táblázatok,
gondolattérkép, fürtábra) alkalmazása a hatékonyabb szövegértés érdekében.
Alsó tagozaton a kerettanterv magyar nyelv és irodalomból a következő egységekből áll:
1. beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása, 2. olvasás, az írott
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szöveg megértése, 3. irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése, 4. írástanítás, fogalmazási alapismeretek, 5. nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek tudatosítása és alkalmazása, helyesírási szabályok ismerete és alkalmazása, 6. a tanulási képesség fejlesztése, 7. az
ítélőképesség, az erkölcsi, az esztétikai és a történeti érzék fejlesztése. Mindezt áttekintve jól
látható, hogy az olvasás-szövegértés, így a stratégiahasználat több pontban is megjelenik,
sőt több esetben elválaszthatatlan az adott területtől (irodalom, tanulási képesség, ítélő
képesség, erkölcsi, esztétikai érzék). Vagyis ha az olvasás tanítására gondolunk, nemcsak az
adott óraszámok állnak rendelkezésre, hanem más tantárgyak és az anyanyelvi nevelés más
területei is.
Fontos tudnunk, hogy a kerettanterv célja az olvasás átalakult fogalmának, jelentőségének
megjelenítése, a nemzetközi szinten bizonyított elemek beemelése a tanítási gyakorlatba,
mindezzel lehetőséget adva, hogy a magyar gyerekek a legkorszerűbb tudományos, módszertani háttérrel tanulhassanak olvasni. Az elmúlt évben hazánkban az új tankönyvek,
tankönyvcsaládok közül több is igazodik ehhez a szemlélethez, illetve ezt követi a kialakítás
alatt álló diagnosztikai rendszer, annak tartalmi keretei is az olvasás területén. Tudnunk
kell azonban azt is, hogy mindez csak lehetőség az osztálytermi gyakorlat korszerűsítésére.
Hogy mi valósul meg mindebből, az elsősorban a pedagógusokon múlik.

Olvasás, szövegértés az 1‒2. osztályos
magyar nyelv és irodalom kerettantervben
A magyar nyelv és irodalom kerettanterv 1‒2. osztályra vonatkozó részében megpróbáltuk
azokat az elemeket megjeleníteni, amelyek a korszerű, sikeres, napjaink írásbeli környezetéhez igazodó olvasástanítás megvalósítása szempontjából nélkülözhetetlenek a saját, a
nemzetközi tapasztalatok, illetve a szakirodalom alapján. Ennek a törekvésnek a megjelenő
legfontosabb elemei a nyelvi tudatosság, a metakogníció, vagyis a saját tudásra, megismerési
folyamatokra, esetünkben az olvasási folyamatra vonatkozó tudás, illetve az olvasási stratégiák, amelyeken az olvasás, szövegértés tudatosan alkalmazott elemeit értjük, amelyek jól
taníthatók, és bizonyítottan jelentősen, pozitív irányba befolyásolják a szövegértő képesség
szintjét. Mindezeket az elemeket nemcsak a kerettantervbe, hanem az olvasás diagnosztikus
értékelésének tartalmi kereteibe és néhány készülő taneszközbe, tankönyvbe is beillesztettük, hasonló logika, tagolás szerint.
Az 1‒2. évfolyamon a kerettanterv olvasástanításra vonatkozó egységét további három
részre osztottuk, ezt a logikát követem most is.

Olvasás, az írott szöveg megértése 1. – az olvasástanulás előkészítése (25 óra)
A betűtanulás előtti időszak fontosságára az elmúlt két évtizedben figyeltek fel a kutatók.
Egyre világosabban látjuk, hogy ez a szakasz döntő szerepet játszik a későbbiekben a szövegértés, a motiváltság szempontjából, valamint abban a tekintetben, hogy az olvasás milyen
szerepet kap az egyén mindennapi életében. Leegyszerűsítve azt mondhatjuk, hogy az esetek
többségében a személyiség kialakulásának ebben a szakaszában, az első betű megtanulása
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előtt már eldől, hogy kiből milyen olvasó válik majd. Az iskolába lépő gyerekek szintje ezen
a téren egyre nagyobb eltérést mutat. Míg fél évszázaddal ezelőtt fél évre becsülném a hatévesek biológiai és „olvasáskora” közötti különbséget, ma ez sokkal nagyobb, akár két év is
lehet.
A megjelölt óraszám mindössze 25 a kerettantervben, de ez nem jelenti azt, hogy csak az
olvasásórákon végezhetjük az előkészítést. Ne tekintsük elpazarolt időnek az előkészítéssel
töltött szakaszt, ne sajnáljuk rá az időt és fáradságot! Meg fog térülni! Talán többen emlékeznek, milyen visszásságot okozott a korai, erőltetett betűtanítás. „Az enyémek már decemberre olvasnak”-ból könnyen adódhat, hogy bár a gyerekek valóban megtanulják a betűket,
de az összeolvasás, szövegértés képessége a siettetett ütemnek köszönhetően bizonytalan, az
ebből adódó igazi problémák majd csak később látszanak.
Érdemes továbbá figyelembe venni Michael Pressley Másfél óra-elvét, ami szerint napi
szinten (óvodáskorban is!) ennyi írásbeliséggel történő foglalkozás az, ami esetében szinte
biztos, hogy megfelelően alakul az olvasási képesség a jövőben. Ez nemcsak olvasást jelent;
mesehallgatást, beszélgetést is.
Az iskolába lépéskor a pedagógusoknak alaposan fel kell térképezni, hogy milyen szintű
a gyerekek beszédkészsége, beszédpercepciója, nyelvi tudatossága. Meggyőződésem, hogy
ez a három elem az, amely meghatározza az anyanyelvi képességek későbbi alakulásának,
fejlődésének sikerességét.
A nyelvi tudatosság, az olvasásra vonatkozó tudatosság fejlesztésének nincs meg a kívánatos hagyománya, gyakorlata a magyar iskolákban. Beszélgessünk az olvasásról! Mi történik olvasás közben? Mi mindenre jó az olvasás? Szerintem olvasni tudni azért kell, azért jó,
mert… Azért lesz jó, ha megtanulok olvasni, azért szeretnék megtanulni olvasni, mert… Arra
jók a könyvek, az internet, az újságok, hogy… Az olvas jól, aki…
Az olvasási és a biológiai kor közötti különbség következtében egyre többen vannak, akik
valamennyire már jól olvasnak első osztályba érkezve. Velük is végig kell haladni minden
szakaszon. Készüljünk fel arra, hogy differenciálva, csoportos munkával nagyobb sikereket
érhetünk el az osztállyal.

Olvasás, az írott szöveg megértése 2. – az olvasás jelrendszerének
elsajátítása, a dekódolási képesség kialakítása (70 óra)
A magyar sekély ortográfiájú nyelv, ami azt jelenti, hogy azok közé a nyelvek közé tartozik, amelyek hang-betű megfeleltetési szabályrendszere viszonylag egyszerűen elsajátítható.
Kövessük itt is azt az elvet, amely szerint lépésről lépésre megbizonyosodunk róla, hogy
mindenki együtt halad az osztállyal. Nem baj az sem, ha nem haladnak gyors tempóban a
gyerekek, a végeredmény számít. Győzzük meg erről a szülőket is, ha szükséges. A mostani
alaptanterv egyébként jóval hosszabb betűtanulási szakaszt tesz lehetővé.
Erre a szakaszra igaz leginkább a mondás: nincs új a nap alatt. Talán csak az olvasás funkciójáról, folyamatáról alkotott ismeret, meggyőződés kialakítása, fejlesztése jelenik meg új
elemként a kerettantervben.
Érdemes és fontos olyan módszert, olyan tankönyvet választani, amely türelmes, nagy
hangsúlyt fektet a hangoztatásra, világos, azonos paradigma, lépéssor szerint tanítja a be69
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tűket. Nem szabad megfeledkeznünk a felolvasásról, mesemondásról, az olvasással kapcsolatos élményekről ebben az időszakban sem. A betűtanulás nehéz feladat, különösen, ha
egyszerre halad az írástanulással; fenn kell tartanunk a gyerekek motivációját.

Olvasás, az írott szöveg megértése 3. – a szövegértő
olvasás előkészítése (105 óra)
Akárcsak az előző szakaszban, itt is folytassuk, ha szükséges, azokat a feladatokat, amelyeket
az előkészítő szakaszban végeztünk. Folyamatosan tartsuk szemmel, győződjünk meg tanulóink előfeltétel-képességeinek meglétéről, most már ideértve a betű-hang megfeleltetési
szabályok alkalmazásának automatizált képességét.
A szövegértő olvasás előkészítésének szakasza egyrészt a folyékony olvasási képesség kialakításának kezdeti szakasza. Másrészt már itt megjelenítettük az olvasási stratégiákat. Ezek a
stratégiák a szakirodalom szerint a 3‒4. osztálytól kezdve taníthatók sikeresen, 1‒2. (inkább
második) osztályra csak egyszerű, rávezető stratégiákat nevesítettünk. Így fogalmaztunk
a tevékenységek, ismeretek meghatározásakor: Olvasási stratégiák előkészítése: érzékszervi
képek alkotása, grafikus szervezők, összefoglalás, előzetes áttekintés. A követelményeknél pedig azt javasoljuk, hogy a pedagógus segítségével a tanuló használja az előzetes áttekintés,
egyszerű összefoglalás, az érzékszervi képek alkotásának stratégiáit a megértés érdekében.
Ezek a stratégiák olyan elemek, amelyek alkalmazása bizonyítottan összefügg majd a motivációval és a szövegértési képesség fejlesztésével, mint már utaltam rá a bevezetőben. A
később tanítandó stratégiákhoz képest egyszerűek, könnyen alkalmazhatók és taníthatók.

Olvasás, szövegértés a 3‒4. osztályos
magyar nyelv és irodalom kerettantervben
A 3‒4. osztály belépő kritériumkövetelményei között az olvasás, szövegértés területén elsősorban a biztos, automatizált betű-hang felismerést, a betűösszevonás képességét, a leggyakrabban előforduló szavak globális kódolásának képességét és nem utolsósorban a motiváció
minél magasabb szintjét kell megemlítenünk. Még nem kezelhetetlen a probléma, ha ezek
közül bármelyik nem megy a megfelelő színvonalon; az alsó tagozatban teljesen természetes
bármelyik alapképesség kialakítása, fejlesztése.
A célunk a 4. osztály végére, hogy a gyerekek rendelkezzenek az automatizált, folyékony
olvasás képességével, a nekik szóló, nekik való szövegeket (megjegyzem, nem mindig esik
egybe a kettő) értően, örömmel fogadják be, rendelkezzenek tapasztalaton alapuló ismeretekkel az olvasásról, saját olvasási folyamatukról, legyenek motiváltak. Ismerjenek különböző szövegtípusokat, és tudják, melyik mire való, hogyan kell olvasni, ismerjenek és használjanak különböző olvasási stratégiákat a különböző célok elérése érdekében.
A 2012-es kerettanterv egy egységben kezeli az olvasást, a javasolt órakeret erre 111 óra.
A dokumentum így fogalmaz a céloknál: „Életkori sajátosságoknak megfelelő szépirodalmi,
dokumentumtípusú, folyamatos, nem folyamatos, kevert, egyéni, közös és tankönyvi célú
szövegek megismerése, ezek megértése. Globális és kereső olvasás, grafikus szervezők (ábrák,
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táblázatok, gondolattérkép, fürtábra) alkalmazása a hatékonyabb szövegértés érdekében.”
A fejlesztési célok között pedig ezt olvashatjuk: „Az olvasástechnika fejlesztése, automatizálása, a folyékony olvasás kialakításának segítése, olvasási stratégiák bevezetése, különböző
szövegtípusok megismertetése, biztos olvasási készség, az értő olvasás kialakítása.” (Kerettanterv, 2012)
Ha összevetjük a 3‒4. osztályban a kezdeti és a szakasz végi elvárásokat, könnyen látható,
hogy nagy különbség van a kettő között, hosszú utat kell bejárni a gyerekeknek a cél eléréséhez. Ebben az időszakban áttevődik a hangsúly, az olvasási képesség egyre inkább eszközként szerepel cél helyett. Ezt a következő ábra mutatja be:

Olvasás és tanulás relációja az oktatási rendszerben (Steklács, 2013)

Az olvasás
tanulása
(képességek
megszerzése)

Tanulás
az olvasás által
(ismeretek szerzése
a képesség által)

Tanulás
az olvasásról
(ismeretek szerzése
a képességről)

A kezdeti szakaszban a gyerekek számára az olvasás inkább cél, mint eszköz, azonban akár
így, akár úgy jelenik meg, a kétféle folyamat kölcsönhatásban van egymással, erősíti vagy
gyengíti egymást. Az alsó körben a rendszerben lévő tartalékot gondolom, ugyanis, ahogy
több kutatás is igazolta, a tudás az olvasásról, saját olvasási képességünkről, a metakognitív
képességek szintén kölcsönhatásban állnak az olvasási képességgel, ez akkor is igaz, ha a
képesség megszerzésére gondolunk, és akkor is, ha az olvasási képesség eszközként történő
alkalmazására.
Fontos lenne arra is figyelmet fordítani, hogy az olvasási képesség fejlesztése (tehát a célként történő alkalmazás) ne szűnjön meg alsó tagozat végével, csupán a hangsúly tevődjön
át, fokozatos átmenettel, nem hagyva magára egyetlen tanulót sem a problémájával, legyen
az elsős vagy akár 12.-es; többek között ilyen egy intelligens, korszerű, érzékeny oktatásinevelési rendszer.
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A fenti célok elérése érdekében hatékony eszköz a kezünkben, hogy az órákon az olvasás
megkezdése előtt, a szöveggel történő ismerkedés végén tisztázzuk az olvasás célját és módját; mindig tegyük fel a kérdést: Miért, milyen céllal olvassuk a következő szöveget? Ennek
megfelelően válasszuk ki az olvasási stratégiát, módot: Hogyan olvassuk a szöveget? Mire
figyeljünk közben?
Az olvasási stratégiák tekintetében egyébként a kerettantervben ezt olvashatjuk az elsajátítandó ismeretek, képességek között: „A következő olvasási stratégiák, olvasást megértő folyamatot segítő technikák ismerete, alkalmazása a hatékonyabb megértés érdekében: a szöveg
átfutása, az előzetes tudás aktiválása, jóslás, anticipáció. Az olvasás céljának, módjának az
olvasás megkezdése előtt való tisztázása.” Az olvasási stratégiák ismerete és tanítói segítséggel történő használata szerepel a követelmények között.
Ha mindezt összefoglalva, címszavakat felsorolva kellene meghatároznom a 3‒4. osztályos
fejlesztés területeit olvasás-szövegértés tekintetében a sikeresség érdekében, a listám a következőkből állna: változatos szövegtípusok, olvasástechnika fejlesztése, motiváció, személyre
szabottság, olvasási stratégiák, metakogníció, olvasás célja, módja, transzfer: minden órán
olvasunk ‒ és iskolán kívül is.
A következőkben a sikeres munkához szeretnék hozzájárulni néhány további javaslat segítségével:
• Vigyünk be az órákra, dolgozzunk fel több féle szövegtípust az órán, pl. narratív,
dokumentumtípusút, folyamatos és nem folyamatos szövegeket, táblázatot, diagramot, azok magyarázatát, szövegeket a tankönyvön, iskolán kívülről, digitális, internetes szövegeket. Kérdezzük meg a gyerekeket alkalmanként, ők mit szeretnének,
hozzanak ők is szöveget.
• Más tantárgyak esetén is tudatosítsuk, hogy a tankönyvek szövegének olvasása, a
tanulás is olvasás, nem csak magyarórákon kell értően olvasni. Úgy is mondhatnám, más órákon, más tantárgyból is olvassunk.
• Gyakorlásnál mindig tudatosítsuk, hogy éppen mit gyakorlunk, miért kell, mi vele
pontosan a célunk.
• Tegyük azt értékelésünket minél konkrétabbá, legyen az lehetőségeinkhez képest
minél inkább személyre szabott.
• A megértés automatizálása, a folyékony olvasás kialakítása 3‒4. osztályban a célunk. Próbáljuk elérni egyrészt, hogy az alapszókincshez tartozó szavak olvasása a
szó képének alapján egyben, globálisan történjen, másrészt az új vagy ritkán előforduló szavak szeriális (betűről betűre) dekódolása elérje azt a sebességet, ami nem
akadályozza a megértés folyamatát.
• Beszélgessünk gyakran az olvasásról, meséljék el a gyerekek, mit hogyan szoktak
otthon olvasni, mondják el, mi akadályozza őket, mit nem szeretnek, mit szeretnek
az olvasással kapcsolatban, milyen élményeik, tapasztalataik vannak erről a családban. Beszéljünk mi is erről, arról is, hogy miért szeretjük ezt tanítani, mi okoz
benne nehézséget.
• Az olvasási stratégiák tanítása közben gyakran nevezzük nevén a stratégiákat, mutassuk be, mi hogyan használjuk őket. Egyszerre csak egy, esetleg két stratégiát tanítsunk, ha maguktól hatékonyan használják a gyerekek, akkor lépjünk tovább.
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• Fejlesszük, tartsuk ébren a gyerekek olvasási motivációját, ne kedvetlenedjenek el.
Ez azért is fontos, mert veszélyes helyzetbe kerülnek, gyakorta veszítik el olvasási
kedvüket a felső tagozatba lépve a terhelés fokozódása, valamint az olvasástanítás
háttérbe szorulása miatt. Egyeztessünk ez ügyben is a felsőben tanító kollégákkal,
mondjuk el nekik a gyerekeket bemutatva, hogy milyen sajátságaik vannak az olvasást illetően.
Az olvasás-szövegértés egyébként 12. osztályig, tehát végig megjelenik a kerettantervben.
A felső tagozaton 5‒6. osztályban 22 órát, 7‒8. osztályban ugyan csak 9 órát irányoz elő
a kerettanterv, de mint arra többször utaltam már, más órákon, más tantárgyak tanítása
esetén is van lehetőségünk arra, hogy időt fordítsunk a szövegértés tudatos fejlesztésére. Ha
így teszünk, meg fogjuk látni, hogy mindez nem elvesztegetett idő, energia, befektetésünk
megtérül majd hamarosan.

Olvasás, szövegértés, olvasási stratégiák
a Diagnosztikus mérések fejlesztése című projektben
Sokat hallunk a magyar gyerekek különböző mérésekben mutatott teljesítményéről, többen
elemzik, értelmezik ezeket. A legutóbb az olvasás-szövegértés területén a PISA eredményeiről hallhattunk; ha röviden kellene összegezni, azt mondhatnánk, a magyar tanulók, 15
éves diákjaink az előző, 2009-es eredményekhez képest gyengébben teljesítettek. Érdemes
néhány szó erejéig kitérni arra, mi is ezeknek a méréseknek a célja, miért érdemes a jobb
eredményeket célként kitűzni, és hogy mit tehetünk ez ügyben.
A PISA tartalmi keretei, feladatai a nemzetközi szakirodalom naprakész olvasásértelmezésére épülnek, az olvasás közös tudásunk szerinti legkorszerűbb definíciója köszön belőlük
vissza. Az ezek alapján összeállított tesztek azt mutatják meg, hogy a vizsgált korosztály
mennyire képes rá, hogy az írott nyelvhez kötődő képességei segítségével boldoguljon az
életben, olyan pályát válasszon, azt tanulhassa, amire vágyik. Amikor azt szeretnénk, hogy
a magyar gyerekek jobban teljesítsenek, akkor azt szeretnénk, hogy jobban érezzék magukat
a társadalmunkban, jobb kilátásaik, lehetőségeik, boldogabb életük legyen. A nemzetközi
felméréseken nem arra kell törekednünk, hogy az országok sorrendjében előrébb lépjünk –
ahogy erre Csapó Benő rámutat ‒, hanem egyszerűen a jobb eredményekre. Ehhez elsősorban azt kell áttekintenünk, hogy az oktatási rendszer hogyan tud jobban megfelelni ennek a
célnak, hogyan tudjuk az olvasást-szövegértést korszerűbben értelmezni, tanítani, értékelni.
Úgy is fogalmazhatnánk, hogy hogyan tudjuk az olvasástanítási és oktatási rendszerünket
harmonizálni.
Meggyőződésem szerint ennek a problémának a sarokkövei a következők:
1. Az olvasási, szövegértési képesség fejlesztésének az egész iskolarendszeren végig kell
vonulnia.
2. Az olvasás a tanulás szinonimája is, minden tantárgyhoz, területhez hozzátartozik,
ahol szövegekkel találkoznak a gyerekek.
3. Az olvasás nem csak szépirodalom-olvasást jelent, változatos szövegtípusokkal kell találkozni a kicsiknek és nagyoknak az iskolarendszerben. Szövegen értünk most min73
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den grafikus, vizuális információhordozót, amely jelentésének eléréséhez dekódolásra
van szükség.
4. A fenti jellemzőkre épülő olvasástanítási rendszernek a mostaninál sokkal jobban figyelembe kell vennie az egyéni jellemzőket, igényeket, szükségleteket, hiányosságokat.
(Olvasástanítási módszerek, olvasmányok, motiváció stb.)
A szemléleti téren történő korszerűsítés hatékonyságának egyik indikátora a mérés, értékelés. Régóta tudjuk, hogy a vizsgált, felmért tudás, képességek, a felmérések és tesztek
jelentős mértékben befolyásolják az oktatás tartalmát és módszereit. Így tehát mindezeknek
a jelentősége nem csak abban áll, hogy információt adnak az oktatásról; kölcsönhatásról
beszélünk; amit az oktatásban mérünk, az meghatározza, hogy szerintünk mit kell, kellene
tudni.
Hazánk is azokhoz az országokhoz tartozik, ahol nemzetközi és helyi mérések is vizsgálják a tanulók olvasási képességeit, azok fejlődését. Az elmúlt években a papíralapú mérések
mellett rendelkezésre áll egy számítógépes, online alapú tesztelő rendszer, amely matematika, természettudomány és olvasás-szövegértés területén vizsgálja a diákok képességeit elsőtől hatodik osztályig. A projekt a Szegedi Tudományegyetem Oktatáselméleti Kutatócsoport
fejlesztése, a munka Csapó Benő koordinálásával, irányításával folyik. A diagnosztikus mérések legfőbb célja a magyar diákok képességeinek feltérképezése, ezzel együtt természetesen a fejlesztési irányok kiemelése. Az előbb említett három fő terület mellett több kisebb terület vizsgálata is folyik. A programban csak online mérések folynak, az úgynevezett e-Dia
rendszer segítségével, ez lehetővé teszi, hogy a gyerekek számítógép mellől, bármely iskolából részt tudjanak venni a felmérésben, határon innen és túl is. A kapott eredményekből a
jövőben láthatóvá válik, hogy a gyerekek akár egyénileg, akár osztályszinten is, mely területeken, hogyan produkálnak az országos átlaghoz képest. Mindez fontos információ, komoly
segítség a pedagógus munkájához. E sorok írásakor már közel 500 iskola csatlakozott ehhez
a mérési rendszerhez, több mint 13 000 tanuló töltött ki tesztet olvasásból. A projektről részletesebb információt kaphatunk a következő címen: http://www.edu.u-szeged.hu/edia/.
Az olvasás-szövegértés tartalmi kereteinek kidolgozása két lépésben történt, az első fázisban elméleti megalapozást tesz a kötet. Ez 2012-ben készült el, interneten is elérhető, letölthető (http://edia.hu/sites/default/files/books/Olvasas_tartalmi_keretek.pdf). A második
szakaszban lényegesen átalakult az első kötetben bemutatott koncepció a közben felmerült
szempontok és tapasztalatok alapján.
A tartalmi keretek megalkotásának legfőbb célja, hogy a mérni kívánt terület határait kijelöljék, tartalmát, feladattípusait definiálják, ezek anyagát rendszerezzék, magyarázzák. Matematika, természettudomány és olvasás-szövegértés területén is három dimenziót különböztetnek meg a diagnosztikus mérések tartalmi keretei, ezek a pszichológiai, az alkalmazási
és a diszciplináris (tantárgyi) dimenzió. Az olvasás abban különbözik a másik két területtől,
hogy az nem iskolai tantárgy, hanem a tantárgyi struktúra vertikumát horizontálisan átszelő képesség. A tantárgyi dimenziója éppen ezért másképpen értelmezendő. Amikor tehát
olvasásból a dimenziókat meg kellett határoznunk, új fogalmi rendszert is kellett alkotnunk
egyben.
A dimenziókat a következőképpen alakítottuk ki. Az olvasás pszichológiai dimenziójához
soroltuk a következő területeket, feladattípusokat: előkészítő szakasz, fonématudatosság,
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dekódolás, mondatértés, gondolkodási képességek, sajátos nevelési igényű tanulók mérése,
fejlődési diszlexia, helyesírás és olvasás összefüggései.
Az alkalmazási dimenzió az elsősorban a nemzetközi mérések tartalmi kereteiben meghatározott, különböző szövegtípusokra koncentrál, továbbá a kérdések, feladatok formai jegyeire, a szövegértés különböző szintjeire. Idesoroltuk tehát a hagyományos értelemben vett
szövegek, leggyakoribb szövegtípusok megértési szintjeire vonatkozó feladatokat.
A diszciplináris dimenzió fogja össze a tankönyvszövegek megértésére vonatkozó feladatokat, de idesoroljuk a térképeket, fotókat, ábrákat, illusztrációkat is, továbbá a táblázatokat, grafikonokat, diagramokat, kottákat, műalkotásokat. Ebben a dimenzióban jelenítettük
meg az elektronikus tananyagokat, helyet kapott még a hangos, értelmező olvasást vizsgáló
feladatok csoportja, végezetül pedig az olvasási stratégiák. Mindezeket a következő számokban fogom részletesebben bemutatni.

Tankönyvek, taneszközök
A diákok tudás- és képességszerkezetének változását a tankönyvek átalakításával széles körben elérhetjük. Természetesen hosszú távon a kimeneti szabályzású értékelés, a tantervek,
a pedagógusképzés és -továbbképzés változása is meghozza eredményét, ezzel szemben a
tankönyvekkel viszonylag gyorsan és hatékonyan korszerűsíthető az oktatási rendszer. Az
olvasási stratégiák a 2012-es kerettanterv megszületése óta több alsó tagozatos olvasókönyvben, tankönyvben, munkafüzetben megjelentek. Ezenfelül azt is tapasztaljuk, hogy a kerettantervben, a diagnosztikus mérések tartalmi kereteiben és az országos kompetenciamérés
tartalmi kereteiben is képviselt új, korszerű olvasásdefiníciót, szemléletet sikerült megjeleníteni, meghonosítani az alsó tagozatos taneszközök tartalmában, formaiságában egyaránt.
A későbbiekben ez a szövegértési teljesítmény területén is meg fogja hozni pozitív hatását.
Ehhez további szempontok megerősítése is szükséges. Figyelembe kell venni például, hogy
a gyerekek mindennapjainak digitális környezete számukra természetessé vált, ez a tanulás
terén is motiváló új lehetőségeket kínál. Az iskola hitelességének megőrzése megkívánja,
hogy a gyerekek valódi igényeihez igazodjanak a tankönyvek úgy, hogy a közvetített értékek
megmaradjanak. Az érték sokszor a közvetítőjével méretik meg, befogadása a közvetítőjén
múlik. A tankönyvekben több utalásnak, összekötő kapocsnak kell megjelenni tehát a mindennapi élet és a közvetíteni kívánt tudás, képesség, érték között.
Az iskola, a pedagógus, a tankönyv feladata az adott tantárgyhoz tartozó tanulás mikéntjének tanítása is. A jövőben nagyobb mértékben lenne érdemes ennek tanítását felvállalni,
bemutatni, kísérni a tankönyveknek. Feladatokat írni a szerzőknek arról is, hogy a diákok
hogyan olvassák, hogyan tanulják a tankönyv szövegeit. Ez vonatkozik a tantárgy tanulásának más csatornáira, vagyis érdemes arra többet utalni a tankönyvekben, hogy honnan
hogyan tudhatunk meg többet az adott témáról, hol hasznosíthatjuk a szerzett tudást, tapasztalatot a mindennapi életünkben.
Ha a különböző tantárgyak tankönyvei egységes megjelenésűek, elrendezésűek, a szövegek hasonlóan szerkesztettek lennének, már az első osztálytól jobban tudnánk tanítani a tanulás tanulását. Ha például a harmadikos olvasókönyvben ugyanaz a szimbólum ugyanott
utalna a leckében a tankönyvszöveg áttekintésére, mint pl. a hatodikos történelemkönyv75
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ben, mint minden szöveges leckéket tartalmazó tantárgy tankönyveiben, akkor a gyerekek
hatékonyabban és gyorsabban tanulnának, mert nem kéne nekik évről évre szinte minden
tantárgyból más tankönyvstruktúrát, -logikát, szövegszerkezetet megszokni, megtanulni.
További jelentős előrelépést jelentene, ha a feladatok a transzfer problémáit szem előtt tartva olyan tudás, kapcsolatok felismerésére vonatkoznának nagyobb számban, amelyeket más
tantárgyakból vagy korábbi évfolyamokon szereztek meg a gyerekek. A feladatok fejlesztésénél fontos szempont lehetne a jövőben a szélesebb látókör érvényesítése, amelyen a fentieken
túl még azt értem, hogy nagyobb mértékben koncentrálnának különböző problémák reprezentációjára, illetve megoldására egy-egy tananyag kapcsán, de a gondolkodási műveleteket
általánosságban is fejlesztve.
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A kutatásalapú tanulás: tankönyvszerzői
és -felhasználói szemmel
Néhány éve a magyar nyelvű szakirodalom behatóan foglalkozott a kutatásalapú tanulással. Az Iskolakultúra folyóirat 2010. decemberi tematikus számában több írásművet szenteltünk a kérdésnek (B.
Németh, 2010; Csíkos, 2010a; 2010b; Korom, 2010;
Nagyné, 2010; Veres, 2010). Lefordítottam, és ebben
a lapszámban jelent meg az úgynevezett „Rocardjelentés” (Rocard és mtsai, 2010), egy magas szintű
szakértői csoport kiáltványa az európai matematikai és természettudományi nevelés megújításáért.
Hogy nem csupán a matematika és a természettudomány területét érinti ez a pedagógiai mozgalom, azt
jól mutatja, hogy Kojanitz (2010) tanulmánya a történelemtanítás szempontjából vizsgálta meg a kutatásalapú tanulás lehetőségeit. Kojanitz kérdésorientáltnak nevezi a tanulmánya címében zárójelben is
megadott inquiry-based jelzőt, melyet mi – számos
lehetőség mérlegelését követően – kutatásalapúként használunk.
A hazai terminológiai sokszínűséget, amely egyszerre lehet érték- és kerékkötő, mutatja, hogy Réti (2011) felfedeztető tanulásról, erdélyi barátaink pedig (András, Csapó, Nagy,
Sipos, Soós és Szilágyi, 2010) kíváncsiságvezérelt tanításról szólnak. A nevezéktani eltéréseket voltaképpen úgy is lezárhatnánk, hogy az angol betűszót magyarosan kiejtve („íbéel”)
használjuk. Hogy pontosan mit takar az inquiry-based learning kifejezés, arról egy 36 órás
tanártovábbképzési programunkban lehet mélyebben tájékozódni; itt a következőkben a tömör lényeget igyekszem megragadni. De mielőtt erre rátérnék, illő, hogy a propagandaízű
brosúráktól eltérően a kételyeknek is hangot adjunk. A hazai publikációkat és a Rocardjelentést is megelőzve ugyanis Kirschner, Sweller és Clark (2006) e pedagógiai megközelítésmód szigorú kritikáját adták – azóta a Google Tudós szerint több mint 2500 hivatkozást
kapott – cikkükben. Bár még nem szóltunk arról, hogy mi a kutatásalapú tanulás lényege, a
kritika lényegét a cikk címe közli: az irányítatlan vagy minimális tanári irányítást megvalósító módszerek kudarcát mutatja több tudományos vizsgálat.
Mindezek után felmerülhet a kérdés Önökben: nem késett-e el a Rocard-jelentés és a hazai
implementáció és disszemináció, amikor már a kritikai megközelítés is régen megjelent?
Eszembe jut erről kedvenc írom, Mikszáth egyik kiváló regényének hőse: a Két választás Ma-
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gyarországon1 Katánghy földesura magasan iskoláztatja fiait, ám az első kettővel valahogyan
elkésett. Első fia földmérő lett, miként kortársai közül sokan, „de mire a diplomát elnyerték,
már akkorra minden határ fel volt méricskélve”. A második fiú ügyvéd lett, mint a következő
generáció, de közben „ez se jó pálya már”. A harmadik fiúval már biztosra akart menni, így
orvos lett, mert arra biztosan szükség lesz a beteges világban.
A viszonylag késői hazai implementációnak bizonyára meglesz az az előnye, hogy a tartós, maradandó értékeket kereshetjük, és elkerüljük a valamennyi pedagógiai innovációra
jellemző sietős és gyakran túlzásokba hajló gyakorlati megvalósítást. A kutatásalapú tanulás
is, miként a korábbi innovatív törekvések, jellemzően fekete-fehér, igen-nem dichotómiákban próbálja megkülönböztetni magát valamiféle „hagyományos” pedagógiától, bármit értsünk is ez utóbbi alatt. Így tett pár évtizede a programozott oktatás, később a konstruktivizmus, napjainkban pedig a számítógéppel segített tanulás mozgalmai próbálkoznak sarkos
önmeghatározással.
A Rocard-jelentésben megfogalmazott ajánlások nyomán az FP7-es keretprogramban számos projekt indult a kutatásalapú tanulás disszeminációjának céljával. Két ilyen projektben
vettünk részt a Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézetének munkatársaival:
A PRIMAS (Promoting Inquiry in Mathematics and Science across Europe) és a SAILS
(Strategies for Assessment of Inquiry Learning in Science) projektekben. A célkitűzések között szerepel például a lányok részvételének növelése, egyrészt a tantermi tevékenységekben,
másrészt a STEM2-pályák választásában a továbbtanulás során. Egyéb célkitűzések kitérnek
a szülők és a helyi társadalom aktivizálására, az európai szintű tanári kapcsolati hálózatok
létrehozására. Mindenekelőtt a fő célkitűzés egy megújult pedagógiai megközelítésmód elterjesztése.
1. ábra: A kutatásalapú tanulás ciklusa
Az eredmények közlése
Érvelés, grafikai megjelenítés

Az eredmények értelmezése
Az érvényesség vizsgálata,
kritikai reflexió, elméletalkotás

Az eredmények dokumentálása
Sejtések megfogalmazása,
összevetése, osztályozása és
azonosítása

A probléma diagnosztizálása
Hipotézisek megfogalmazása
Információkeresés

A vizsgálat megtervezése
Hipotézisek megfogalmazása
Változók beazonosítása

A vizsgálat kivitelezése
A változók szisztematikus
megfigyelése, kontrollja és
adatrögzítés

(Forrás: Csíkos, 2010a, 9. o.)

1

http://mek.niif.hu/00900/00955/00955.htm

STEM = Science, Technology, Engineering, Mathematics; természettudományi, technológiai, mérnöki, matematikai
2
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Linn, Davis és Bell (2004) szerint a kutatás (inquiry) a következő tanítási-tanulási helyzeteket foglalja magában: a problémák beazonosításának tudatos folyamata, kísérletek kritikai
szemlélése, alternatívák megkülönböztetése, vizsgálatok megtervezése, sejtések megvizsgálása, információkeresés, modellek felépítése, vita a társakkal és koherens érvelés kialakítása.
Egyik-másik kifejezés speciálisan a természettudományi nevelésre hangszerelt (kísérletek),
ám kifejthető a lista alapján egy olyan oktatási megközelítésmód is, amely valamennyi tantárgy esetén hasonló, innovatív elképzelést jelent: a tanulási folyamat egészének vagy részeinek átengedését a tanulói kezdeményezés számára. Hogy jobban átlássuk a tanórai kutatásalapú tanulás folyamatait, az 1. ábra segíthet az időbeli fázisok és ciklusok azonosításában.
Az ábrához kapcsolódó elemzés egyik gondolata a tankönyvi felépítéssel foglalkozott: „Érdemes megfigyelnünk, hogy az 1. ábrán bemutatott ciklus a hagyományosnak nevezett természettudományi oktatás esetén is követhető. Ugyanezek a lépések felvállalhatók bármely
tradicionális tankönyv felépítéseként is. Miben rejlik tehát a különbség a hagyományos és a
felfedezésen alapuló megközelítésmód között?” (Csíkos, 2010. 9. o.).
Amennyiben – hasonlóan az elmúlt évtizedek pedagógiai innovációihoz – dichotómiákban próbáljuk meg elképzelni, miben más a kutatásalapú tanulási megközelítésmód, a
kulcskifejezésünk az irányítás lehet. Az 1. ábrán és más szakirodalmi forrásokban megjelenő gondolkodási folyamatok és tevékenységek esetében ugyanis elvileg kétféle lehetőség van:
maradhat az irányítás tanári kézben, és részben vagy egészben átadható a tanulóknak. Az
irányítás átadásának több fokozata definiálható, és Walker (2007. 19. o.) a kutatásalapú tanulás szintjeit 0-tól indulva definiálja, annak függvényében, hogy mely fázis vagy tevékenység
esetében kié a kezdeményezés és a döntés.
2. ábra: A kutatásalapú tanulás implementációs szintjei.
„Inquiry level” a tanórákon (Walker, 2007),
azaz a kutatásalapú tanulási megközelítésmód implementációs szintjei
Kivitelezés

Következtetés

Szint

Kérdezés

Tervezés

Terv
kidolgozása

Adatelemzés

Következtetések

Beszámolás

Alkalmazás

0

Tanár

Tanár

Tanár

Tanár

Tanár

Tanár

Tanár

1

Tanár

Tanár

Tanulók
/Tanár

Tanár

Tanár

Tanulók

Tanár

2

Tanár

Tanár

Tanulók

Tanulók/
Tanár

Tanulók/
Tanár

Tanulók

Tanár

3

Tanár

Tanulók/
Tanár

Tanulók

Tanulók

Tanulók

Tanulók

Tanulók

4

Tanulók/
Tanár

Tanulók

Tanulók

Tanulók

Tanulók

Tanulók

Tanulók

5

Tanulók

Tanulók

Tanulók

Tanulók

Tanulók

Tanulók

Tanulók

(Forrás: Walker, 2007. 19. o.)
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A 2. ábra színkódjai annak megragadásában segíthetnek, hogy az egyre magasabb implementációs szintekhez a kutatásalapú tanulás ciklusának mely fázisai társíthatók tanulói,
és melyek tanári megvalósítással. A nulladik szinten minden döntés, minden tevékenység
a tanáré, ez tehát semmilyen mértékben sem tekinthető kutatásalapú tanulásnak. Az első,
vagyis legminimálisabb – már kutatásalapúnak nevezhető – szinten két olyan tevékenység
azonosítható, amely részben vagy egészben tanulói tevékenységgel valósul meg. Ezek azok a
fázisok és tevékenységek, amelyekben a legkönnyebb a kezdeményezés és a tevékenység átengedése: az elvégzendő kutatás tervének kidolgozása és az eredményekről való beszámolás.
Ahogyan a lentebbi sorokhoz érünk, fokozatosan egyre több kutatási fázis és tevékenység
kerül a tanulókhoz, a legmagasabb, 5-ös szinten az összes. Az ábra üzenete az lehet a tanárképzés, a tanártovábbképzés és persze az iskolai gyakorlat számára, hogy a kutatásalapú
tanulás implementációja során elsősorban a kutatási ciklus későbbi fázisai azok, amelyekben
átadható a kezdeményezés, és a legnehezebb, a legmagasabb szintű előkészületet az időrendben első fázis, a tudományos kutatásra alkalmas kérdések tanulói megfogalmazása igényli.
Összevetve az 1. és a 2. ábrán használt fogalmakat és tagolást, nagyfokú egyezést láthatunk, és hasonló felfogás jellemzi az 1. táblázatban egymás mellé helyezett két további taxonómiát, melyeket mi is felhasználtunk az európai projektekben. Fradd, Lee, Sutman és
Saxton (2001), valamint Wenning (2007) nevezéktanaiban egymástól lényegesen különböző
tartalmi területeken szerzett oktatói és kutatói tapasztalat jelenik meg, mégis elmondható,
hogy lényegében párhuzamba állíthatók az általuk megnevezett fázisok és tevékenységek.
1. táblázat: A kutatásalapú tanulási ciklusok két nevezéktanának
összehasonlító táblázata
„Wenning-fázisok”

„Fradd-fázisok”

A vizsgálandó probléma beazonosítása

Kérdezés

Hipotézis megalkotása

–

Kísérlet tervezése a hipotézis ellenőrzésére

Tervezés

Tudományos kísérlet végzése

Implementáció

Adatgyűjtés, az adatok rendszerezése és precíz elemzése

Következtetés

Számolás és statisztikai módszerek alkalmazása az adatokon,
hogy következtetésre jussunk, és azt alátámasszuk

Beszámoló

–

Alkalmazás

Összességében az IBL-mozgalmak törekvéseinek lényegét abban látjuk, hogy a tanulók a
tanórán a tudományos megismerés módszereit használva jussanak új információhoz, miközben részt vesznek a gondolkodásukat fejlesztő tevékenységekben. Milyen problémák merülhetnek föl, amikor a gyakorlatban megpróbáljuk megvalósítani ezeket az alapelveket?
A PRIMAS projektben kitöltött tanári kérdőívek alapján egymástól igen különböző oktatási rendszerek hasonló módon hátráltatják a kutatásalapú tanulás elterjedését. A tanárok
gyakran említik az idő- és eszközhiányt. Ez utóbbihoz tartozóan a tárgyi eszközök, a kísér82
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letezéshez, tevékenykedtetéshez szükséges anyagok, műszerek szerepelnek, de a támogató
feladatgyűjtemény és tanmenet-repertoár hiánya is gyakran felmerült.
Vegyük sorra ezeket! A tárgyi eszközökkel kapcsolatos hiányosságok említése – mint
kiderült a konzorciumi megbeszéléseken – gyökeresen mást jelent például az Egyesült
Királyságban és Magyarországon, vagyis eléggé szubjektív jellegű. A feladatgyűjtemény,
melyből elsősorban angol nyelven megírt feladatok garmadája választható kipróbálásra,
az FP7-es projektek vállalásai között szerepelt, és ezek sorra készülnek és bővülnek. (Majd
hamarosan még visszatérek a feladatgyűjtemények problémájára.) Az időproblematika tűnik a legobjektívebb és legsúlyosabb hátráltató tényezőnek. Bár Dewey már száz éve észrevette, hogy az iskolai tantárgyak nem tarthatnak lépést a tudományok fejlődésével, mert
a tudományos ismeretek állandóan bővülő tömege szétfeszíti az oktatási rendszer kereteit,
a mai napig igen nehéz bármilyen ballaszt tananyagrésztől megszabadulnunk. A német
PISA-sokk következményeként megvalósított radikális tananyagcsökkentéshez hasonlót
nem tudok nálunk elképzelni. Tényként legföljebb sztoikus derűvel fogadjuk el, hogy egyegy akadémiai diszciplína tudós képviselői jogot formálnak arra, hogy meghatározzák a
tudományág szempontjából alapvető tananyag mennyiségét és jellegét. Ők legitimálják az
iskolai tantárgyakat, hiszen azért nevezhetjük fizikának a fizika tantárgyat és történelemnek a történelmet, mert a nekik megfelelő akadémiai közösség egyetértésével fejlődött a
tananyag tartalma. Ezek az akadémiai közösségek, láttuk már a 95-ös, első NAT példáján,
bármiféle tananyagcsökkentést a színvonal, a minőség féltésével fogadnak. Reálisan tehát
arra nyílik lehetőség, hogy évente vagy félévente egy-két tanórán kísérletet tegyünk a kutatásalapú tanulási megközelítésmód kipróbálására. Már csak két kérdésre kell meggyőző
választ adnunk: hogyan és (főleg) minek?
Milyen előnye származhat abból az egyes tanulóknak, tanulóközösségeknek vagy a teljes
köznevelési rendszernek, ha valamilyen mértékben elterjed a kutatásalapú tanulási megközelítésmód? Tudunk-e olyan téttel bíró helyzetet említeni, amelyben előnyös lehet, ha legalább néhány tananyagrészt a tanulók ezzel az újfajta megközelítésmóddal tanultak? Van
ilyen helyzet, mégpedig a PISA-felméréssorozat. Nem lehet célom most a PISA által képviselt
tudásfelfogást elemezni, ezt megtettük már korábban (lásd pl. Csíkos, 2005; B. Németh, 2010).
Kétségkívül elmondható, hogy a PISA által fontosnak tartott tudáselemek egy jelentős része
a kutatásalapú tanulás ciklusaiban leírt fázisok és tevékenységek során fejleszthető. Egy logikai láncszem kell még: ti. a PISA-felmérések és a köznevelési rendszerünk közötti kapcsolat.
Miért és hogyan válik a PISA magas téttel (high-stake) bíró felméréssé hazánk számára? Az
államszövetség, amelynek tagja vagyunk (nevezetesen: az Európai Unió) a 2020-as, számszerűsített célkitűzések megfogalmazása során a matematikából, természettudományból és
olvasásból gyengén teljesítők arányának csökkentése kapcsán egyértelműen az OECD (azaz
egy gazdasági világszervezet) által működtetett pedagógiai felméréssorozat eredményeit tekinti mérvadónak.
Illusztrációként egy titkosítás alól már feloldott feladat egy részét mutatom be, amely reményeim szerint jól szemlélteti majd az IBL és a PISA szoros kapcsolatát. A 2006-os természettudományi felmérésben szerepelt a „Savas eső” című feladat, amelyben egy képpel
illusztrált bevezető szöveg után a tanulók több kérdést kaptak.
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3. ábra: A 2006-os PISA-felmérés „Savas eső” feladatának bevezetője
Az alábbi képen kariatidáknak nevezett szobrokat látsz, amelyeket Athénban az Akropoliszon helyeztek el 2500 évvel ezelőtt. A szobrokat márványból készítették. A márvány
nevű kőzet tulajdonképpen kalcium-karbonát.
1980-ban az eredeti szobrokat az Akropolisz múzeumába tették át, és az eredetieket másolatokkal helyettesítették. Az eredeti szobrokat ugyanis megtámadta a savas eső.

Forrás: https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/nemzetkozi_meresek/pisa/peldafeladatok/
pisa2006_felszabttud.pdf

A feladathoz tartozó harmadik kérdés így szólt:
Egy márványdarab 2,0 grammot nyom, mielőtt egy éjszakára betesszük az ecetbe. A darabkát másnap kivesszük és megszárítjuk. Mekkora lesz ekkor a megszárított márványdarab
tömege?
Válaszlehetőségek: (a) kevesebb, mint 2,0 gramm; (b) pontosan 2,0 gramm; (c) 2,0 és 2,4
gramm között; (d) több, mint 2,4 gramm.
Ez a kérdés – kis túlzással – pusztán szövegértési feladat, hiszen, ha valaki megértette a
bevezető szövegből, hogy a savas eső megtámadja a márványt, és van annyi tudása, hogy
az ecet egyfajta sav, akkor kikövetkeztetheti, hogy 2,0 grammnál kisebb lesz másnapra a
márványdarabka tömege. Az OECD-országok tanulóinak 66,73%-a volt erre képes, míg a
magyarországi tanulók 71,69%-a. Két jelenség is van itt, aminek taglalása messzire vezetne,
így csak jelzem a problémát: valóban szoros összefüggés van a különböző PISA tartalmi területeken elért eredmények között (lásd pl. Csíkos, 2006); és tekintetbe véve a mérési hibát és
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plafoneffektust, a fenti eredmények meglehetősen jónak számítanak, vagyis ez egy könnyű
kérdés volt.
A feladathoz tartozó további kérdés, amely igen nehéznek bizonyult világszerte, a magyar
diákok lemaradását mutatta az OECD-átlaghoz képest: „A fenti kísérletet végző tanulók egy
éjszakára tiszta (desztillált) vízbe is belehelyeztek márványdarabkákat. Magyarázd meg, miért volt szükség a kísérletben erre a lépésre!” A hazai átlageredmény 27,19%, az OECD-átlag
35,57% volt.
Nyilvánvaló, hogy az ilyen típusú kérdések megválaszolása nem azon múlik, hogy a kísérletezés logikáját és menetét bebiflázták-e a tanulók. Megjegyzem, ha valaki annyit írt válaszként, hogy „kontroll”, az még nem számított teljes értékű válasznak. Tartalmi, a konkrét
helyzethez illő okos meglátás volt a 2 pontos válasz: pl. hogy lássák, valóban az ecet okozta-e
a tömeg változását, nem pedig a folyadéknak a jelenléte.
Nincs egyszerű válasz arra a kérdésre, hogy milyen felépítésű tankönyvek tudják támogatni a kutatásalapú tanulás készségeinek fejlesztését. Ám mielőtt a tankönyvek lehetséges
szerepére rátérnék, egy pillanatra még a feladatgyűjtemények szerepéről szólnék.
A hagyományosnak nevezett pedagógiai kultúrában, amelyhez képest valamilyen innováció megjelenik, két nagyon fontos tényezőt kell kezelnünk: milyen feladatokat, problémákat,
és milyen oktatási módszerekkel használunk föl a tanórán. A Rocard-jelentés jól szemlélteti a két dolog egymásra hatását a homokórás feladattal, azzal, hogy egy hagyományosnak
tekintett problémát többféle megközelítésmóddal, a tanulói kezdeményezés és tevékenység
különböző fokozatait lehetővé téve lehet bevinni az órára. Azt is mondhatjuk, a meglévő,
bevált feladataink tökéletesen alkalmasak arra, hogy kipróbáljuk velük az innovatív, új oktatási megközelítést. Most az európai projektekben megjelent új típusú feladatok hasznosak lehetnek a kutatásalapú tanulás iránti attitűd formálásában (tanár és diák irányában
is), ám az is előfordulhat, hogy önbecsapással felérő módon, a feladat kidolgozottságában,
újszerűségében bízva, valójában a „hagyományos” oktatásmódszertani kultúra él tovább.
Ha választanom kellene három logikai lehetőség közül, melyek elmozdulást jelentenek a hagyományos feladat hagyományos módszerrel konstellációtól, akkor elsősorban az újszerű
feladat és újszerű módszer kombináció kipróbálását ajánlanám. De ha bármilyen okból (idő,
eszköz, felkészültség stb.) csak az egyik tényezőt változtathatom, akkor megpróbálnám a
Rocard-jelentés szellemében a régi feladatot újszerűen tálalni.
Az újszerű oktatási megközelítésmódok néha újszerű tankönyvekkel jelennek meg, mint
ahogyan az a programozott oktatás esetén történt. A digitális tankönyvek is az oktatási
módszereket követő tankönyvi innovációként értelmezhetők. Kérdés, hogy a kutatásalapú
tanulási megközelítéshez szükség van-e tankönyvi innovációra, változtatásokra.
Mindannyiunk emlékében élnek a régi munkatankönyvek oldalai, amelyek az irányított
kísérletezés (Walker szerinti nulladik szint) lejegyzésére szolgáltak. Vannak nyitott, több
elágazást megengedő feladatok, a hazai gyakorlatban mégis az irányított kísérletek lejegyzésének támogatásáig jutottunk el. Hogyan segíthetik a tankönyvek a Walker szerinti magasabb szintű innovációt? Paradoxnak tűnhet, de a tankönyvek legföljebb a legnehezebbnek
minősülő implementációs szinten jutnak szóhoz. A 2. ábra alapján kézenfekvő, hogy a kivitelezés és a tervkészítés (amelyekben elsőként és elsősorban megjelenik a tanulói kezdeményezés és tevékenység) igen kevéssé segíthető elő tankönyvi előírásokkal vagy javaslatokkal.
A legnehezebb szinthez sorolt kérdésfelvetés fázis ugyanakkor (mint az például a PRIMAS
85

Megújuló tankönyv – konferencia

tanártovábbképzési moduljában3 látható) jól segíthető papíralapú vagy digitális tankönyvrészletekkel. A PRIMAS 1. tanártovábbképzési moduljában találunk egy részt, amelynek
témája: Megfigyelések fénykép alapján.
 Milyen kérdések adódnak a megfigyelt fénykép alapján? Olyan kérdéseket fogalmazzunk meg, amelyek pl. így kezdődnek:
 Mennyi …?
 Mi történne, ha …?
A tankönyvektől nem várható el, hogy a kutatásalapú tanulást mint tananyagot tálalják.
Maga a téma ezt nem teszi lehetővé. Olyan volna ez, mint memorizálási stratégiákat tanítani
tankönyvből, ahol másnapra szó szerint meg kell tanulniuk a gyerekeknek a tízéves korban
jellemző, főbb mnemotechnikai eszközöket. És hogyan tanulják meg? Erről már nem szólna
a könyv…
Végül szeretnék néhány meglátást megfogalmazni a tankönyvek szerepéről, általában a
képesség jellegű tudáselemek fejlesztésében. Egy átdolgozás alatt álló tanulmányomban a bírálók azt kérték, hogy részletesen vizsgáljam meg az alsó tagozatos matematika-tankönyvek
szerepét a fejben számolás stratégiáinak alakításában. Áttekintettem, összehasonlítottam
a felmérésben szereplő osztályokban használt könyveket. Meglepetés volt számomra, hogy
a fejben számolási stratégiák a 3. osztályos tankönyvben olyan szemlélettel kerültek elő,
ami teljesen megfelel az aktuális tudományos szemléletmódnak, amely a rugalmas, adaptív stratégiahasználatot helyezi előtérbe. Egy adott feladathelyzetben legalább két dologtól
függ (magától a feladattól, hogy konkrétan milyen számok szerepelnek benne, és a feladatot
megoldó személy egyéni tulajdonságaitól), hogy mely fejben számolási stratégia minősül hatékonynak. Mindkét szempont gyönyörűen érvényesül a tankönyveinkben. Egy probléma
azonban van: az ajánlott tanmenet szerint a fejben számolási stratégiákra éppen pontosan
egy-egy tanóra jut 3. és 4. osztályban is.
A képesség jellegű tudás (és most ismét nyitom a gondolatsort a kutatásalapú tanulás tevékenységei felé) fejlődésének egyik alapelve az időben elnyújtott, változó ütemben megvalósuló fejlődés. Ha valóban szeretnénk adaptív, rugalmas fejben számolási stratégiákat vagy
valamely más készséget, képességet fejleszteni, és ezt a fejlesztést tankönyvvel támogatni,
akkor időről időre, akár minden egyes tankönyvi lecke végén (elején) kerüljenek elő a fejlesztő feladatok. Ha valóban fontos a tudományos kutatás fázisainak megfelelő képességek
fejlesztése, akkor azoknak számos tananyagrészben újra és újra elő kellene kerülniük. Egy
másik alapelv a képesség fejlődésének tartalomhoz kötöttsége (Csapó, 2003). Információözönös világunkban kevéssé sejthető előre, hogy egy-két év múlva egy-egy iskolai évfolyam
tanulói számára milyen ismeretek, milyen tartalom felhasználása célszerű valamely készség,
képesség fejlesztéséhez. Az adaptív használatot, az elágazásokat, a modulrendszerű bővítést
támogató digitális tankönyvek szerepe emiatt megnőhet. Végül pedig harmadik tankönyvfejlesztői ötletként a tudatos gyakorlást elősegítő „játékok” tankönyvbe emelését és – összhangban az előző két elvvel – tartósan, évek során keresztül változatos tartalmon történő
felhasználását emelem ki. Ez a lehetőség is elsősorban a digitális tankönyvekben aknázható
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ki. A tudatos gyakorlás mellett a „játék” szó azért szerepel zárójelben, mert egy mára klas�szikussá kiemelkedett tanulmány szerint (Ericsson, Krampe és Tesch-Römer, 1993), amelynek tételmondatait már színes hetilapok is idézik, valamely terület mesterévé érni nagyjából
tízezer órányi tudatos gyakorlást igényel. A tudatos gyakorlás nem játék, nem „munka”,
hanem a saját tevékenységre reflektáló, néha autodidakta, de legtöbbször társ által segített
elfoglaltság. Ez viszont már egy másik, még hosszabb történet előszava, így ezen a ponton
Szent-Györgyi Albert (1988. 269. o.) szavaival búcsúzom: „Léteznek az idősebbek, akik tanítják az ifjakat, de az idősebbek hajlamosak arra, hogy azt a világot közvetítsék tanulóik felé,
melyben maguk is felnövekedtek.”
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Szemléletváltás az alsós olvasókönyvekben?
Helyzetelemzés egy kísérleti tankönyv megjelenése apropóján
Bevezetés
Írásomban egy bizonyos szempontból egyszerű, más
szempontból nézve nagyon is összetett kérdésre keresem a választ: megfigyelhető-e valamiféle szemléletváltás az új, kísérleti olvasókönyv(ek)ben, s milyen
előzményei voltak e kiadvány(ok) megjelenésének.
Milyen nehézségek adódhatnak a felvetés kapcsán? Nyilván meg kell határoznunk egy állapotot,
amelyhez képest volt, van vagy éppenséggel nincs
változás. Ám ez azt is feltételezi, hogy az a bizonyos
állapot viszonylag egységesnek mondható, hisz csak
akkor fogalmazhatunk meg ehhez képesti előbbre
vagy éppen visszalépést. (A szemléletváltás önmagában még nem minősítés.)
Az elmúlt évtizedek hazai tankönyveit górcső alá véve azt tapasztalhatjuk, hogy korántsem egységes a kép. Mégsem érezhetjük azt, hogy túlzás lenne bizonyos jelenségekről, azonosságokról vagy legalább hasonlóságokról beszélni a kiadványok kapcsán. (Hogy melyek
ezek, azokra lentebb kitérek.)
Ugyancsak érdekessé teszi az elemzést az – s ezért nem is véletlen a cím –, hogy nem csupán az úgynevezett kísérleti tankönyv(ek)re fókuszálok. Bár elsősorban a nemrég kiadott
második osztályos olvasókönyv (tananyagfejlesztők: Jordánné Tóth Magdolna, Pirisi Anna,
N. Császi Ildikó; alkotószerkesztő: Farkas Andrea; vezető szerkesztő: Kóródi Bence, OFI,
2014) adja az alapját megjegyzéseimnek, többször is utalnom kell az elmúlt évek egyéb tanszereire, mert kínálja magát az összevetés. S már most fontos leszögezni: nem állíthatjuk azt,
hogy rossz példák, gyenge kiadványok után hirtelen, szinte a semmiből előbukkant egy, a
korábbiaknál nagyságrendekkel jobb taneszköz.
A címben megfogalmazott felvetés ugyanakkor egyszerű is a tekintetben, hogy az elmúlt jó
néhány évtized alatt bebizonyosodott, a magyar tanítási gyakorlatnak – s pláne a magyartanítási gyakorlatnak… – van egy olyan állandósága, rossz értelemben vett konzervatizmusa,
amely megfigyelhető a tankönyvek világában is. Ekképpen tehát könnyű némileg általánosító megjegyzéseket tenni.
A konkrétumok említése előtt le kell szögeznem, hogy e sorok írója bírálóként korábban
megismerkedhetett az OFI említett könyvével, s bár ez nem jár a szerzőkéhez hasonló elfogultsággal, nyilván másképp tekint egy olyan kiadványra, amelynek elkészülténél figyelembe vették jobbító szándékú észrevételeit.
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Helyzetkép
A külcsín
Ahogy fentebb jeleztem, az elmúlt évtizedek (leginkább az elmúlt húsz év) olvasókönyveiről
annak ellenére is merek általános megállapításokat tenni, hogy sok kiadó sokféle taneszközzel volt jelen a piacon.
Érdemes azzal a sajátossággal kezdeni, amely a leginkább szembetűnő: a küllemmel. Mindenkinek jó szívvel ajánlom, mert roppant tanulságos: írják be egy internetes keresőbe az
„olvasókönyv” szót, majd szűkítsük a találatok körét a képekre. Az első nagyjából 20 találat
között van kiadvány az ötvenes, a hetvenes és a kétezres évekből is. Természetesen ezek képi
világa jelentősen különbözik – ez aligha meglepő –, az már érdekesebb, hogy mennyire más
ugyanannak a kiadónak két-két olvasókönyve is, még ha csupán néhány évnyi különbséggel
jelentek is meg!
Nem célom, hogy versenyt, aztán eredményt hirdessek, különösen így, hogy jórészt már
nem forgalmazott kötetekről van szó, ám néhány értékelő megjegyzést muszáj tennem.
Szembetűnő az, hogy miközben a negyven-ötven évvel ezelőtti tankönyvek első látásra
„korosabbak” utódaiknál, a képi világuk arra a korszakra jellemző, az is egyértelmű, hogy
egy akkori taneszköz küllemre jobban hasonlított saját kora minőségi gyerekkönyveihez,
mint a közelmúltbéliek. A magyarázat pedig nem is bonyolult.
Egyrészt az ötvenes évektől a magyar gyerekkönyvek egyik „aranykorszaka” köszöntött
be. Kiváló szerzők és illusztrátorok dolgoztak az Ifjúsági (később Móra) Kiadónak, ki muszájból – mert máshol mást nem publikálhatott –, ki „odacsábítva” (például Kormos István
vagy épp Janikovszky Éva által), s persze volt olyan is, akinek eleve ez volt a természetes
„közege”. Óriási példányszámban, általában gondos szerkesztés után jelentek meg ezek a
könyvek, s bár a gyermekírók honoráriuma éppen fele volt a „normális” írókénak, egyfajta
tisztelet is övezte a szerzőket. Fontos volt az is, hogy ebben az időszakban viszonylag kevés
igénytelen külföldi kötet jelent meg magyar fordításban, inkább csak néhány kétes értékű
szovjet mű borzolhatta a kedélyeket. A gyerekkönyvkiadásban tapasztalható igényesség
szinte magától értetődően jelent meg a tankönyvekben is. A mai szemmel esetleg már elavultnak tűnő illusztrációk, képi világ miatt akkor nem kellett szégyenkezni.
Nagy váltás a 90-es évek elején történt – mindkét területen. A gyerekkönyvek piaca kinyílt, meglehetősen nagy számban áramlottak be külföldi kötetek, sajnos korábban elképzelhetetlenül sok silány kiadvány jelent meg itthon. A korábban kifejezetten erős hazai gyerekkönyv-illusztráció látványosan esett vissza. A piacot az újrakiadások, a giccses rajzú új
megjelenések és a „kiabálóan színes” tipográfiájú könyvek uralták. Ma már látjuk, most már
kimondható, hogy a kilencvenes évek nagy visszalépést jelentettek e téren. Olyan tíz-tizenkét év volt ez, amelyhez hasonló – szerencsére – nem nagyon akadt a huszadik században.
(Az „eszmélés” a kétezres évek elejére tehető, s ez sem ment egyik pillanatról a másikra.
Szép lassan ismerhettük meg a jobbnál jobb illusztrátorokat, s ahhoz is idő kellett, hogy
ezek a kiváló szakemberek megkapják a legjobb, legszebb feladatokat. S talán nincs még öt
éve, hogy azt mondhatjuk: a komoly, „jegyzett” kiadók köteteinek többsége jó színvonalú, s
egyértelműen kisebbségbe szorult a gyenge minőség.)
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A rendszerváltás utáni évek azonban nemcsak a gyengébb színvonalú gyerekkönyvek korszakaként írhatók le, hiszen ekkor kezdtek el működni az új tankönyvkiadók is. (1990-ben
indult el például az Apáczai és a Mozaik Kiadó is.) S ahogy az ötvenes évek pozitív hatása látható az iskolások számára készült könyvekben, úgy a 90-es évek taneszközeinek küllemében
is szerepet játszhattak a korszak gyerekkönyvkiadásának trendjei, vagyis megállapíthatjuk:
nem ez volt a fénykor…
A korábban leírt sajátosságok sajnos a tankönyveknél is megfigyelhetők, alig találunk a korszakból olyat, amely mai szemmel nézve megfelel az igényeinknek. Ennél is
elgondolkodtatóbb, hogy az évtized jobb gyerekkönyveivel szemben sem állják a versenyt.
S ami még szomorúbb: miközben a hazai kiadói szakma lassan felismerte az értékeket,
s tucatnyi ínséges esztendő után látványos változások indultak el, közben a tankönyvkiadók nem tartották a lépést. Be kell vallanunk, hogy még a 2010-es évekre is szinte minden
olvasókönyvre igaz volt, hogy messze van/volt a korszak legszebb gyerekkönyveinek tipográfiájától s általában a küllemétől. Például – bár ez nyilván nem feltétlenül objektív mérce
– napjaink legjobb (mondjuk legjobb tíz) gyerekkönyv-illusztrátora még soha nem rajzolt
tankönyvbe…

Tartalmi kérdések
Ez a téma kötetnyi terjedelmű elemzést is elbírna, ezúttal két, talán a többinél is fontosabb
területet emelnék ki.
A PISA- és PIRLS-mérések gyakran előkerülnek különböző szakmai fórumokon, s ezek
eredményei több országban is kiindulópontjai különböző nemzeti vagy épp nemzetközi
programoknak, amelyek a szövegértés fejlesztését célozzák meg. Szerencsére hazánk talán
még időben (2000 környékén) esett át azon a PISA-sokkon, amely több területen is tudatosabb munkát követelt az oktatás irányítóitól, résztvevőitől.
Az egyik fontos változás az lett, hogy az említett nemzetközi mérések szövegtípusai egyre
nagyobb számban kerültek be az olvasókönyvekbe. Korábban túlnyomó többségben voltak az irodalmi anyagok, ezek mellett pedig néhány ismeretközlő, jórészt ismeretterjesztő
olvasmánnyal találkoztak Magyarországon a 6–10 évesek. Nem lineáris szövegeket, olyan
képeket, ábrákat, plakátot, szórólapot stb., amellyel az információszerzés sajátos módozatait
gyakorolhatták volna a tanulók, nem nagyon válogattak a szerzők, szerkesztők.
Ez az állapot fokozatosan változott, érzékelhető tudatossággal javítottak tanszereiken e
téren a kiadók. Meg kell előlegeznünk tehát, hogy bár ilyen szempontból valóban korszerű
kiadvány az OFI 2. osztályos kísérleti tankönyve, nem a „semmiből” jött ez a munka. Ha
megnézzük a közelmúlt hasonló korosztályának szóló tankönyveit, ezekkel is elégedettebbek lehetünk a korábbiakhoz képest.
A másik terület, amelyet kiemelnék, az az irodalmi szövegek „milyensége”.
Több felmérést citálhatnék, amely igazolja, hogy a fentebb említett konzervativizmusnak
köszönhetően mennyire elavult szemléletű tankönyvek készültek még a közelmúltban is.
Nemzetközi összehasonlításban ijesztő mértékű volt a 19-20. század fordulója és a romantika kora szerzőinek felülreprezentálása. Miközben a kortárs irodalom legjelesebb képviselői sem kerülhettek be az iskolai oktatásba. Ez nem csak azért problémás, mert a gyerek számára nyelvi akadályt is jelenthet a régebbi keletkezésű olvasmány, s így persze sikerélménye
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is csak ritkábban lesz. De így megfosztjuk őket azoktól a lehetséges élményektől is, amelyek
katalizátorai lehetnének az olvasóvá nevelésnek.
Kerber Zoltán 2003-ban fogalmazta meg tapasztalatait, sokáig úgy tűnt, hiába: „Az irodalomórákon jóval nagyobb szerepet kellene adni a diákokat érdeklő olvasmányok, ifjúsági
irodalom, TV-műsorok, filmek megbeszélésére. Ezek segítségével talán közelebb lehet hozni
őket az irodalom megértéséhez és megszerettetéséhez” (Kerber, 2003).
Ugyancsak találóak Fűzfa Balázs megállapításai: „Megjegyezzük még, hogy az irodalomtanítás elméletének érdemes számot vetnie azzal a sajátos helyzettel, hogy tantárgyunk
tematizációjának jelentősen nagyobbik része foglalkozik az emberi létezés negatív oldalával.
Kanonizált, tananyaggá emelt műveinkben is rengeteg a halál, a betegség, a szomorúság.
Mindezek figyelembevételével kell nekünk tanítványainkat derűre, boldogságkeresésre nevelnünk” (Fűzfa B., 2014. 108).
Steklács Jánosék arra is felhívják a figyelmet, hogy a tankönyvek irodalmi szövegei választ kell, hogy adjanak a gyerekek aktuálisan, abban az életkorban felmerülő kérdéseire
(Steklács, Szabó és Szinger, 2010). Éppen az irodalom lehet a legalkalmasabb arra, hogy akár
morális kérdésekről, történelmi helyzetekről, sorstragédiákról ítéletet alkossanak – ahogy
azt a jelenleg is érvényben lévő kerettanterv is javasolja.
Érdekes, hogy miközben a fenti állításokkal nehéz lenne vitatkozni, a „mi legyen a kötelező olvasmány?” kérdésen kívül a probléma mintha a szakmai közvéleményt sem érdekelte
volna különösebben. Jellemző, hogy egy viszonylag alapos cikkben, amely egy adott év minden fontos tankönyvét bemutatja, szó esik az olvasástanítás metodikájától a könyv fűzésénkötésén át sok mindenről, arról azonban semmit sem írnak, hogy milyen szövegek vannak
az adott kiadványban… (Szalma, 2012).
Szerencsére alsó tagozaton e tekintetben jobb volt a helyzet az elmúlt években. A tanítók
– sejthetően nem kis mértékben a kudarcoknak köszönhetően is – egyre aktívabban és szívesebben fordultak a kortárs irodalom felé. Elterjedt házi olvasmány lett például a Rumini
vagy épp a Helka, még úgy is, hogy a tankönyvek nem nagyon közöltek részleteket a jelen
legjobb prózai műveiből. Csöppet sem csodálkoztunk azon, amikor egy 2012-es felmérésünkből kiderült, hogy a középiskolások szerint az irodalom legfontosabb sajátossága, hogy
„nehezen érthető”. S bár „fontos dologról szól”, s „általában tanulságos”, jó eséllyel valami
„régi” dolog… (Gombos, 2014).
Még egy szempontot fel kell hoznunk amellett, miért kiemelten fontos egy-egy tankönyv
irodalmi anyagának válogatása. Sajnos egyre gyakrabban tapasztalhatjuk, hogy diákjaink
egy része mostanra csupán egyetlen forrásra támaszkodhat, ha irodalmi élményekre vágyik. Nagyon sok tanulónak a tankönyve, a szöveggyűjteménye az egyetlen eszköze ehhez.
S ha azt tapasztalja, hogy a minőség legalábbis ingadozó, hogy sok „elavult”, vagy számára
lényegtelen téma van benne, akkor az irodalomtól és az olvasástól is elfordul, nem csak a
tankönyvtől (Bárdos, 2007).
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Mi változott?
A külcsín
Nincs nehéz dolga az elemzőnek, hisz az új könyvek külleme gyorsan „ellenőrizhető”, felmérhető. E téren sok kifogásom volt a korábbi kiadványok láttán, ebből következően viszont
könnyebb is felülmúlni az elődöket.
Fontos megemlíteni, hogy miközben én magam amellett vagyok, hogy a jó tankönyv éppen olyan szép kell, hogy legyen, mint egy jó gyerekkönyv, ezzel valószínűleg nem mindenki
ért egyet. Az OFI megújuló tankönyvekről szóló konferenciáján volt, aki amellett érvelt,
hogy ez nem is lehet cél. Vagyis sajátos műfajként tekintve e kiadványokat, csakis a legszigorúbban vett „alkalmazott grafikai feladatként” értelmezik a rajzolók munkáját. Magam
azért is vagyok más állásponton, mert az illusztrációkra – különösen a gyerekkönyvek esetében – mindig „alkalmazott művészetként” kell tekintenünk.
Az OFI olvasókönyve grafikai, tipográfiai szempontból láthatólag meghaladja a korábbi
kiadványok átlagos színvonalát. Egyrészt viszonylag jó illusztrátort választottak, másrészt
sokkal nagyobb odafigyelés jutott a tipográfiára. Jól megfigyelhető az oldalpárokban gondolkodás, ahogy az is, hogy – végre! – nem „fehér alapon némi szín” típusú kiadvány készült.
Ezzel együtt még mindig lehet hiányérzetünk, még mindig javulni lehet, sőt kell a következő
években.
A továbblépéshez, az e téren szükséges szemléletváltáshoz fontos megtalálnunk a hibák
forrását is. Véleményem szerint két szempont figyelembevételével jelentős mértékben változhat a helyzet:
1. Nem lehet kérdés, hogy a tankönyvek a legjobb illusztrátorokat érdemlik. Nem tehetséges, ígéretes alkotókat kell felkérni, hanem a szakma „krémjét”. Az itthon és külföldön is
számtalan elismerést begyűjtő rajzolókat. Bárdos József – egy 2004-es olvasókönyv kapcsán
feltett – kérdése nem is lehetne kérdés: „Vajon nem itt kellene-e a legjobb, a legmodernebb, a
leginkább művészi ízlést formáló illusztrációs anyagnak lennie?” (Bárdos, 2007, 94).
2. Ahogy az a gyerekkönyvek esetében is fokozatosan kialakult: az illusztrátornak nem
csupán „szolgálnia” kell a szerző(ke)t. Magam is javítva, bírálva készülő taneszközöket,
gyakran látom, hogy az író jelzi a kéziratban: „Ide erről és erről kérek egy rajzot!” Vagyis ő
hozza meg a döntést ahelyett, aki ehhez valójában jobban ért… Hisz a nyelvi és a képi rendszer más-más dekódolást kíván (Komáromi, 2014).
Az, hogy ne a grafikus tervezze meg az oldalt (oldalpárt), ne ő találja ki, milyen rajz illik
oda, csak kivételes esetben elfogadható. Akkor, ha olyan ábrát igényel a tananyag, amelyről
konkrét információkat kell nyernie a tanulóknak. (Mondjuk, egy térkép vagy épp a testrészeket bemutató rajz lehet ilyen.) De hogy egy konkrét mese, monda vagy vers mellé mi illik,
mi szép, az egész más kompetenciákat követel, mint amelyekkel a tankönyvszerzők többsége
rendelkezik.
Hogy egy nagyon egyértelmű s talán vitán felül álló példát hozzunk: Janikovszky Éva és
Réber László, akiket sokan a valaha volt legjobb szerző-illusztrátor párosnak tartanak, soha
nem dolgoztak együtt. Réber „nem kért instrukciót, nem tűrt beleszólást” (Komáromi, 2014.
139). Elolvasta a szöveget, majd elvégezte azt a munkát, amelyhez értett – nem is akárhogy…
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Tartalmi kérdések
Ahogy fentebb jeleztem, a szövegtípusok terén korábban elindult már egy változás, amelynek hatása az OFI könyvénél is látható. Bár még mindig irodalmi szövegből van a legtöbb
(helyesen), de ezzel együtt elég változatos a kép. Ráadásul még arra is látunk példát, hogy
kézírással vagy épp a mobiltelefonokra jellemző betűtípussal szedett szövegekkel is találkozzanak a gyerekek.
Nagyon jó példát látunk a munkafüzetben egy korszerű szövegfeldolgozási
metódusra, ahol többféle olvasási stratégiát is használniuk kell a diákoknak.
(Lásd az ábrát.)
Amiben vannak még tartalékok:
 Még több 21. századi téma előkerülhetne. Az internet haszna/ártalmai, a plasztikkártyák „világa”,
az IKT jelenléte mindennapjainkban stb.
 Metakognícióval kapcsolatos feladatok a munkafüzetben előfordulnak, a tankönyvben nem nagyon.
Pedig a szövegértés szempontjából
kiemelt terület (lenne) ez.
 A választott munkaformák – a
tankönyv instrukciói alapján – kevésbé változatosak. A munkafüzethez hasonlóan itt is többször érdemes csoport- vagy épp páros munkára ösztönözni
a gyerekeket és a pedagógusokat.
Ha a tankönyvbe válogatott irodalmi művek szerzőit megvizsgáljuk, ugyancsak látványos
változást figyelhetünk meg. Az alábbi lista az olvasókönyv első kötetének szerzőit tartalmazza (a megjelenés sorrendjében), a nevek utáni szám a szerző előforduló írásainak számát
jelöli:
Miklya Zs.; Kányádi S. 5; Tamkó S. K. 2; Gyárfás E.; Arany L.; Weöres S.; Csukás I.; Varró
D. 3; Szalai B.; Zelk Z.; Csorba P.; Petőfi S. 2; Kóródi B. 2; Dénes Gy.; La Fontaine; Milne,
A. A.; Rodari, G.; Benedek E., Kolozsvári G. E.; Wass A.; Lázár E.; Nyulász P.; Devecseri G.;
Fésűs É.; Grimm testvérek; Dsida J.; Bagossy L.; Berg J.; magyar népmese 9; magyar népköltészet 4; népmesék: kínai 2; cigány, afrikai, tatár, horvát 1-1.
Az írók, költők listáját elnézve rögtön feltűnhet, hogy ezúttal a 20. századi alkotók vannak többségben, s a szerzők majdnem fele ma is élő. A legtöbb írást Kányáditól válogatták
a szerkesztők, így a korábban tapasztalt Móra Ferenc- és Gárdonyi-dominancia megszűnt.
(Mindkét szerzőnek van több műve az olvasókönyv második részében, tehát nem száműzettek, csak arányaiban kevésbé hangsúlyos a jelenlétük.)
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Összegzés
A fentiekben különböző szempontok alapján igyekeztem leírni azokat a változásokat, amelyek megfigyelhetők napjaink tankönyveiben – akár csak a közelmúlthoz képest is.
A két nagyobb szempont közül a külcsín esetében ment végbe talán a nagyobb fejlődés, ám
itt vár még ránk, illetve a kiadókra a nagyobb munka.
Tartalmi szempontból jobb helyzetből indulhattak a szerzők, szerkesztők, ám itt is láthattunk jelentősnek mondható változ(tat)ást: a szövegek frissebbek, modernebbek, a hangsúly
a kortárs irodalom felé tolódott el.
További változtatásokra is szükség lehet még persze, mindegyik területen megjelöltem néhány pontot, területet, amely újabb előrelépést tesz lehetővé.
A kérdés persze bonyolultabb ennél, hiszen állításaim egy részét talán még a szakmai közönség is vitatná. De az efféle változásokat ritkán kíséri teljes egyetértés. E téren azonban
olyan régen volt gyökeres változás, s annyira régen végbe kellett volna már mennie a szemléletváltásnak, hogy a pedagógustársadalom és a szakemberek is örömmel nyugtázhatják
majd a tankönyvek átalakulását. S talán még az is előfordulhat, hogy ők maguk követelik ki
a további fejlesztéseket.
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Mentés másként – Első lépések
a tanulóközpontú irodalomkönyvek felé
Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 2014-ben kifejlesztett kísérleti tankönyvei közt irodalomkönyvek
is szerepelnek. Ezek megvalósítása során az Intézet
munkatársai és alkotói csapata a sok lehetséges prioritás közül a tanulóközpontúságot választották. Arra
törekedtek, hogy a mai kamaszok korba ágyazottságához, nagyon hirtelen kialakult meghatározottságaihoz igazítsák a tananyag és a készségfejlesztés
megnyilvánulási módjait. Jelen tanulmányban azokat a nemzedéki jellegzetességeket foglaljuk össze,
amelyeket a műhely meghatározónak talált, és azokat a módszereket, amelyekkel ezekre reflektálni igyekezett.
A kísérleti tankönyvek magyar nyelvi és irodalmi
elemei sok egyéb cél mellett kiemelt elvárásnak tekintik a tanulók széles körében megfigyelhető nyelvi
beszűkülésre való reflektálást. A fejlesztés három fő iránya: a médialemek inspirációs forrásként való felhasználása, a tanulók kérdezési kultúrájának előtérbe állítása, továbbá az
idegennyelv-tanítási módszerek beemelése a magyar nyelvi órák metodikájába.
Miközben számos kutató szerint az internethasználat az emberiség rohamos elbutulásához vezet, sőt már be is léptünk a digitális demencia állapotába, az amerikai James Flynn
(Psychometrics Institute, é. n.) adatokkal bizonyítja, hogy a monitorfüggőség nyilvánvaló
romboló hatásai ellenére nemzedékről nemzedékre nő az emberiség IQ-ja, 1930 óta mindenesetre jól dokumentálható módon. Németországban például évtizedenként 3 IQ-ponttal nő a mért eredmény (Schmundt, Hilmar, 2012) Törökországban 6-tal, de az Egyesült
Államokban is folyamatosan emelkedik, ahelyett, hogy csakugyan elbutulnánk, ahogyan a
képernyőhöz kötött mai ember láttán joggal gondolhatnánk.
Nyomasztó felismerés ugyanakkor, hogy a nemzedékek nyelvi, szóbeli, szókincsbeli képességei csakugyan romlanak, és egyre ijesztőbb mértékben elmaradnak az általános IQeredményekhez képest. A logikai és vizuális feladatok megoldása jobban megy a mai gyerekeknek, mint a korábbi nemzedékeknek, mentális lexikonuk azonban jóval szegényesebb,
s mindabban, amit szavakkal kellene kifejezniük, egyre jobban elmaradnak a szüleik generációjától. Mindez Flynn professzor szerint egyfajta alkalmazkodás következménye: alkalmazkodnak a felgyorsult világ rohanásához, amelyben a hosszas, részletező beszédmódnak
nincs többé helye. Ezeroldalas regények helyett másfél órás filmekben gondolkodnak a fiata101
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lok, ami a szóbeliséget érthető és szükségszerű módon erodálja. Hasonlót figyelt meg Gósy
Mária is, amikor kutatása során azt tapasztalta, hogy a mai gyerekek rohanva írnak. Senki
sem kérte tőlük, hogy siessenek, a mai 12-13 évesek mégis tízzel több szót írnak le egy perc
alatt (25 helyett 35-öt), mint a hatvan évvel korábban azonos körülmények között megkérdezett kutatási alanyok (Gósy–Kovács, 2001)
Tovább pontosítva, hogy miben is áll a beszéd mai hanyatlása, Flynn professzor megkülönbözteti a passzív és az aktív szókincset. Míg a gyerekek passzív szókincse kevésbé erodálódott, és viszonylag jól megértik a szüleik nemzedékének nyelvét, addig az aktív szókincsük
jelentősen beszűkült. A baj tehát akkor mutatkozik meg, amikor beszélniük vagy fogalmazniuk kellene, amikor szavakba kellene önteniük gondolataikat, tegyék ezt akár írásban-szóban megnyilatkozva, szöveget alkotva, akár néma autokommunikáció (Lotman, 2001) formájában, magát a gondolkodást gyakorolva – ami legalább olyan fontos, mint az előbbi, csak
rövidlátásunk folytán sokkal kevesebb szó esik róla (Gambino, 2012).
A Flynn-effektus nemcsak azért veszélyes, mert a szókincs szűkülése valamennyi tantárgyra kiterjedően a teljes iskolai előrehaladást aláássa, s voltaképpen előre rossz teljesítményre predesztinálja a fiatalt kémiából éppúgy, mint történelemből vagy akár a szöveges
példákkal előálló matematikaórán (David, 2010). Hanem veszélyes azért is, mert a hiányosság egész felnőttkori életvezetése során alkalmatlanná teheti a személyes, munkahelyi vagy
akár a legintimebb érzelmi konfliktusok verbális feloldására, megbeszélésére, ködös belső
feszültségeinek világos fogalmi eszközökkel való tárgyiasítására és közlésére.
Mindennek a tünetegyüttesnek tovább növeli a veszélyességét, hogy a potenciális cselekvők tanácstalanul állnak a jelenség előtt. Rengeteg szó esik ugyan a digitális bennszülöttek
nemzedékéről, de az iskolák és a szülők jóformán semmit sem tehetnek a tendencia ellen.
Nincs hozzá módszertanunk, túl friss és túl gyorsan terjedő a világméretű hatás, az anyanyelvi órák pedig továbbra is a nyelvről való meta-beszéd szerepzavarában zajlanak le ahelyett, hogy legalább a bögrék és tűzhelyek felcédulázásával, magyarán a mentális lexikon
szavainak megtanításával próbálkoznának. Mit jelent a tehetetlen nyelvtanórai meta-beszéd? Azt, hogy továbbra is a nyelvről szóló ismereteket tanítjuk, ahelyett, hogy már rég a
nyelvet magát tanítanánk, hasonlóan ahhoz, ami az idegennyelv-órákon zajlik. Természetesen nem az elemi mondatokat, de nagyon is azokat a kifejezéseket, szókapcsolatokat, logikai
kategóriákat, amelyek a chat-beszéd új szóbeliségében sohasem kerülnek a magukra maradt,
virtuális szigetükön izolálódott, s A legyek ura (Wilson, 2010) páriáinak módjára egymást
irányító fiatalok látókörébe.
Amit kommunikáció címén a nyelvi pragmatikáról mégis megtanítunk, valójában az is
ismeret. Hogyan kell önéletrajzot írni, milyen olvasási stratégiák vannak – mindez csak látszólag tanítja beszélni a tanulókat. Beszélni akkor tanulnának, ha beszélhetnének, ám tudjuk
jól, hogy egy-egy tanítási órán egy tanuló legfeljebb 23 másodpercre juthat szóhoz (Albertné,
2005). S akkor sem anyanyelve birtokbevételét gyakorolja, hanem leckét mond fel.
A szemléltetést segítő animációk, az interaktív táblákkal gazdagodó hardverkészlet, a digitalizált tankönyvek a nyelvi beszűkülésen nem segítenek, sőt gyakran tovább rontanak a
helyzeten (az interaktív tábla például nyilvánvaló módon nyomja vissza a tanárt a frontális
munka irányába). Nem szolgálja a szóban forgó célt az irodalmi művek filmadaptációinak
levetítése sem. Ehelyett teljesen más funkciójú médiaelemek szolgálnák a beszédfejlesztés
célját.
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Az irodalmi művek tanítása éppúgy nem tűnhet el az oktatásból, ahogyan a grammatika
sem, itt csupán arról van szó, hogy a tanórák egy-egy idősávjában ezek mellett helyet kell
szorítani a tanulók tényleges szóbeli-írásbeli szövegalkotásának, mégpedig irányított módon, a magasabb fogalmi tagoltságú, mintakövető, felfelé ösztökélő beszéd kikényszerítésével. E kényszer kutyakorbáccsal nem váltható ki, csakis erős motiváltsággal. Erre a motiválásra az irodalmi olvasmányok ma már ritkán képesek, tudomásul kell vennünk, hogy ami
ötven éve az olvasás volt, az ma a film. Ez képes igazán motiválni a gyerekeket.
Éppen ezért a médiaelemek beemelése elsősorban azt jelentheti, hogy mozifilmek néhány
perces jeleneteinek, jól tematizálható párbeszédeinek levetítésére szorítunk helyet az irodalmi művek és a grammatika mellett. Ezek kellően erős impulzust adnak a tanulóknak ahhoz,
hogy utána kapcsolódó szövegalkotásra bírhassuk őket, pl. a párbeszéd továbbírására, a jelenet kreatív újraszinkronizálására, és így tovább.
Mindennek az elméleti dimenziója jószerivel lényegtelen. A feladat sokkal inkább az, hogy
egy ilyen válogatást minél többféle online és offline hordozón tantervi egységekre, sőt tanórákra bontva, kellő instrukciós anyaggal felszerelve a tanárok kezébe adjunk. Erre a jogszabály szerint akkor van mód, ha a filmrészletek átvétele nem üzletszerű, hanem non-profit
módon történik, kifejezetten oktatási céllal – ebben hozhat áttörést az OFI projektje, hiszen
a korábbi, profitorientált kiadók ezzel az eszközzel nem élhettek.
A filmrészleteket az elfogadható esztétikai minőségnek és a tanulókat motiválni képes
jelenetek két halmazának figyelembevételével úgy kell kiválasztani, hogy azok metszetéből
kerüljenek ki a lejátszandó idézetek.
Nagy kihívás, hogy a kiválasztott médiaelemekhez olyan feladatsort szolgáltassunk, amely
a tanár munkáját leegyszerűsíti, a tanuló számára kellően érdekes, ugyanakkor idegennyelvtanítási stílusban szorítsa rá a tanulót a példaanyaggal, frazémákkal, mintaszövegekkel támogatott magasabb szintű nyelvhasználatra.
Perdöntő lehet a megvalósulás szempontjából, hogy mindezt könnyen kezelhető formában kapja meg a pedagógus. Régebbi fejlesztéső hardverek és szoftverek is támogassák a
lejátszást, s az egész szöveges és médiás rész alkosson egyetlen csomagot, ahol két-három
kattintással elindítható a folyamat.
Mindennek természetesen akadálya lehet az iskolák hiányos felszereltsége, a technikai
eszközök használatának nehézkessége. Csapó Benő és mások 2011-es kutatása azonban,
(Tóth–Molnár–Csapó, 2011) amelynek során egy 256 általános iskolából álló reprezentatív
mintát vizsgáltak, az derül ki, hogy ez nem valódi akadály. Az iskolák mintegy felében (50,3
százalék) egy, míg közel harmadában (31,7 százalék) kettő számítógépes terem található.
Az iskolák egytizedében (11,9 százalék) van három vagy annál több számítógépes szaktanterem. E termek egyharmadában mobil számítógép (laptop) is segíti a tanulást és tanítást.
Az első helyen megnevezett termek kétharmadában van projektor, harmadában az egyéni
multimédiás eszközökkel való tanulást segítő fülhallgató és egytizedében webkamera. Átlagosan az iskolák 61 százalékában nemcsak a számítógépes szaktantermekben, hanem a
többi tanteremben is van lehetőség a világhálóhoz csatlakozni. Az iskolák 40 százalékában
találhatók projektorral felszerelt tantermek. Az iskolákban ezek száma jellemzően nem haladja meg a 10-et.
A tanár munkája jórészt abszurd kommunikációs helyzetre épül. Fel nem tett kérdésekre
válaszol napi öt órában. Kivételt jelentenek a jól motivált csoportok, az érdeklődő gyerekek,
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nagyobb arányban pedig a legnépszerűbb tantárgyak, amilyen például az informatika vagy
a biológia (Csíkos, 2012). A feleltetés során pedig ismét csak a válaszadás marad a tanulóknak, amint a tevékenység elnevezéséből is kitűnik. Mi sem jellemzőbb a helyzetre, mint az a
világhálón fellelhető metodikai tanulmány, amelynek a tanórai kérdéskultúra a témája, ám
21.000 karakteréből 20.000 a tanári kérdésekkel foglalkozik, s mindösszesen 1.000 karakternyi szöveg tér ki a tanulói kérdésfeltevések témájára (Makádi, 2013).
Mi adna jobb alkalmat a diákok kérdéskultúrájának fejlesztésére, mint egy drámai filmrészlet? Kérdéseket tehetnek fel a szereplőnek, rákérdezhetnek az előzményekre, a folytatásra, a következményekre. Ahogy idegen nyelveken is nehezebb kérdezni, mint kijelentő
mondatokat fogalmazni, úgy saját anyanyelvükön is sokat fejleszthet a képességeiken, ha
többet gyakorolják a pontos, világos, lényegretörő kérdések megfogalmazását. Természetesen ugyanez áll az irodalmi szemelvényekre is. Igen ám, de ezek elolvasása jóval több időt
igényel, és megintcsak kevesebb idő marad a tanulói aktivitásra.
Az egész program – tanítsuk a magyart mint idegen nyelvet – szóba hozása komikusan
vagy épp provokatívan hathat mindaddig, amíg az elemi mondatformákra gondolunk, amelyeket természetesen a mai diákok is anyanyelvi szinten alkalmaznak, függetlenül a nyelvi
beszűküléstől. Az idegen nyelvi szószedetek, tezauruszok, a nyelvvizsgákhoz kötődő pontos és hosszú idő alatt kiérlelt, professzionális szintleírások azonban komolyabb horizontra
emelhetik felvetésünket, és nagy segítséget adhatnak azoknak a nyelvi igényességi fokoknak
a körülhatárolásában, amelyeket a mai körülmények között magyarul is meg kellene tanítanunk a magyar gyerekeknek.
A nyelvoktatással kapcsolatos Közös Európai Referenciakeret (KER) például meglehetős
szabatossággal írja le a magasabb nyelvi szintekhez kötődő nyelvi-szövegalkotási elvárásokat
(Oktatási Hivatal, é. n.) Rövid idézet belőle példaként:
„A lexikai elemek lehetnek több szóból álló állandósult kifejezések, mondatformulák, archaizmusok, idiomatikus kifejezések, állandósult metaforák, például Feldobta a talpát (meghalt), Túllőtt a célon (eltúlozta), Hajtott, mint a meszes (nagyon gyorsan); jelentésfokozók,
például fehér, mint a hó (tiszta), ugyanakkor fehér, mint a fal (sápadt); állandósult keretek,
például: „Kaphatnék, kérem ...”; egyéb állandósult kifejezések, mint például vonzatos igék,
pl. belenyugodni valamibe, állandósult szókapcsolatok, pl. beszédet tartani, hibát elkövetni
stb.”
De ugyanilyen hasznos lehet számunkra bármely nyelvoktató tankönyvsorozat felsőfokú
szókincs-fókuszainak átgondolt rendszere is, vegyük például a Headway sorozatot, amely
haladóknak szóló kötetében (Kiadói közlemény, 2014) ilyen fókuszokat jelöl ki: testmozdulatok (karba font kézzel, keresztbe tett lábbal), hangadás (köhint, torkot köszörül), fok-mérték határozók kapcsolódása (mélyen elgondolkodtató, elképesztően tehetséges), folyamatok
(gyengül, hanyatlik, elenyészik), újságcikk-címek, éles kifejezést tompító fordulatok (némileg, egy kissé, esetleg), időjárással kapcsolatos szavak (szitál, párás), csodálkozás kifejezése
(bámulatos, döbbenetes).
Végezetül kézenfekvő lenne az Isabel Beck, Margaret McKeown és Linda Kucanangol által
kidolgozott szójegyzékek (Beck, 2002) egyszerű átvétele is. Tudatos, kidolgozott rendszert
alkotnak (Tyson, 2013), évfolyamonként mintegy 100 szót jelölnek ki, kilencedikben (Intézményi közlemény, é. n.) például ilyeneket, mint: alternatív, ellentmondásos, ellentétes,
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dilemma, feltételezés, ésszerűség, ösztönzés, sebezhetőség. Nagyon is kívánatos lenne, ha
ilyen szavakat is használnának a tanítványaink. Jelenleg nemigen használják őket.
Hogyan reagálhatnak mindezekre az OFI újgenerációs irodalomkönyvei? Első körben, a
kipróbálásra bocsátott kísérleti anyagokban a következő konkrét lépésekre került sor:
1. Olyan digitális tananyagokat teszünk közzé, amelyek konkrét szókincsbővítési gyakorlósorokat tartalmaznak.
2. Egyre több digitális feladatban fordítjuk meg a megszokott logikát, hogy a kérdések
megválaszolása helyett a kérdések megfogalmazása legyen a tanuló elé állított kihívás.
3. Minden korábbinál nagyobb aránnyal emelünk be a tananyagba kortárs szerzőket már
a kurzus kezdetétől fogva, hogy a tematika és a beszédmód erőteljesebben érintse meg
a tanulókat.
4. A sznob elvárásokkal dacolva a filmipar könnyű műfajából közlünk részleteket és ahhoz kapcsolódó szövegalkotási feladatsorokat.
5. A grafikus rendezők szerepének, súlyának megtöbbszörözésével vezetjük rá a tanulókat
a szöveglogikai tevékenységek technikájára.
6. Hétköznapi, életközeli, a tanulókat személyesen is érintő tematikába ágyazzuk az olvasmányokat.
7. Nagy tankönyvi felületen, a tananyag kompressziójával teremtünk helyet a tanulói
megnyilatkozást és szövegalkotást időhöz-térhez juttató tevékenységeknek.
8. Tanári kézikönyvekkel adunk ötleteket a tanulók tevékenykedtetéséhez.
Mindezeket a többszáz pedagógus bevonásával zajló kipróbálás és a beérkező sokezer észrevétel nyomán olyan átdolgozott kiadások követhetik, amelyekben a fentiek módosulhatnak, illetve újabb eszközök bevonására kerülhet sor. A tankönyv persze ettől függetlenül
továbbra is csak eszköz marad, a döntő szerep a pedagógusé. De a kezdeményezés talán így
is jelezni tudja: a tanulók világához való igazodás elemi követelmény, amely nélkül a pedagógiai erőfeszítések aligha érhetik el céljukat.
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Lajtán innen, Lajtán túl – a megújuló
matematika-tankönyvek nemzetközi
kitekintésben1
1. Hagyományok és változások
a magyar matematikaoktatásban
Már a 19. század végétől jellemző, hogy neves tudósok
foglalkoznak a magyar matematikatanítás jobbításával. Ennek eredményeképpen 1894-ben létrejött a
Középiskolai Matematikai Lapok, középiskolásoknak
szóló versenyek indultak. A több mint egy évszázada
sikeresen működő matematikai tehetségképzés nyomán
felnövekvő, kiemelkedő tehetségű fiatalok nemzetközi
elismertséget szereznek a magyar matematikai iskolának (lásd pl. Fried, 2010). A magyarországi matematikatanárok felkészítése hagyományosan nemzetközi
elismerést vált ki, ha a matematikai tartalmak szaktudományi szintű és elementarizált feldolgozására gondolunk. Ebbe beletartoznak a szemléletes bizonyítások és a klasszikus szemléltetés is. Az ezredfordulón azonban már kritika
is társult az elismeréshez: az Európai Matematikai Társaság összehasonlító vizsgálatának
Magyarországra vonatkozó értékelése a magyar matematikai neveléssel kapcsolatban
 pozitívumként említi, hogy szaktanár tanítja a matematikát; minden érettségiző matematikából is vizsgázik; hagyományosan jó, eredményes a tehetséggondozás; tanítunk
bizonyítást, a matematizálási folyamatra, a matematikai tevékenységre is figyelünk,
nem csupán az eredményre;
 veszélyforrásnak ítéli ugyanakkor a diákok matematikáról alkotott egyoldalú képét;
hiányolja a matematika alkalmazásainak, hasznának a bemutatását, a technikai fejlődésnek a tanítási gyakorlatba való bevezetését; és sajnálatosnak tartja, hogy jól képzett
szaktanárok anyagi okok miatt elhagyják a pályát.
A 2000-es évek meghatározó eseménye volt a PISA OECD-program keretében elindult
méréssorozata matematikából és szövegértésből, amelyben Magyarország eredménye nem
érte el a nemzetközi átlagot.

1
A cikk a hasonló címmel tartott prezentáció tartalmának kibővített és átdolgozott változata (Vásárhelyi,
2014).
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 „A nemzetközi tudásszint-vizsgálatok egyik rendszeresen visszatérő üzenete szerint
a magyar tanulók sok mindent tudnak, de tudásukból keveset képesek alkalmazni”
(Csapó, 2008).
 „Abban a pillanatban, ha a megtanult ismeretanyagot alkalmazni kell egy tantárgytól
független, köznapi kontextusban, akkor a magyar gyerekek rendre kudarcot vallanak.
Erről szól a TIMSS kontra PISA-elemzés” (Pála, 2008).
A közoktatási szakmai célok és feladatok terén a nemzetközi és a hazai rendszerszintű tanulói teljesítménymérések eredményeinek elemzése alapján jelentős változás történt, amely
szerint az ismeretek tanítása helyett a kulcskompetenciák (kitüntetetten az olvasás-szövegértés) fejlesztése került előtérbe. Ezt alátámasztotta az is, hogy a 21. századra módosult a
műveltség tartalma (Varga, Kojanitz, Dobszay és Wintsche, 2015). A módszertani szakirodalomban olvashatunk a tanítási órák munkaformáinak átalakítását szorgalmazó külföldi
és hazai tanulmányokat a differenciálásról, a kooperatív módszerekről, a projektmunkáról.
A magyar matematikaórák zömét még napjainkban is elsősorban a frontális munkaforma,
a direkt tanári irányítás jellemzi. Rugalmasabb, változatosabb tanítási stílust inkább az általános iskolákban és az alternatív középiskolákban találhatunk. A hagyományostól különböző munka- és szociális formák, óraszerkezetek, oktatási modellek integrálása a magyar
matematikatanítási hagyományokba nem pusztán a tankönyv dolga, de sok múlik azon,
hogy mennyire támogat a tankönyv vagy a kiegészítő taneszközrendszer új módszertani
törekvéseket, modern technikai eszközöket. A modern eszközök és a nélkülözhetetlen, ősi,
konkrét-manipulatív eszközök integrált alkalmazása kreatív pedagógiai feladat, amelynek
rendszerszerű alkalmazása a modern pedagógiai és tanuláspszichológiai eredményekre is
építő, komplexebb felkészítést feltételez.
Az újgenerációs tankönyvek új munkaformákhoz illeszkedő feladatokat is javasolnak.
A könyvek új típusú arculatára és tartalmi elemeire vonatkozó tanári visszajelzések szubjektív módon, de statisztikailag igazolják, hogy a tanulók sokat fejlődtek szövegértésben és
szociális kompetenciákban (Wintsche, 2015; 2016a; 2016b).

1.1 A kompetenciákról
Az európai kulcskompetenciák az önmegvalósításhoz, a beilleszkedéshez és a foglalkoztatáshoz szükséges alábbi ismereteket, készségeket és attitűdöket ötvözik:
 anyanyelven folytatott kommunikáció;
 idegen nyelveken folytatott kommunikáció;
 matematikai kompetenciák és alapvető kompetenciák a természet- és műszaki tudományok terén;
 digitális kompetencia;
 a tanulás elsajátítása;
 szociális és állampolgári kompetencia;
 kezdeményezőkészség és vállalkozói kompetencia;
 kulturális tudatosság és kifejezőkészség.
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A felsorolt kompetenciaterületetek egymással is kölcsönhatásban vannak, és „a hangsúly
minden esetben a kritikus gondolkodáson, a kreativitáson, a kezdeményezőkészségen, a
problémamegoldáson, a kockázatértékelésen, a döntéshozatalon és az érzelmek konstruktív
kezelésén van” (bővebben lásd Az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák). A kulcskompetenciák referenciakeretet alkotnak, amelynek célja, hogy támogassa az
általuk meghatározott célok elérésére irányuló nemzeti és európai törekvéseket. A keret elsősorban a politikai döntéshozók, az oktatást és képzést nyújtók, a munkáltatók és a tanulók
számára készült.
A matematika műveltségi területet az oktatási folyamatok és a taneszközök szempontjából
vizsgálva nem csupán az általános pedagógiai szempontokat kell szem előtt tartani, hanem
gondolni kell a tartalomból és a tárgy oktatásának céljaiból fakadó sajátosságokra is. A matematika királynő és szolgálóleány egyszerre. A kulcskompetenciák a matematikaoktatás
számára explicit és implicit feladatként (és lehetőségként) értelmezhetők: az állampolgár
legyen képes a matematika segítségével alapvető logikai elvek mentén felismerni, megfogalmazni és megoldani a mindennapi életben felmerülő problémákat, tudjon logikusan érvelni, pontosan fogalmazni, és komplex logikai következtetések láncolata se jelentsen számára
legyőzhetetlen akadályt.

1.2 A magyar matematikaoktatásról
A magyar matematikatanítás hagyományosan problémaorientált, így megfelelő módszertani megoldással hozzájárulhat – a matematika-tananyag elsajátításán túl – szinte valamennyi
kulcskompetencia fejlesztéséhez. A matematika tantárgy keretein belüli problémamegoldás
sem izolált módon zajlik, hanem a tanár és a diák iskolán belüli és azon kívüli élményeivel
és kompetenciáival kölcsönhatásban (1. ábra).
1. ábra: A problémamegoldó gondolkodás kapcsolatrendszere
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Pólya elképzelése szerint nem sablonos, hanem felfedezésre és gondolkodásra serkentő feladatokat kell a diákoknak adni. Ehhez nem nehéz problémákra van szükség, hanem megfelelő
szintű, érdekes feladatokra (Pólya, 1977; Ambrus, 1995; Schoenfeld, 1985; Zimmermann, 1981).
De miért is akar valaki kompetenciára szert tenni? Hogyan lehet ösztönözni, ha mégsem
akar? Mi a tankönyvek hatása? A kompetenciára (hozzáértésre, szakértelemre) való törekvés
White szerint globális belső motiváció arra, hogy hatékonyan kezeljük a környezetet (például
ügyesen építsünk a játék kockákkal, jól bánjunk a számítógéppel, érdekes előadást tartsunk,
vagy jó cikket írjunk). White értelmezésében a kompetenciára való törekvés élethosszig tartó
tanulást feltételez, nem csupán egy adott életperiódusra (iskoláskor, egyetemi tanulmányok
stb.) jellemző. A megközelítésből adódóan az egyén egy-egy szituációban nem kompetens
vagy nem kompetens, hanem különböző szinteken lehet szakértője egy-egy témának, eljárásnak (lásd White, 1959. 297. o.). A kompetenciákról, a motivációról és a fejlesztési lehetőségekről
bővebb kifejtések találhatók a következő publikációkban: Fábián, Olasz, Lajos és Vidákovich;
Ambrus, Munkácsy, Szeredi, Vásárhelyi és Wintsche, 2014; Herber és Vásárhelyi, 2006).
Ehhez a felfogáshoz jól illeszkedik a magyar kompetenciaalapú matematikatanítási mozgalom célkitűzése. A kompetenciaalapú matematikatanítási mozgalom hátterében Magyarországon a Varga Tamás által kidolgozott komplex fejlesztő tanítás felfogása áll. Ennek alapján nem iparkodunk mindenáron a magaslatokba, hogy majd onnan gyönyörködhessünk a
panorámában, hanem a „hosszú út” elve szerint haladunk, azaz körülnézünk azon a szinten,
amelyen éppen vagyunk. Megnézzük, hogy mire jó az a mégoly csekély ismeret, eljárás, amit
éppen felfedeztünk, megismertünk. A diák az adott szinten kompetens (szakértő, mester)
módon bánik az (esetleg teljesen új) ismerettel.
Varga Tamás spirálisan építkezett, arra törekedett, hogy a következő tematikai egységek
minden évfolyamon jelen legyenek:
 gondolkodási módszerek;
 számtan, algebra;
 függvények, sorozatok;
 geometria;
 valószínűség-számítás, statisztika.
A feldolgozás mélységét, a fogalomcsírától a szabatos matematikai fogalomig vezető állomásokat, a megfelelő kompetenciaszintet pedig az életkori sajátosságoknak megfelelően
kell megválasztani (Van Hiele, 1959):
A vizuális szint jellemzője, hogy a tanulók felismernek különböző objektumokat és tulajdonságokat, mentális képeket alkotnak róluk.
A leíró, analitikus szinten a tanulók külön tudják választani az objektumok részleteit, azok
tulajdonságait (például a négyzet oldalait, átlóit, a kör középpontját stb.), és e tulajdonságaik
alapján azonosítják az objektumokat.
Az absztrakt, összefüggés-felismerő szinten a diákok tulajdonságaik alapján definiálják és
osztályozzák a dolgokat. A tulajdonságok között összefüggéseket állapítanak meg.
A formális dedukciós szinten a diákok önálló bizonyításokat készítenek, tételeket alkotnak,
és ezeket logikai következtetésekkel támasztják alá.
A matematikai szigor szintjén a diákok matematikai rendszerekkel kapcsolatban is képesek formálisan érvelni.
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2. A matematika-tankönyv a nemzetközi kutatások tükrében
Néhányan úgy gondolják, hogy a modern információs technológia átveszi a tankönyvek szerepét, de − legalábbis az iparilag fejlett országokban − a tankönyvek használata magától értetődő, míg a számítógép-használat vitatott. Úgy tűnik, hogy még mindig érvényes Howson
megjegyzése: „Annak ellenére, hogy az új technológia hatásával nyilvánvalóan számolni
kell, a tankönyvekhez és más írott anyagokhoz képest elhalványul a szerepe a világ tantermeinek túlnyomó többségében” (Howson, 1995. 21. o.).

2.1 A didaktikai szimplex
A matematika-tankönyv olyan könyv, amely bemutatja a matematikát, hogy támogassa annak tanítását és tanulását. A tankönyv általában tantermi használatra íródott, ezért legfontosabb felhasználói a tanár és a tanuló. Így jön létre a kétdimenziós didaktikai szimplex, a
didaktikai háromszög (Rezat, 2008. 177. o.). Valverde és munkatársai kiegészítették a vizsgálandó kölcsönhatásokat (Valverde, Bianchi, Wolfe, Schmidt és Houang, 2002), a „tankönyv−
diák–tanár” didaktikai háromszöghöz hozzávették egy tetraéder negyedik csúcsaként a matematikai tartalmat (2. ábra).
A tetraéder a matematika tanulása szempontjából jobban modellezi a kapcsolatrendszer
fő elemeit, noha szándékosan figyelmen kívül hagyja a környezet, köztük a szülők, kortársak, igazgatók és tanár kollégák, az oktatásirányítás és a tankönyvkiadás hatását.
A modell bővíthető, de az is látható, hogy egy újabb, (viszonylag független) 5. szereplő
bevonása már négydimenziós szimplexben ábrázolható, és 4 újabb kölcsönhatás vizsgálatát
vonja be a modellbe. Ez a bővítés akármeddig folytatható, de még a tetraédermodellben
jelzett kölcsönhatások vizsgálatának módszertanában is vannak kidolgozatlan részek (pl.
tankönyv-diák kölcsönhatás).
2. ábra: A didaktikai szimplex,
a „matematikai tartalom − tankönyv − diák – tanár” kölcsönhatás szemléltetése
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A szimplexmodellt használták egy közel 50 országban végzett, széles körű összehasonlító
tanterv- és tankönyvelemzésben, amelynek során 418 matematika- és természettudományos
tankönyvet vontak be a vizsgálatba.

2.2 A tankönyv matematikai tartalmáról
A matematika-tankönyvek megítélésében Magyarországon mindig is a szakmai megbízhatóság volt az elsőrangú szempont, kisebb szerepet játszott a különböző tanítási irányzatok,
módszerek megjelenítése. A tankönyvírók, bírálók, használók és a tudomány képviselői
egyetértenek abban, hogy egy matematika-tankönyvnek matematikailag korrektnek kell
lennie. Ugyanakkor a matematikáról és a matematikatanulásról alkotott kép divergens volta
miatt szinte mindenki mást ért a tankönyvek tartalmának matematikai korrektségén.
Éppen ezért a matematikatankönyv-írás alapkérdése, hogy mennyire kell a tankönyvekben szem előtt tartani a matematikai pontosságot, hogyan lehet az absztrakció és a szemléletesség kellő arányát megtartani egy adott életkori szinten. „A matematikának két arca
van: a matematika egyfelől Euklidesz szigorú tudománya, de valami más is. Az euklideszi
módon tárgyalt matematika – miközben dolgozik vele az ember – kísérleti, induktív jellegű.
A matematika mindkét arculata ugyanolyan régi, mint maga a matematika” (Pólya, 1977).
Ezek alapján a tankönyveknek példát kell mutatniuk a különböző matematikai tevékenységekre: az ötletek, sejtések megszületésének ösztönzésére, az intuíciók működtetésére, a tanulói kreativitás fejlesztésére és egy bizonyításhoz vagy egy nehezebb feladat megoldásához
szükséges, összetettebb logikai lánc követésére és kigondolására is.
A matematika-tankönyv annak a matematikának a leírása, amit tanítani kell a tanárnak,
és meg kell tanulnia a diáknak. A matematika-tankönyv objektív tartalommal rendelkező
önálló alkotás abban az értelemben, hogy strukturált információkat, strukturált tudást tartalmaz. Ez a struktúra a pedagógiai, szakdidaktikai és matematikai szempontból képzett
szakember, a szaktanár tudásszintjén objektív.
A tanulók, illetve a matematikusok és matematikatanárok számára írt matematikai tartalmak közötti alapvető különbség, hogy a matematikusnak általában van, a diákoknak pedig
általában nincs az aktuális tartalomhoz köthető strukturált matematikai ismeretrendszerük.
A tanulók matematikai érv- és ismeretrendszere (fogalmak, eljárások, tételek, indoklások)
a matematikai tevékenység folyamán épül fel. Eközben folyamatosan jelen van két konkurens nézet a matematikáról, nevezetesen, hogy a matematika megtanulandó elnevezések,
szabályok, eljárások, indoklások rendszere, illetve a kreatív gondolkodást fejlesztő hasznos
felfedeznivaló (Schoenfeld, 1989). Ambrus rámutat arra, hogy minden iskolai indoklás, bizonyítás előzményei között vannak olyan meggondolások, amelyeket tekintély, ismétlés, konkrét példa alapján „elfogadtak”, tehát csak lokális rendezésről van szó (Ambrus, 1992). Mivel
a tanulók általában nem rendelkeznek azzal a háttérrendszerrel, amelybe illeszkednie kell a
vizsgált állításnak, megnő a tankönyvszerző vagy a tanár felelőssége.
Minden egyes tankönyvi egység esetén érdemes figyelmet fordítani arra, hogy az adott
téma és módszer milyen hatással van a matematikáról alkotott kép formálására, elősegíti-e,
hogy ez a kép bővíthető, korrigálható legyen, és a mindennapi matematikai tevékenységben
eligazítsa a diákot. A széles látókörű tervezés alapját a fundamentális elvek megtalálása és al114
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kalmazása jelenti. Schweiger szerint a fundamentális elvek keresése maga is fontos folyamat,
hiszen feltételezi a matematikáról és matematikából szerzett ismeretek felidézését, összehasonlítását és rendszerezését (bővebben lásd Schweiger, 1992).
Bár a fundamentális elvek kiválasztása nem egységes a szakirodalomban, nyilvánvaló,
hogy csaknem minden „elv” a matematika valamely jelentős szempontját ragadja meg, és a
különböző elvek egy rendszerbe illeszkednek (pl. mérés, számok, mozgás, szimmetria, valószínűség stb.). Az irodalomban kritériumokat is találunk annak eldöntésére, hogy mi számít
fundamentális elvnek:
 történeti dimenzió: tartósan jelen vannak a matematika fejlődésében;
 horizontális dimenzió: jelen vannak a matematika különböző területein;
 vertikális dimenzió: jelen vannak a matematika különböző szintjein;
 humándimenzió: a mindennapi tevékenységben gyökereznek.
A fundamentális elvek segítenek
 a tanterv kialakításában;
 a matematikai tevékenység és a matematika lényegének megvilágításában;
 a különböző matematikai területek összekapcsolásában;
 az emlékezet javításában.
A fundamentális elvek egyike, a „matematikatörténeti szemléletmód” a hátrányos helyzetű tanulók tanításában különösen fontos, mert az iskolai oktatás céljainak és feladatainak figyelembevételével beépített matematikatörténeti vonatkozások is hidat jelenthetnek
a mindennapi élet problémái és a matematika szimbolikus világa között. A történetiség elsősorban szemléletmódot jelent és nem megtanulandó ismereteket. A feladat nem a történeti
tények tanítása, nem a történeti összefüggések felvázolása, hanem az érdeklődés felkeltése és
a kulturális kontextus helyreállítása.
A tankönyvek tartalmát sokan próbálják befolyásolni (iskolavezetők, szülők, diákok,
oktatáspolitikai döntéshozók, matematikadidaktikusok, az oktatás iránt érdeklődő matematikusok), és valamilyen mértékben befolyásolják is. Ezek közül legjelentősebb tényező a
tanterv, bár tényleges hatása – országonként eltérő módon – az előírástól az ajánlásig változik. Egyes országokban a tankönyveket más oktatási segédanyag is kíséri, például további
gyakorló feladatok és a tanulás eredményességét értékelő tesztek. A kiegészítő anyag, kísérő
tankönyv feladata lehet a tankönyvnek a matematikatanítási és/vagy tanulási folyamatban
betöltött szerepének magyarázata. A kísérő anyag címzettje lehet a diák is (például további
gyakorló feladatok, a tankönyv fejezeteinek kiegészítése, a tankönyv egyes fejezetei közötti
kapcsolatok megmutatása). A tanár számára íródik például a didaktikai háttér, egy adott tanítási szemlélet, kiegészítő tevékenység stb. bemutatása. A kiegészítő anyag gyakran rangsorolja a tanítási alternatívákat a tantervhez való „hűség” szempontjából. A TIMSS-tanulmány
tervezett, alkalmazott és elért tantervi szintet azonosít. A tervezett tanterv a szándékok és
célok gyűjteménye, míg a tankönyvek és a kapcsolódó írásos anyagok az alkalmazott, potenciálisan megvalósított tantervet alkotják, azaz befolyásolják, sőt meghatározzák a tanulandó stratégiákat, tevékenységeket. Az elért tanterv (tanulói tudás, ötletek, rendszerek) az
oktatás terméke. Bár a kapcsolatok nem determinisztikusak, a különböző szintű tantervek
és tankönyvek a matematikatanulás folyamatának fontos befolyásoló tényezői (bővebben
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lásd Schmidt, McKnight, Houang, Wang, Wiley, Cogan és Wolfe, 2001; Valverde és mtsai,
2002. 5., 14. o.).
Oktatási reformok alkalmával átrendeződnek a szerepkörök, a reformerek a tanterv és a
tankönyv által szeretnének „üzenni” a tanároknak.
A felfedeztető és komplex matematikatanítási törekvés a tankönyvek szerkezetén is látszik,
mivel a magyar matematika-tankönyvek minden évfolyamon minden főbb témát érintenek,
míg több ország tankönyvei kevesebb témakörrel, de nagyobb mélységben foglalkoznak. A
nemzetközi összehasonlítás alapján a magyarországi tankönyvek különböző típusú részeinek (szövegek, ábrák, kérdések, kidolgozott feladatok) eloszlása arányos. A mintapéldák
és a kidolgozott feladatok azonban a magyar, a bolgár, az orosz és a román tankönyveknek
sokkal kisebb hányadát teszik ki, mint más országokéi esetében.

2.3 A tankönyv a célirányos használat által válik taneszközzé
Milyen a jó tankönyv? A matematikaoktatásban közvetve vagy közvetlenül érintett szereplők más-más szempontokat preferálnak. A matematikus szerint legyen matematikailag
precíz, helyes. A tanár elvárja, hogy segítse a napi munkában. A szakdidaktikus a tanulók
által befogadható, megérthető művet szeretne látni, amely a tanulót önálló gondolkodásra
készteti. Az állam számára az a jó könyv, amely megfelel az állam mindenkori céljainak. A
diák érdekes, szórakoztató olvasmányt vár, a szülő pedig megfizethető és könnyen kezelhető
tankönyvvel lenne elégedett.
A tanár számára a tankönyv egyik fő feladata a tantervi elvek tananyaggá transzformálása, operacionalizálása (vagy annak egy példája).
A nemzetközi szakirodalomban meglepően homogén képet találunk a tankönyvek szerepéről és használatáról mondott tanári vélemények szerint (pl. Hopf nagymintás vizsgálata
amerikai, angol, francia és német tanárok között [Hopf, 1980]):
 Az órára való felkészülésben a tanárok jelentős része jelentős mértékben támaszkodik
a tankönyvre, így annak matematikai tartalma erősen befolyásolja a tantermi munkát.
 A tanárok túlnyomórészt a tankönyvek feladatait használják.
A tankönyv ezen túlmenő, tényleges használata tanárról tanárra nagyon eltérő lehet, de
még ugyanannál a tanárnál is osztályról osztályra. Andrews és társai egy öt országra (köztük Magyarországra is) kiterjedő európai összehasonlító kutatásban ugyanazon korosztály
ugyanazon tananyagainak feldolgozását hasonlították össze és értékelték. Ennek alapján
felhívják a figyelmet a kulturális különbségekre. Nehéz kultúrasemlegesen szövegezni és
motivációs szempontból nem is érdemes, mert nem szólítja meg az olvasót. Minden olvasó
a saját kulturális álláspontja alapján értelmezi a tartalmakat (bővebben lásd Andrews és
Rowland, 2014; Andrews, Carrillo, Climent, De Corte, Depaepe, Fried, Hatch, Malaty, Eynde,
Pálfalvi, Sayers, Sorvali, Szeredi, Török és Verschaffel, 2014).
„Magyar sajátosság, szinte már pedagógiai hagyomány, hogy nálunk az iskolai tanítástanulás nagyon erősen tankönyvvezérelt. Külföldi kollégáikhoz képest a magyar pedagógusok nem csupán jóval nagyobb számban és arányban alkalmaznak (vásároltatnak meg)
tankönyveket, munkafüzeteket, hanem azok tartalmaihoz is hűségesebben (merevebben)
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ragaszkodnak” (Tanulmány a tankönyvpolitikák vizsgálatáról, TÁMOP-3.1.1). A tanár biztonságban érzi magát, ha az elfogadott tankönyv alapján halad, és időt takarít meg.
A tanárnak nem magánügye, hogy használják-e a diákjai a matematika-tankönyvet, hanem tanítania kell a tankönyv használatát is.

2.4 Szóljon a könyv a diáknak (is)!
A tankönyv használata a diák számára nem egyszerűen az objektív szerkezet elsajátítása,
hiszen a tankönyvi szöveg puszta olvasása is olyan kölcsönhatás, amelyet a cél, a korábbi tudás- és ismeretrendszer vezérel. A diák információt választ ki a szövegből, amivel átszervezi
a tankönyv rendszerét, ami persze visszahat a saját belső rendszerére.
A tanulók életkorával párhuzamosan nő az interneten szerezhető ismeretek jelentősége,
és ezzel párhuzamosan csökken a tankönyvek szerepe. Ezért az egyes elektronikus eszközök
szerepe is nő. Számos ország, például Spanyolország, Ausztria, Dánia tart fenn olyan internetalapú oktatási anyagokat tartalmazó weboldalt, amelyikről bármely tanuló vagy tanár
szabadon tölthet le tanítást segítő anyagokat, információkat. Ezen túlmenően természetesen
egyéb oktatással kapcsolatos általános információk is elérhetők ezeken a weblapokon.
A diákok tankönyvhasználata az eddigi kutatásokban nem kapott nagy figyelmet, egy
ilyen vizsgálat kutatási módszertana sem eléggé kidolgozott.
Ha a tankönyvkutatásban nem jelennek is meg a tanulói szempontok, a tankönyvekben
érvényesülniük kell.
Felsorolunk néhány tanulói szempontot Somfai tanulmányára támaszkodva (Somfai,
2006):
 Segítsen annak eldöntésében, hogy mikor érdemes és mikor nem érdemes használni a
zsebszámológépet.
 Támogassa a mindennapi életben adódó problémahelyzetek kezelését, a problémák
megoldását.
 Kapcsolja be ismeretforrásként az internetet, támogassa az aktív ismeretszerzést.
 Ösztönözze a tanulók közötti kooperációt, csoportmunkát.
 A szövegezés legyen összhangban az olvasási képességgel és az előzetes tudással.
 Kombinálja a különböző reprezentációs szinteket, kompenzálja a modellhez tapadó tudás veszélyét.
Sok tanuló számára a tankönyvhasználat legnagyobb nehézsége az olvasási, szövegértési
probléma. A matematikai szaknyelv sajátossága a szövegek tömörsége, ami súlyosbítja az
említett problémát. A kérdés összetettsége miatt matematikus, szakdidaktikus, nyelvész és
kommunikációs szakember együtt keresheti a megoldást. Somfai az absztrakció sorrendjében megkülönbözteti a mindennapi életben is használt fogalmak szintjét (pl. terület, kör), a
művelt közember szintjét (pl. összeg, százalék) és a speciális matematikai szakszavakat (pl.
logaritmus, diszkusszió). Annál nehezebb a tanulók számára a matematikai szöveg megértése, minél több a benne a magasabb absztrakciós szinthez tartozó szakkifejezés. Míg az általános iskola felső tagozatos tananyagában a szakkifejezések fokozatos használata indokolt,
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addig a középiskolában már a matematikatanulás célkitűzései között szerepel a szaknyelv és
a matematikai szimbólumok elsajátítása, tehát szükséges a szaknyelv használata.
Matematikából a szövegértés, a nyelvi, kommunikációs probléma életkor és a matematika
iránti érdeklődés szintje szerint differenciáltan jelentkezik. Ezért aggályos az a jelenlegi gyakorlat, hogy ugyanazok a kiadványok készítenek fel a középszintű és az emelt szintű érettségire. A középszintű érettségire készülő diáknak nem egyszerűen kevesebbet, hanem mást
kell tudnia matematikából. A közös tananyagrészeknél is lehetne segíteni a középszintre
készülők szövegértését megfelelő könyvvel.
A tankönyvi illusztrációk kapcsán gondos mérlegelés kérdése, hogy mennyi információ
átvitelét szabad egy ábra, illusztráció, színes fénykép puszta látványára bízni anélkül, hogy
az észreveendő tartalom verbális vagy szimbolikus leírással is szerepelne a könyvben. Ami a
tanár számára „egyértelműen látható”, az a globálisan szemlélő diák számára puszta hangulati elem lehet, vagy éppen téves interpretációra adhat okot (pl. alakzatok speciális helyzete
az ábrán).
A tananyag elrendezése a puszta ismeretközlésen túl a tanulási szokásokra, az egymás
közötti és a matematikai tartalomról való kommunikációra, problémamegoldási stratégiára
és még számos kompetenciára hatással lehet. Ezek közül hagyományos szempont:
 Hogyan vet fel, vezet be egy könyv egy problémát? (az érdeklődés felkeltése színes, tréfás ábrával, érdekes témájú feladattal)
 Hogyan tartja ébren az érdeklődést? Gondoskodik-e a régi és az új ismeretek megfelelő
arányáról és megfelelő kombinációjáról? (optimális aktiválás)
 Szerepel-e indoklás a kidolgozott feladatok megoldásának lépéseinél, és ha igen, milyen
formában?
 Megfelelő-e a tanulói megoldásra kitűzött feladatok között a matematikai és a gyakorlati problémák aránya?
 Vannak-e tudásellenőrzési pontok? (végeredmények a kitűzött feladatokhoz, tudáspróba, megoldáskötet stb.)
 Hogyan segíti a tankönyv az új ismeretek tudásrendszerbe való integrálását? (a fogalom- és feladatrendszer egymásra épülése, kapcsolatok megmutatása, felfedeztetése)
 Hogyan segíti a tankönyv a tananyag megjegyzését, bevésését?
„Akár a tankönyvi fejezethez csatlakozva, akár önálló munkafüzetben vagy példatárban
jelenik meg egy feladatsor, mindegyik esetben fellelhető az a törekvés, hogy fokozatosan
nehezedő sorrendben szerepeljenek a feladatok. Ez a tanulók által saját tapasztalatból is észrevehető felépítés az esetek többségében segíti őket abban, hogy gyakorláshoz, tudásuk biztosabbá tételéhez önállóan is megfelelő feladatokat válasszanak. A tankönyvekben szereplő
feladatok nem, de a példatárak összeállításai kiegészülnek végeredményekkel, megoldásvázlatokkal vagy megoldásokkal. Ez jó és szükséges a használhatóság szempontjából. A példatárak többsége és néha a tankönyvek is különböző tipográfiai jelekkel megkülönböztetik nehézségi fokozat szempontjából a szereplő feladatokat. Általában három nehézségi fokozattal
találkozhatunk, de van olyan kiadvány is, amelyik csak a nehéznek, összetettnek minősített
feladatot jelöli meg” (Somfai, 2006).
Az új tankönyvek jelölik a feladat nehézségi fokát. Egy-egy feladat nehézségi szintje azonban változhat attól, hogy a megelőző feladatok után vagy önállóan vannak-e kitűzve.
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A matematika tantárgy kettős feladatából adódik, hogy az alapfeladatok megoldása magában foglalja a tanult ismeretek alkalmazását a matematikán belül vagy más területen.
Somfai szerint a matematika iránt érdeklődők és a kevésbé érdeklődők számára más-más
motivációs lehetőség kínálkozik: az érdeklődők számára a matematikán belüli problémák és
az igényes alkalmazások megfelelőek, míg a matematika iránt kevésbé érdeklődők számára
a felnőttvilág jelenségeihez vagy a diákélethez, szabadidős tevékenységükhöz kapcsolódó
témák matematikai modellezése jelentheti a személyes kapcsolódást (gazdasági, társadalmi
jelenségek, sportversenyek, zenei események).
Az az általános nézet, hogy a matematikatanulás döntően individuális folyamat. Azonban
a közös munka, az alkalmazkodás, a felelősségvállalás, a meggyőzés kulcskompetenciáit a
matematika tárgyon belül is kell és lehet fejleszteni.
Az új tankönyvekben megfelelő feladatokkal és a feldolgozás módjára utaló ajánlásokkal
támogatást kap az önálló tanulói aktivitás, a páros és a csoportmunka is („nézzetek utána”,
„beszéljétek meg”, „mérjétek meg”, „hasonlítsátok össze”).
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Történeti alternatívák és történelmi
személyiségek, 1918–1919
Tisza István, Károlyi Mihály és Kun Béla
történeti értékelésének változásai
A két 20. századi vesztes világháború tragikus végkimenetele miatt bekövetkezett
változások – a lényegi különbségek mellett – számos hasonló vonással is rendelkeztek. A kudarcba fúlt 1918–1919-es,
illetve 1945-ös forradalmak és a régió
nemzeteinek helyzetét mindennél erősebben meghatározó nagyhatalmi beavatkozások, majd nyomukban a belpolitikai
fordulatok éles törésvonalakat húztak a
kelet-közép-európai, azon belül a magyar
történelemben. Ezek megértése, a történelemoktatásban való értelmező megközelítése napjaink egyik nagy történelemdidaktikai erőpróbája. Kelet-Közép-Európa, azon
belül Magyarország és szomszédai nemzetállami fejlődésének kezdőpontját akkor van esélyünk megérteni, ha a rendszerfenntartó nagyhatalmakra és a térség többi nemzetére is figyelő forrásközpontú, multiperspektivikus megközelítésben sikerül a kérdéskör valamennyi
valódi összefüggését középpontba állítani. Az 1918–1919-es vízválasztó három egyformán
zsákutcának bizonyult választási lehetőségét és alternatíváját megszemélyesítő három magyar politikus változó megítéléseinek rövid áttekintése segíthet a helyzet jobb megértésében. Ugyanakkor a köztörténeti és szaktörténeti megközelítések kiegyenlítési kísérletének
nehézségi fokát is jelzi.
Az első világháború végén kialakult válsághelyzet folyamatainak kétségkívül számos belső és külső oka, előzménye volt. Ennek ellenére – vagy talán inkább éppen ebből adódóan
– a róluk szóló viták rendszerint nyomasztóan polarizáltak. Pedig a történeti magyar állam
1918–1920. évi felbomlását, a trianoni békeszerződés büntető rendelkezéseinek elfogadását
nem lehet egyetlen döntő tényezőre visszavezetni. A külső és belső okok, a történeti előzmények, geopolitikai, civilizációtörténeti összefüggések nehezen rangsorolhatóak. Mindegyiknek fontos szerepe volt régiónk 1918–1920. évi nemzetállami átalakulásának és ezzel
együtt a trianoni Magyarország létrejöttének értelmezésében (Romsics, 2010. 139–145. o.;
2014. 663–691. o.; Bihari, 2014. 49–53. o.; Hajdu és Pollmann, 2014. 63–78. o.).
Az 1918 után ismét nagyhatalmi meghatározottságúvá vált kelet-közép-európai régió jövőjét a világháborúk győztesei alakították. Befolyásolásukban a vesztesek közé került Ma123
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gyarország korabeli kormányzati és ellenzéki vezetőinek egyaránt igen korlátozott lehetőségeik voltak. Ezzel együtt csak ritkán jutunk el annak a kérdésnek a felvetéséhez, hogy a
közös ügyekkel a dunai Monarchiához kötött Magyar Királyságnak milyen konstellációban lehetett volna valódi esélye a Nagy Háború végén függetlenségének saját erőből való
megteremtésére. Volt-e mód, reális esély a soknemzetiségű történeti állam területének vagy
legalább a magyar többségű részeknek a megőrzésére? Vajon szerencsésebb belviszonyok
mellett nyílhatott-e volna tér a mindenki által szorgalmazott, de az éles politikai szembenállások miatt esélytelennek bizonyult „nemzeti koncentráció” megszervezésére? Ez persze
optimális esetben is csak a magyar pártokra terjedt volna ki. Meg tudta-e volna akadályozni
az ilyen elméletileg elképzelhető nagykoalíciós fellépés a társadalmi, politikai és állami ös�szeomlást? A magyar történetírás mértékadó vonulatában hosszabb ideje konszenzus látszik
kialakulni arról, hogy a dualista birodalomból kiváló Magyarországnak a győztes nagyhatalmak által eldöntött felosztását 1918 őszén már nem lehetett megakadályozni. A magyar
többségű területek megőrzésére vagy legalább azok egy részére viszont elvben lehetett volna
némi esély (Romsics, 2014. 683–686. o; Hajdu, 2010. 155–161. o.).
Természetesen nem lehet szem elől téveszteni és figyelmen kívül hagyni az összeomláshoz
vezető út stációit. A magyar kormányok, pártok, politikusok tényleges szerepét azonban érdemes mértékén kezelni. A dualizmuskori Magyarország világháborús alternatívái közül a
központi hatalmak szövetségi rendszerében végsőkig való kitartást és a nemzetiségi kiválási
törekvések figyelmen kívül hagyását gróf Tisza István, a korszak legnagyobb formátumú politikusa képviselte. A IV. Károly birodalommentő különbéke-törekvéseihez kapcsolódó és a
magyar érdekek mentén elindítandó békepolitikát, valamint a nemzetiségekkel való tárgyalások megkezdését pedig a Függetlenségi és 48-as Párt elnöke, Károlyi Mihály szorgalmazta
(Salamon, 2010. 11–17. o.). Gyorsan kiderült, mindketten tévedtek, amikor az ország sorsát
múlékony háborús, illetve háború utáni konjunktúrákhoz próbálták kötni.
Az önálló hadsereg és diplomácia nélküli magyar állam mozgástere 1917 elejére végzetesen beszűkült. Az osztrák-német politika gyors ütemben önálló pályára kezdett átállni.
A fiatal uralkodó és a Bauer és Renner vezette szociáldemokraták – a magyar politikai elitnél jóval hamarabb és tisztábban – felismerték, hogy a Monarchia sorsát a háborúból való
kilépés nélkül többé nem lehet befolyásolni. A délszláv, cseh-szlovák, lengyel függetlenségi
törekvések felerősödése és nagyhatalmi támogatottsága miatt a magyarországi nemzetiségi
kérdés internacionalizálódott. IV. Károly koronázását követően, 1917 elején egyértelművé
vált, hogy Tisza az általános választójog és a különbéke kérdésében egyaránt ellentétbe került a fiatal uralkodóval.
Bevezető megjegyzéseinket azzal zárhatjuk, hogy a reális Trianon-kép kialakításához az
elhibázott nagyhatalmi béketeremtés kritikája mellett arra is szükség van, hogy az 1918–
1920. évi összeomláshoz vezető folyamatokat ne kizárólag elszigetelt magyar ügyként kezeljük. A soknemzetiségű birodalmak, monarchiák felbomlása, belső és külső erők által való
szétverése, a békekonferencia részrehajló, igazságtalan döntései, valamint a vesztes államokkal szemben érvényesített büntető béke rendelkezései mellett látnunk kell a baltikumi, a
lengyel, cseh-szlovák, délszláv, román stb. nemzet- és államépítő nacionalizmusok felerősödését és sikereit is. Az 1918–1920. évi korszakváltás belső alternatíváit olyan történelemformáló személyiségek képviselték, akiknek egymással vívott küzdelmét ma is sokan kizárólag
belpolitikai szembenállásként próbálják értelmezni. Pedig az Osztrák–Magyar Monarchia
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és annak részeként a történeti magyar állam összeomlását kiváltó első világháborús vereség
alapvetően a Nagy Háború során lezajlott nagyhatalmi erőviszonyokban végbement változásokra, a közép-európai térség geopolitikai átértékelődésére vezethető vissza.

Konszenzus és vita Tisza István értékelésében
A magyar történeti irodalom Tisza István-képe – az időről időre kialakuló viták ellenére
– alapvetően három kérdésben széles körű konszenzust mutat. Az életpályájával, politikai
szerepével foglalkozó szerzők egyetértenek abban, hogy a Szabadelvű Párt, majd a Nemzeti
Munkapárt elnökeként Tisza képes volt olyan hatalmi pozíciót kialakítani, amely a 20. század eleji válságjelenségek ellenére alkalmasnak bizonyult a dualista rendszer fenntartására
és megerősítésére. Ráadásul az előző évtizedekhez képest a magyar kormányzati érdekeket a közös kormányzatban is jóval határozottabban tudta érvényesíteni. A kiegyezést és
annak fenntartását ugyanis Tisza a magyar államiság megőrzése, megerősítése, fejlesztése szempontjából egyaránt meghatározónak tartotta (Hegedüs, 1937. 338–343. o.; Pölöskei,
2014. 163–174. o.). Ugyancsak egyetértés van abban, hogy az 1914. júliusi válság heteiben
Tisza a Monarchia szerbiai hadüzenetének előkészítésében nem a háborút, hanem a háború
megfelelő diplomáciai előkészítés nélküli kirobbantását, a Törökországgal, Bulgáriával és az
antanthatalmak közül Oroszországgal való egyeztetés nélkül meghozott döntést ellenezte.
Diószegi István, Galántai József munkái egyértelművé tették, hogy Tisza, bár világosan látta, Ausztria–Magyarország nincs felkészülve a világháborúra, tudatában volt saját lehetőségeinek. Mint ahogy azt is tudta, hogy a központi hatalmak külpolitikai helyzete – Románia
Monarchiával szembeni kiváró politikájának igen korán megsejtett katasztrofális következményei miatt – a térségben nem megfelelő. Jóllehet kezdetben határozottan ellenezte a
nagyhatalmak közti konfrontációval járó szerbiai hadüzenetet, rövid két héten belül belátta,
hogy Németország támogatási garanciája és annak erkölcsi nyomásgyakorlásként való felhasználása után a teljes elszigetelődést kockáztatta volna racionális kételyei további hangoztatásával. Emiatt július 16-án már ő maga is Szerbia megbüntetésének híveként szólalt
meg, és az annexió nélküli béke feltételével hozzájárult a Belgrádba küldött ultimátumhoz
(Bertényi, 2002. 71–79. o.).
Tisza döntésében közrejátszott, hogy a Szerbia elleni háborút elkerülni vagy inkább csak
elodázni kívánó elképzelését 1914 júliusában a mértékadó körök közül sem a magyar, sem
az osztrák fővárosban nem támogatta senki (Hajdu és Pollmann, 2014. 50–54. o.). És végül
egyetértés van abban a kérdésben is, hogy Tisza István a nemzetiségi kérdésben – természetesen a dualizmuskori magyar nemzet- és állameszme, azaz a magyar nemzetállam és a
magyar politikai nemzet gondolatkörén belül maradva – törekedett arra, hogy az 1875 után
egyre negatívabb megítélés alá eső nemzetiségi törekvések kormányzati kezelésében szakítson elődei erőszakos, „úrlovas” politikájával, és viszonylag jelentős engedményeket tegyen.
Ezek azonban sohasem haladták meg az 1868. évi XLIV. számú nemzetiségi törvény jogi
kereteit (Tőkéczki, 2000. 122–129. o.; Vermes, 1994. 38–40. o.).
Továbbra is jelentős véleménykülönbségek figyelhetők meg Tisza békepolitikával, az általános választójoggal és a háborús vereségben játszott szerepével kapcsolatosan. Mint már
jeleztük, a magyar miniszterelnök tisztán látta a világméretű konfliktussal fenyegető háború
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kockázatait, és 1914 őszén gyorsan felmérte a totális háborúvá alakult többfrontos küzdelem
rettenetes emberi, erkölcsi és politikai következményeit is. Erről tanúskodik a Hadsegítő Bizottság 1914. december 22-i budapesti felolvasóestjén „A háború hatása a nemzetre” címmel
megtartott előadásának gondolatmenete. Miközben védelmébe vette és utólag mindenben
igazoltnak látta a háború előtti véderőtörvényt s annak a Monarchia felfegyverkezését lehetővé tévő fő irányát, előadásában erőteljes pacifista álláspontot képviselt. Ennek jegyében
élesen bírálta a Conrad von Hötzendorf és az osztrák–magyar vezérkar egésze által az 1908.
évi annexiós válság óta hangosan követelt preventív háború logikáját. Kifejtette, hogy a modern fegyverekkel megvívott háború a pusztulásnak olyan mértékével jár, hogy már csak
emiatt is mindent el kellett követni az országért érzett felelősség jegyében annak érdekében,
hogy Magyarország és a Monarchia ne legyen részese semmilyen háborús konfliktusnak.
Szerinte a háború oly nagy mértékben befolyásolja a nemzetek sorsát, hogy arról egyedül
a gondviselés hivatott dönteni. „Én helyesnek tartom, hogy monarchiánk az utolsó öt-hat
esztendő változatos válságai között megmaradt ezen békés politika mellett. Helyesnek tartom, mert most, mikor benne vagyunk egy világháború minden borzalmaiban, nyugodt
lelkiismerettel, felemelt fővel mondhatjuk azt, hogy ezt a háborút nem provokáltuk, hogy ezt
a háborút fel nem idéztük” (Tisza, 1923. 672. o.).
Ami miatt Tisza békével kapcsolatos elképzelései mégis időről időre vita tárgyát jelenthetik, annak oka főleg a különbéketervek elutasítása. Mindvégig ragaszkodott a központi
hatalmak által közösen kezdeményezett béke elképzeléséhez. A háború legelejéről származó béketervéről Burián Istvánnak, a király személye körüli miniszternek írt 1914. augusztus 30-i levelében fejtette ki pár mondatban a keleti és nyugati frontokon remélt győzelem
nyomán beindítható békekezdeményezést: „…oda szeretnék hatni, hogy a béke azonnali
megkötésének feltétele mellett aránylag mérsékelt feltételekre igyekezzünk a németeket reávenni s magunk közt beszéljük meg, hogy mit kívánjunk. Szerintem a Balkánon való teljes
érvényesülés és lehető nagy pénzügyi kompenzáció volna a mi szempontunkból a fődolog.
Persze egész más feltételeket kellene szabnunk, ha reánk kényszerítik a végletekig menő küzdelmet, de nagy súlyt helyeznék reá, hogy most méltányos békét ajánljunk az oroszoknak
és a franciáknak” (Tisza, 1924. 110. o.). Két nappal később egy Buriánnak címezett újabb
levélben egyértelművé tette, a háború idején kizártnak tart minden olyan lépést, amelyhez
előzetesen ne nyerte volna meg Berlin támogatását: „Soha nem is álmodtam arról, hogy
Németország nélkül kössünk békét. Nincs elég erős szó, amivel ezt a gondolatot jellemezhetném. Csírájában kellene azt elfojtanod, ha még egyszer felvetné a fejét” (Tisza, 1924. 113.
o.). Nincs hely itt arra, hogy részletesen kifejtsük ennek a végsőkig való kitartásnak az okait
és összefüggéseit a mindenfajta különbéketervvel szembeni erőteljes ellenállással. A legfontosabbnak egészen biztosan a Monarchia és Magyarország balkáni, horvátországi és erdélyi
érdekeinek védelmében pótolhatatlan német garanciákat tekinthetjük. S természetesen Tisza azzal is tisztában volt, hogy Bécs és Berlin viszonyának megromlása Bécs és Budapest
számára csak negatív következményekkel járhat.
Annak ellenére, hogy Tisza politikai pályafutásának egyik sarokköve az általános választójog bevezetésének következetes ellenzése, meglehetősen különböznek a vélemények ennek
okait és következményeit illetően (Tőkéczki, 2000. 164–171. o.; Vermes, 1994. 155–164. o.).
Amikor 1917. június közepén a IV. Károly által sürgetett választójogi reform kapcsán tanúsított ellenállása miatt lemondani kényszerült, a Monarchiát s azon belül Magyarországot
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minden oldalról végzetes veszély fenyegette. Tisza mégis az általános választójog bevezetésétől, annak előre látható következményeitől, a szociáldemokraták és a nemzetiségiek parlamenti térnyerésétől tartott leginkább. A „nemzet életét gyökerében megtámadó radikális
választójogi tervek megvalósítását” a halála előtti napig ellenezte. „Az a borzasztó veszély
fenyeget – írta egyik hívének 1917 májusában –, hogy a közvélemény megtántorodásának
egyetlen röpke pillanatában saját kezünkkel pusztítjuk el a pazarul kiontott honfivérrel sokszoros túlerő gonosz merényletétől megmentett nemzeti államot. Ami képességet az Úristentől nyertem, ami erőt a férfiú becsületes elhatározásából meríthet, s ami erkölcsi súlyt
adhat szavaimnak a magyar nemzeti érdekeknek egy emberöltőn át való hű szolgálata, azt
készséggel szentelem ama feladat megoldásának, hogy e veszély tudatára ébresszem honfitársaimat” (Tisza, 1937. 285–287. o.).
A dualista alapozású közjogi konzervativizmus fordult itt szembe a nemzetiségpolitikai
engedményeken túlmutató radikális reformokkal. Időszerűségük, realitásuk felől a világháború kritikus szakaszában okkal lehettek kétségei. A választójog általánossá tételének
jogosultságát s az elmulasztásában rejlő tragikai vétség kockázatait valószínűleg maga is
megsejthette. Az általános választójog bevezetése, alkalmazása nélkül az ország parlamentje
– a Tisza által a háború által egységesíthetőnek gondolt politikai nemzet laboratóriuma és
szimbolikus helye – reménytelenül avítt és csonka maradt. A szociáldemokrácia és a felerészben nem magyar Magyarország nemzetiségeinek arányos képviselete nélkül az ország
virtuális egysége önmagától is egyre sebezhetőbbé vált. Az 1907-ben Ciszlajtániában bevezetett általános választójog nyomán a bécsi Reichsrat soknyelvűségét, bábeli viszonyait
minden bizonnyal fenyegetésként és az osztrák birodalomrész öngyilkos kísérleteként értékelte. Ugyanakkor Ausztria belső tartása jórészt a parlamenti vitákból, az osztrák szociáldemokraták kormányzóképes alternatívájából táplálkozott. Más kérdés, hogy az osztrák ös�szeomlás és a Saint Germain-i béke mindezt éppúgy megkérdőjelezte, mint ahogy Trianon
is zárójelbe tette a magyar alternatívákat.
Politikusi-emberi nagyságát nem vitatva, éppen ez a fatalista, önsorsrontó, az összeomlás
árnyékában is kizárólag a tradíciókhoz ragaszkodó magatartás Tisza emberi és politikai tragédiájának egyik lényegi vonása. Egy nappal az ellene irányuló harmadik fegyveres merénylet után, 1918. október 17-én az Országgyűlés képviselőházában elmondott beszédében beismerte a világháború elvesztésének megmásíthatatlan tényét, a kibontakozást már ő maga
is a wilsoni pontok alapján tartotta elképzelhetőnek. A kiegyezés kori magyar politika egyik
legkiemelkedőbb személyisége ezzel saját maga és nemzetiségi politikája fölött mondta ki
politikai halotti beszédét. Megpróbálta benne megvédeni ugyan a dualizmus kori magyar
kormányok nemzetiségi politikáját, de saját korábbi önkorrekciói is azt mutatták, hogy a
konfrontáció és az engedménypolitika eszközei a soknemzetiségű Magyarország nemzetiségi kérdéskomplexumának kezelésére végzetesen elégtelennek bizonyultak.

A Károlyi-kép változásai
Vannak korszakok, események, jelenségek és személyiségek, amelyek és akik makacsul megtapadnak a generációs és a kulturális emlékezet fordulópontjain, és az események kortársai által kitermelt szembenállások és megosztottságok máig megosztó tradíciók hordozói.
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Az első világháború utáni húsz hónap három, magyar szempontból tragikus kulcseseményének – a soknemzetiségű történeti magyar állam felbomlásának, a magyar Tanácsköztársaság létrejöttének és a proletárdiktatúra totális fiaskójának, illetve a magyarok millióit
kisebbségi helyzetbe juttató trianoni békeszerződésnek – az egyik fő felelőseként és bűnöseként napjainkban ismét egyre többen gróf Károlyi Mihályt jelölik meg.
Az utóbbi években felerősödött Károlyi-kritika alapvetően háromféle argumentációra
épül. A történeti ország megszűnéséért és a kommunista fordulatért egyaránt felelősségre
vonható, s emiatt tökéletes bűnbaknak bizonyult. Reális szerepét, mozgásterét, nem egészen
öthónapos kormányzati, illetve köztársasági elnöki szerepét túlértékelve és diabolizálva sokan őt teszik fő felelőssé a történeti magyar állam felbomlásáért, szétveréséért. Paradox módon a szomszéd nemzetek történetírásában éppen fordítva azt róják fel neki, hogy az utolsó
percig ragaszkodott a Magyar Királyság integritásához.
A magyar történetírásban a hazaárulóknak, honvesztőknek kijáró kiátkozás alaphangját
a Bujdosó könyv szerzője, Tormay Cécile adta meg: „Károlyi forradalmát majdnem kizárólag zsidók csinálták. (…) Hogy mernek ezek Magyarország nevében beszélni?” A magyar
népkormány hazaárulásának „bizonyítékait” a befolyásos író többnyire hallomások alapján,
kész tényként közölt állításokkal alapozta meg. Azt állította például, hogy a padovai fegyverszünet érintetlenül hagyta Magyarország egész területét, s garantálta volna a történeti
országhatárok demarkációs értékét. Károlyi azonban merő becs- és hatalomvágyból „mégis
megnyitotta a zsilipeket Belgrádban” (Tormay, 2010).
Szekfű a Három nemzedékben – saját érvelésének részben ellentmondva – az ország felbomlásáért viselt felelősséget kizárólag azokra osztotta ki, „kik azt tudatosan előkészítették,
valamint azon egyének és erők, kik Tiszát félretolva, magukra vették a nemzet és monarchia
kikalauzolását az útvesztőből, s akik a biztos part helyett menthetetlenül beletévedtek az
örvénybe, a forradalom kráterébe”. A dualizmuskori magyar állam legnagyobb hatalmú politikusát ugyanakkor minden tévedésével és mulasztásával együtt úgy menti fel, hogy közben megállapítja, ő sem volt birtokában a megoldásnak: „Tisza István liberális volt ugyan,
végzete azonban többé nem az újítást, hanem a tévútra jutott fejlődés feltartóztatását jelölte
ki tragikus feladatának. (…) a legkiválóbb sem tehet már egyebet, mint hogy napi munkát
végez az adott helyzetben: késleltet, de nem gyógyíthat többé” (Szekfű, 1989. 373. o.).
Az őszirózsás forradalommal hatalomra jutott új magyar kormány összetételének általában kevés és felületes figyelmet szentelnek. A polgári radikálisok mellett ebben a kormányban kapott először helyet a Magyarországi Szociáldemokrata Párt, amely nélkül nemcsak
Károlyi, de senki más sem lett volna képes többségi kormányt összeállítani a világháború
befejezése után. Ha tehát a Károlyival szemben megfogalmazódó érvek valóságtartalmát
kritikai szűrővel vizsgáljuk, elég feltennünk a kérdést, vajon melyik magyar politikus lett
volna képes kormányt alakítani Kunfiék, Garamiék nélkül. Az őszirózsás forradalom kitörését, lefolyását, Károlyi hatalomra kerülését aligha lehet úgy értelmezni, hogy abban személyi, hatalmi ambíciók játszottak volna döntő szerepet, még kevésbé az országot a győztes
nagyhatalmaknak és szövetségeseiknek kiszolgáltató „zsidó összeesküvés” (Ormos, 2009.
46–60. o.).
Nézzük a másik kardinális vádpontot: a soknemzetiségű ország tudatos felbomlasztásának vádját. Az 1918. október 31-én Károlyi Mihály által alakított kormányban a magyar
minisztertanács november 1-jei határozata alapján „Jászi Oszkár tárca nélküli miniszter úr
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a Magyarországon élő nemzetek önrendelkezési jogának előkészítésével” megbízott minisztérium létrehozására kapott felhatalmazást. A háborús vereség, a Monarchia felbomlása, az
utódállamok létrejötte és nagyhatalmi támogatottsága nyomán az ország a teljes külpolitikai
elszigeteltség helyzetébe jutott. A soknemzetiségű Magyarország nem magyar többségű régióit a régi és új szomszéd államok a háború alatti titkos megállapodások, ígéretek alapján immár magukénak tekintették, november első napjaitól katonai elfoglalásukat is megkezdték.
A Károlyi-kormány a román, szlovák, ruszin, német, szerb, vend, horvát nemzetiségi vezetőkkel előzetes megegyezések alapján a közrend fenntartása, a gazdaság működőképességének, az ellátásnak a biztosítása mellett mindenekelőtt azt a modus vivendit kívánta kidolgozni a soknemzetiségű történeti Magyarország népei számára, amely a békekonferencia
döntéséig biztosíthatta volna az ország közigazgatási és gazdasági integritásának és belső
békéjének a fenntartását. A kormány nemzetiségi minisztere, Jászi Oszkár az ország nemzeteinek megegyezésén alapuló provizórium megteremtésével a békekonferenciára szánt reális
magyar békecélok előkészítésében jelölte meg a Károlyi-kormány nemzetiségi politikájának
fő célkitűzését. Azt remélték, hogy a magyar többségű területeket ilyen alapállásból sikerülhet megmenteni. Az 1920. januárban Párizsba meghívást kapott, Apponyi vezette magyar
békedelegáció követeléseinek elutasítása után a trianoni békeszerződésben rögzített területi, politikai, gazdasági feltételek ennél jóval kedvezőtlenebb helyzetbe hozták az országot.
Maga Apponyi egyébként emlékirataiban igen negatívan értékeli saját egykori nacionalista
nemzetiségi politikáját. Mégis sokan – az összes nemzetiséggel a magyar kormányok közül
elsőként tárgyaló – Károlyiék „naivitásában” találják meg a magyarországi nem magyarok –
románok, szerbek, szlovákok, ruszinok és erdélyi szászok – kiválásának egyedüli okát.
A magyar történetírásban a legtöbb és legszenvedélyesebb vitát a Károlyi-kormány kezdeti nyíltan pacifista stratégiája, illetve az aktív ellenállás elmulasztását, késlekedését okozó
katonapolitikai döntései provokálják. Azt a nehezen eldönthető, inkább csupán a helyzet
valódi nehézségeire utaló kérdést ugyanis nagyon nehéz tisztázni, hogy vajon a történeti
országterület nagyobbik részét, így pl. az egész történeti Felvidéket magyar kormányzat alatt
meghagyó, 1918. november 13-i belgrádi konvenció egyidejű román, csehszlovák, délszláv
megsértése, az ország ellenséges katonai és nagyhatalmi-diplomáciai bekerítettsége, elszigeteltsége közepette lett-e volna valóságos esélye a katonai ellenállásnak. Vagy egy 1918–1919
telén meghirdetett honvédő háború szükségképpen ugyanarra a sorsra jutott volna, mint
Kun Béláék Vörös Hadseregének felvidéki és tiszai hadjárata? Azaz mennyire tekinthető
hadtörténeti és diplomáciatörténeti szempontból megkerülhetetlennek az az 1919. augusztusi végkifejlet, amelynek során az ország nagy része, Budapesttel együtt román megszállás
alá került (Hajdu, 2012. 102–105. o.).
Erre vonatkozóan talán érdemes a magyar békejegyzékek két megállapítását idéznünk.
„A magyarságnak nem volt hadserege, csak gyalog- és lovasezredek voltak magyarok, de
alig volt magyar tüzérség, és nem volt semmiféle magyar technikai vagy más magasabb rendű szolgálatra való csapat. Maga a vezérkar pedig még az állampolgárság szempontjából
is túlnyomó többségében szintén osztrák volt. Szellemében pedig teljesen az” (A magyar
béketárgyalások…, 1920. I. 12–13. o.). Az Apponyi vezette békedelegáció fentebb idézett bemutatkozó jegyzékében egyszerre történt hivatkozás pozitív értelemben a belgrádi katonai
konvencióra, és törtek pálcát a Károlyi-kormány felett. „A magyarság békeszeretetéről és
területi épségért való féltékeny gondjáról tesz tanúbizonyságot a fegyverszünet pillanata is.
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A magyar ezredek tömegesen, de teljesen rendben hagyták ott az olasz frontot, mert hazájukat látták közvetlen veszélyben. Borzasztó végzete a magyarságnak az, hogy ugyanebben a pillanatban lelkiismeretlen és hazafiatlan vezetők ragadták magukhoz a vezetést, és a
magyarság egyrészt az ő szavukra hallgatott, másrészt bízva ügyének igazságában, ha az a
nagy nemzetek igazságos törvényszéke elé jut, nemcsak letette, de eldobta magától a fegyvert. Ezzel kiszolgáltatta magát befelé és kifelé. (…) Megcsalódva, letörten, elvesztve minden
egyensúlyt, a magyar nép a kommunista agitátorok zsákmánya lett” (A magyar béketárgyalások…, 1920. I. 15. o.).
A jegyzékben tényként emlegetett „rendezett hazatérést” az olasz frontokról – ahol Tisza
vereséget bejelentő október 17-i beszéde, majd a padovai fegyverszünet után 300 ezernél
többen estek olasz hadifogságba – jórészt későbbi keletű, önigazoló visszaemlékezés igazolja.
Sokkal inkább a demoralizáltság, az anarchista hajlam felerősödése, a magyarországi ezredeken belüli nemzetiségi feszültségek megjelenése és a katonák körében általános pacifista
hangulat jelenségeit tükrözik a korabeli források, illetve a pályaudvarokra kaotikus viszonyok közt megérkező frontkatonákról beszámoló korabeli sajtóhíradások. Valójában nem
csupán a Károlyi-kormány új emberei, hanem a régi katonai vezetés is az egyetlen számba
jövő megoldásként javasolta a frontokról hazaérkezett alakulatok leszerelését és a világháború szörnyűségeit meg nem élt fiatalabb korosztályokra alapozott, új, fegyelmezett hadsereg
kiépítését.
Eközben kétségkívül súlyos hibákat követett el a Károlyi- és a Berinkey-kormány s annak részeként a Lindner Béla, Bartha Albert, majd Festetics Sándor, végül Böhm Vilmos
vezette Honvédelmi Minisztérium. Ezek a hibák kétségkívül csak részben magyarázhatóak
a Pogány József által irányított katonatanácsok egyre inkább kommunista párt- és hatalompolitikai célokat szolgáló tevékenységével. A tömeges önvédelem elmaradásának hátterében tehát súlyos hibák, tévesnek bizonyult külpolitikai elképzelések is meghúzódtak.
A lélektani okokat viszont részben az ország nemzetiségi régióinak leválásában, az ország
peremrégióinak román, szerb, csehszlovák katonai megszállásában s az onnan elindult tömeges menekülthullám hatásában is keresni kell. Ehhez kapcsolódott a nemzetiségek szinte
teljes elidegenülése: 1919. január 8-án Medgyesen még az erdélyi szászok is kiválásukat deklarálták. A nagyhatalmi döntések, amelyek mögött 1919 januárjától a magyar katonai erőt
sokszorosan meghaladó ellenséges katonai koncentráció szerveződött, olyan nemzetközi
jogi helyzetet hoztak létre, amelyek bármifajta magyar katonai ellenállást értelmetlenné és
kilátástalanná tettek.
Tény, hogy az őszirózsás forradalom pacifista, a vele szemben álló jobboldali és baloldali
erők nacionalista, illetve anarchista, bolseviki töltetéből adódó kaotikus viszonyok miatt
1918 őszén is csak a korlátozott értékű felvidéki, erdélyi katonai válaszlépésekről lehetett
szó. Ezeket azonban az antantdiplomácia, illetve a békekonferencia parancsait közvetítő
Vix-jegyzékek nyomán azonnal le kellett állítani, hacsak nem kívánta magát az ország még
jobban elszigetelni. A Károlyi-féle „pacifizmus” fő oka és értelme ugyanis a békekonferenciára szóló mielőbbi meghívás elérése volt. Mert arra csak a korabeli helyzet történeti reáliáit
figyelmen kívül hagyó újraértelmezések gondolhatnak, hogy a győztes nagyhatalmakkal
szemben is vállalni lehetett volna az egész országra kiterjedő, aktív katonai szembenállás
kockázatát. Ezt az eshetőséget Kun Béla és Horthy Miklós sem mérlegelte egy percig se komolyan. Ezek voltak tehát annak a fásultságnak és passzivitásnak – mint tömeglélektani je130
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lenségnek – a gyökerei, amely az ország széthullásával szembeni aktív ellenállást 1918–1919
telén gyakorlatilag lehetetlenné tette.
Az elmúlt években feltárt hadtörténeti, helytörténeti források alapján azonban elmondható, hogy a katonai ellenállás lokális, regionális méretekben egyáltalán nem volt elképzelhetetlen. Ezt bizonyítják az 1918. novemberi felvidéki (rózsahegyi-zsolnai, nagyszombati)
ellentámadások sikerei, a Kratochvil Károly vezette székely hadosztály román előrenyomulást jó ideig lefékező, feltartóztató hadműveletei, s végső soron a fegyveres ellenállás értelmének, lehetőségének egyik sikeres bizonyítéka a balassagyarmati katonai akció története
is. Más kérdés, hogy ezek a kivételes lokális sikerek legtöbb esetben a szomszéd országok
Clemenceau-jegyzékben kijelölt határokat is átlépő kísérleteire vonatkoztak. Ezért is volt
egyszerre megkésett és illuzórikus Károlyi Mihálynak a március 2-án Szatmárnémetiben
meghirdetett aktív honvédelemmel kapcsolatos elképzelése. Hiszen például az V. erdélyi kerületi parancsnokká kinevezett Kratochvil Károly, a székely hadosztály élén legfeljebb 12-15
ezer katonával rendelkezett, ami az 1919 januárjában folyamatosan előrenyomuló románok
átmeneti megállítására volt csak elegendő.

Kun Béla és a nemzetközi szocialista forradalom utópiája
A román és magyar hadsereg között a békekonferencián kijelölt semleges zónát bejelentő
második Vix-jegyzék 1919. március 20-án egyszer s mindenkorra véget vetett a méltányos
nagyhatalmi megoldásokkal számoló reménykedéseknek. Károlyit is kijátszva a magyarországi szociáldemokraták Landerer Jenő, Kunffi Zsigmond vezette baloldali vezetői megegyeztek a február 20-a óta a budapesti Gyűjtőfogházban őrzött Kun Béla-féle kommunista
párti vezérkarral. Úgy döntöttek, hogy a Vix-jegyzék elutasításával és a Berinkey-kormány
lemondásával kialakult helyzetben átveszik a hatalmat. A kommunisták a Népköztársaság kormányát kezdettől fogva erős nyomás alá helyzeték, amiben mindig is nagy szerepe volt Kun Bélának. Ezzel együtt a március 21-i puccsszerű hatalomátvétel, az ország
összeomlásközeli állapotát kihasználva, Károlyi tudtán kívül történt. A köztársasági elnök
akarata ellenére az egyesülő két munkáspárt a szovjet típusú, nyílt osztályharcra épülő proletárdiktatúra bevezetéséről döntött (Salamon, 2001. 131–136. o.).
A bolsevik, kommunista eszmék magyarországi terjedését kezdettől fogva több tényező
is segítette: az élelmezési gondok, ellátási nehézségek mellett például a románok, csehek által elfoglalt területekről érkező százezres menekültáradat, a Berinkey-kormány késlekedése
a földkérdés rendezésében, a választások kiírásában. Mindezt igen jól kihasználta a maga
céljaira Kun Béla, aki az 1918 elején Moszkvában létrehozott Oroszországi Kommunista
(bolsevik) Párt magyar csoportjának vezetőjeként Lenin utasítására 1918 novemberében jött
vissza Magyarországra. „Az egyetlen kiút a szocializmus – írta Kun az 1918. november 7-i
első kommunista programban. A szocializmus, amely nemcsak a termelés anarchiáját szüntetné meg, de azt a lelki anarchiát is, amelybe a kapitalizmus az emberiséget süllyesztette.
(…) Ezért állunk mi, kommunisták a magyar munkásság elé, hogy őt a szükségszerűen elkövetkező, sőt már itt levő, új proletárforradalomra előkészítsük” (Ormos, 2009. 60. o.). Kunék
november 24-én megalakították a Kommunisták Magyarországi Pártját is. Tevékenysége
ekkortól kezdve a hatalom megszerzésére irányult. Ennek megakadályozása érdekében a Be131
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rinkey-kormány a Népszava elleni kommunista támadás felelőseiként őrizetbe vette a KMP
vezérkarát, ami azonban tovább növelte ismertségüket és támogatottságukat.
A tanácshatalom jellegének, kudarcainak megítélésében mára a magyar történetírásban
nincsenek nagy különbségek. A pártegyesülést, a kommunista hatalomátvételt, a proletárdiktatúra államosítási programját, a mindenféle ellenállást kegyetlenül megtorló vörös terrort egyaránt olyan zsákutcaként értékeli a kérdéssel foglalkozó újabb szakirodalom, amely
tovább súlyosbította az ország bel- és külpolitikai helyzetét. Az országot irányító Forradalmi
Kormányzótanács és annak népbiztosai az ország konszolidálása helyett tovább növelték,
végletesen kiélezték a belső társadalmi és politikai feszültségeket. Kun Béla külügyi népbiztosként és a Magyarországi Szocialista-Kommunista Párt néven kialakult állampárt meghatározó vezetőjeként nem tudott érdemi gazdasági, társadalmi programokat beindítani,
amelyekkel megteremthette volna a szovjethatalom szélesebb bázisát. Az április elejei tanácsi választásokon a 4,5 millió választásra jogosultnak a fele vett részt. A rendvédelmi feladatokat ellátó Vörös Őrség mellett terrorcsapatok és a Szamuely Tibor által vezetett rögtönítélő
törvényszék kegyetlen megtorlásokat hajtott végre.
És bár az 1919 májusában meghirdetett, sikeresnek bizonyult északi hadjárattal a Tanácsköztársaság képes volt átmeneti lélegzetvételhez jutni a békekonferencia, illetve a prágai és
bukaresti kormány fokozódó katonai nyomásával szemben, a szovjet Vörös Hadsereg és a
szovjet kormány remélt segítsége elmaradt. Kun Béla külpolitikája a kommunista világforradalom kezdettől fogva illuzórikusnak bizonyult téveszméjére épült. 1919. június 10-én a
magyar Vörös Hadsereg által „felszabadított” Kassán ezzel a kérdéssel fordult az őt ünneplő
helyiekhez: „Ugye, jó dolog ez a proletárdiktatúra, kassai proletárok?” A győztes nagyhatalmak és a románok egyre fenyegetőbb beavatkozási szándékával szemben pedig „a nemzetközi proletárforradalom új és új osztagainak segítségét”, „a tanácsok nemzetközi köztársaságát” vizionálta (Borsányi, 1979. 174. o.).
Ma már egyértelműnek látszik, hogy az északi hadjárattal csak annyit tudott elérni, hogy a
békekonferencia felgyorsította a magyar békefeltételek területi vonatkozásainak véglegesítését. A magyar Vörös Hadseregnek a Clemenceau-jegyzékben kijelölt, a trianoni határokkal
jórészt azonos demarkációs vonalra való visszarendelése pedig a tanácshatalom bukásának
kezdetét jelentette.
A 133 napig tartó proletárdiktatúra mai történeti értékelésében inkább csak hangsúlykülönbségek vannak. Olyan utópia megvalósítására történt kísérlet, amelynek a kis létszámú
kommunista mozgalmon kívül semmilyen érdemi társadalmi háttere, bel- és külpolitikai
támogatottsága nem volt. Az újabb történeti munkák egymáshoz sok tekintetben hasonló
módon egyedül a csehszlovák és román agresszió visszaszorítását célzó katonai hadműveleteket értékelik pozitívan. Ez a kép tükröződik a 11. osztályos kísérleti tankönyvben is,
amelynek leckéit Borhegyi Péter és Paksa Rudolf írta (Borhegyi, 2015. 116–119. o.).
Kun szerepének átfogó értékelésével az 1970-es évek végén Borsányi György foglalkozott.
Az akkor nagy feltűnést keltő könyvet jó ideig csak a könyvtárak zárt osztályán lehetett
tanulmányozni. Legutóbb Eytan Bentsur magyar származású izraeli történész adott közre egy élvezetes Kun-életrajzot. Lenin első magyar tanítványa Szovjet-Oroszországból való
hazatérése után igazi politikai demagóggá vált. Ígért és fenyegetett, fegyvert halmoztatott
fel, és utcai lázongásokat kezdeményezett. A hatalom megszerzésével kapcsolatos elképzeléseinek az is kedvezett, hogy az egyre gyengébb Károlyi-rendszert egyszerre támadták a
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szegedi ellenkormány jobboldali csoportjai és a Kun vezette kommunista baloldal radikálisai. Ráadásul a kemény viták után börtönbe zárt Kun tovább folytatta agitációs munkáját.
Károlyi lemondása után ezért sem merték a szociáldemokraták átvenni egyedül a hatalmat,
és döntöttek úgy, hogy egyesülnek a kommunistákkal, majd a közös párton belül próbálják
őket kordában tartani.
A kommunista diktatúra bevezetése kezdetben a demagógia tobzódását jelentette. Miközben a proletárdiktatúra az ipari munkásságra, a frontkatonákra és az értelmiségiek
egy tekintélyes, de szűk csoportjára támaszkodott, társadalmi bázisa minden ígéret ellenére gyorsan szűkülni kezdett (Paksa, 2015b). Az ellátási zavarok különösen a városokban
éreztették hatásukat. A földosztás helyett a szövetkezeti forma kialakításának erőltetése és
a parasztokkal szembeni bizalmatlanság pedig a falusi társadalmat is ellenük fordította.
Rákosi Mátyás kereskedelmi népbiztosként korlátozta az áruházak működését. A fizetéseket egységesítették, ami a remélt pozitív visszhang helyett elutasítást váltott ki (Pritz, 2010).
A szociális demagógiát jelezték az alábbi kommunisztikus jelszavak: „A pénzt felváltják az
élelmiszerjegyek”; „A nők felszabadulnak a főzés terhe alól”; „A gyermekeket képzett nevelők fogják nevelni a szülők helyett”; „Senkinek nem lehet több, mint két pár cipője és két
öltönye” (Pálfy, 2010). A vidéki parasztság megpróbált ellenállni, hisz az államosítás semmibe vette a földtulajdont. Az élelmiszerek elkobzása, Szamuely terrorvonatának alföldi útja
során a kivégzések egyszerre váltottak ki döbbent félelmet és ellenállást.
Viták folytak és folynak arról, hogy a Tanácsköztársaság népbiztosainak döntő hányada
zsidó származású volt. Ők azonban ateistaként minden kapcsolatukat felszámolták vallási
gyökerükkel. Szamuelyt a hitközség ki is tagadta (Paksa, 2015a). A kommunista röplapok,
a Vörös Újság, a proletárforradalom szolgálatában álló propagandaeszközök a zsidóellenességtől sem riadtak vissza annak érdekében, hogy megerősítsék a kommunisták bázisát. Kun
egyensúlyozni próbált a romló külső és belső helyzetben. Feloszlatta a kegyetlenkedő Leninfiúkat, de maga is végeztetett ki embereket. Elegáns megnyilatkozásai voltak a nyugat-európai lapokban a Tanácsköztársaság szerepéről, miközben júniustól kezdve már saját menekülésének útját készítette elő. Kommunista fordulatot próbált előkészíteni a szomszédos
Ausztriában, de saját hatalmát sem tudta megerősíteni. Leninben reménykedett, miközben a
szovjet vezető a magyar ügyeknél fontosabbnak látta a besszarábiai kérdés rendezését. Eytan
Bentsur szerint Kun Béla szerepe az adott 133 napban egy epizodista szerep volt, amely a
maga teljes előzménytelenségében és folytathatatlanságában jól bizonyította az 1919-es magyar kommunista pártállami kísérlet teljes csődjét (Bentsur, 2009).
***
A három egymásra torlódott kormányzati rendszer, a két forradalom és az őket követő ellenforradalom a felismerhetetlenségig megváltoztatta a magyar glóbusz belső és külső viszonyait. A negyedfélszáz év után 1867-ben újra egyesült Magyar Királyság alig ötven évet
élt meg. Eötvös és Deák alkotmányos birodalmi álma helyett Kossuth Cassandra-levélben
kifejtett baljós sejtelmeit igazolta a történelem. A dualizmus romjai alatt, a szomszédos nemzetek győztes nagyhatalmak által felkarolt, államépítő nacionalizmusainak és a nyelvhatárokon túllépő igényeinek a nyomán a történeti magyar állam Mohács után ismét darabjaira
hullott. Mindezt a korszak legnagyobb politikusa, Tisza István sem lehetett képes megaka133

Megújuló tankönyv – konferencia

dályozni: a végső vereségig kitartva, a központi hatalmak győzelmében reménykedve semmilyen politikai alternatívát nem volt hajlandó kialakítani. Az őszirózsás és a vörös lobogós forradalomban teret nyert demokratikus, illetve bolsevik eszmék a széthulló országban
ugyanígy nem voltak alkalmasak a belső és külső viszonyok konszolidálására (Salamon,
2012. 17–22. o.).
Napjaink történeti közgondolkodása a trianoni békeszerződés kontextusában próbálja
értelmezni a kiegyezés korának és a Nagy Háborúnak az előzményeit, a két forradalmat és
az ellenforradalmi korszak kezdetét is. Tisza, Károlyi és Kun életének történetét és emlékezetét a maga teljességében azonban aligha lehet egyetlen kizárólagos megközelítés szabályai
és értékvilága szerint elemezni anélkül, hogy az aktuális történelem- és emlékezetpolitikai
trendek, elvárások ne rajzolnák át a források alapján kibontakozó képet. A három rendszer
meghatározó történeti személyiségeinek életútja tragikus kudarccal végződött. Még a napjainkban újraéledő Tisza-kultusz sem tud mit kezdeni a vesztes világháború negatív szimbólumává lett Tisza-képpel. Mint ahogy sokan nemcsak szobrát távolítanák el, hanem az emlékét
is szeretnék kitörölni Magyarország első köztársasági elnökének, Károlyi Mihálynak. Kun
Béla Tanácsköztársaságának utópiája pedig a németországihoz hasonló totális zsákutcának
bizonyult, amelyben a proletárdiktatúra nevében megszűnt a jog és a szabadság, ahol a „felszabadított” munkásságot is ellenőrzik és besorozzák, amelyben tilos a nemzeti zászló használata.
A három rendszer tradíciói, értékrendje kiismerhetetlen összevisszaságban, indulatos
egymásnak gyürkőzésekben, a sokféle családi emlékezetben ma is jelen vannak. Mintegy
annak bizonyítékaként, hogy a 20. század elején sorozatos megrázkódtatásokat megélt magyarországi társadalom és a radikálisan átalakult magyar állam történelmi ellentmondásait
nem lehet egyetlen történeti paradigma mentén feloldani vagy meghaladni anélkül, hogy
az a történeti közgondolkodásban ne ütközne mások ellenvéleményébe vagy elutasításába.
Marad a szakmai feltáró-elemző munkába, a lábjegyeztek józanságába, a történelemoktatás
értékőrző szerepébe vetett hit és remény.
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A holokauszt tanítása kutatásalapú,
21. századi, interaktív, digitális tananyaggal
Egy lehetséges módszer az ohiói Toledóból
Túlélőink hangja tanúsítja
Bevezetés
Az ohiói Toledóban (az Egyesült Államokban) egyedülálló módszert dolgoztunk ki a holokauszt oktatására. Megközelítésünk a következő öt stratégián alapul:
a helyi történelemmel kezdünk, személyes elbeszélésekre támaszkodunk – a helyi holokauszt-túlélők vis�szaemlékezéseire –, interkulturális tevékenységekben
veszünk részt a diákokkal, kutatásalapú módszereket
alkalmazunk (dokumentumelemzés), és végül: a tananyagot a digitális média eszközeivel, interaktív módon tanítjuk.
Projektünk célja egyrészt egy olyan tananyag megalkotása, mely a holokauszt hatásait az emberek mai
állampolgári felelősségének szemszögéből vizsgálja. Célunk továbbá kulturális határokon átívelő kapcsolatok, együttműködések
kialakítása, Ohióban és nemzetközi szinten is.

A Túlélőink hangja tanúsítja projekt eredete
2010-ben a toledói zsidóság – a Toledo-környéki Zsidó
Szövetségen (Jewish Federation of Greater Toledo) keresztül segítséget kért az idősödő közösség holokauszt
túlélői történeteinek dokumentálásában. Felvették velem
a kapcsolatot; az interjúkat felső tagozatos és középiskolás
diákokat bevonva vettük fel. A projekt eddigi eredménye
egy 58 perces, Túlélőink hangja tanúsítja című dokumen1. ábra: Filmplakát a Túlélőink
hangja tanúsítja projekthez. ©
Heather Elliott-Famularo, 2012.
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tumfilm, melyet a PBS1 számára készítettünk. A filmkészítés során azonban több mint 22
órányi interjúanyag gyűlt össze, így sok fontos történet és részlet vár még feldolgozásra. A
projekt keretében hat túlélővel készítettünk interjút. Ketten Lengyelországból származnak,
s egy-egy túlélő jött Németországból, Hollandiából, Görögországból és Magyarországról.
További információk a filmről, a projektről és a túlélők életrajzairól a következő linken olvashatók: www.bearingwitnesstoledo.com. A film előzetese (57 másodperc) itt érhető el:
http://vimeo.com/famularo/bearingwitnesstrailer.
Magában a filmszerkezetben is több megjelenik a tervezési (design) és oktatási-nevelési
stratégiákból, valamint a legfontosabb célokból. Az első a térképek használata. Az Egyesült
Államokban gyakori, hogy az emberek – felnőttek és diákok egyaránt – úgy gondolnak a holokausztra, mint egy csupán Németországban és Lengyelországban, pontosabban az auschwitzi koncentrációs táborban megtörtént eseményre. A tervezés egyik célja az volt, hogy a
térképhasználat által rögzüljön, a német megszállás egész Európát érintette, és még Görögországból is hurcoltak el zsidókat, a német és lengyel kényszermunka-táborokba dolgozni,
illetve a hat haláltábor valamelyikébe, hogy ott megöljék őket.
Egy másik ilyen metódusunk az amerikai gyerekek megjelenítése a filmben, akik kérdéseiket közvetlenül a közönségnek teszik föl. Így szembesítik a nézőket, s egyben emlékeztetik
őket arra, hogy az idős túlélők épp olyan fiatalok voltak, mint az interjúk készítői, amikor
elszenvedték a holokauszt tragédiáit. A sok toledói zsidó fiatal arcának bemutatásával nyilvánvalóvá válik az Egyesült Államok zsidó lakosságának sokfélesége is, megdőlnek ezáltal a
sztereotípiák. A diákokat bemutató részlet a filmből itt érhető el: (1:46): http://vimeo.com/
famularo/hierd1.

A Bowling Green Állami Egyetem sajátos megközelítése
A Túlélőink hangja tanúsítja projekt sajátos, interdiszciplináris együttműködésen alapuló
megközelítést alkalmaz: a Bowling Green Állami Egyetem neveléstudományi, történelem,
digitális média, grafikai tervezés és képzőművészeti tanszékeinek részvételével. A projekt
kezdetben a közösségi bevonódást célozta, majd filmkészítéssé nőtte ki magát. S miután a
filmet 2012-ben bemutatták, oktatási, tananyag-fejlesztési vonalon folytatódott, a Bowling
Green Állami Egyetem (BGSU) Tanítási és Tanulási Intézete munkatársa, dr. Tim Murnen
közreműködésével.
A projekt neveléstudományi és képzőművészeti szakos egyetemi hallgatókat is bevon.
2015 tavaszán dr. Murnen (a Neveléstudományi Kollégiumból), Amy Fidler grafikus tervezés oktató és jómagam fogunk közös kurzust tartani. 30–40 diákot oktatunk majd, azzal
a céllal, hogy a három különböző szakterület hallgatói hozzák létre a holokauszt-oktatás
digitális, interaktív tantervének prototípusát. Ennek része kell legyen a
a) tananyag-fejlesztés (legyenek tisztában azzal, milyen nemzeti magtantervi és szövetségi állami standardoknak kell megfelelni);

1
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b) a vonzó design – a felületet, kinézetet, grafikus megjelenést a grafikus tervezés szakos
hallgatók fogják megtervezni, hogy a digitális felület egyszerű szerkezetű és vonzó lehessen a fiatal, hozzáértő hallgatóink számára;
c) digitális művészetek hallgatók által kidolgozott videóvágás, hangmérnöki utómunkálatok, interaktív multimédia és a digitális fejlesztés.
Célunk, hogy 2015 júniusára olyan mintatanterv álljon rendelkezésünkre, melyhez forrásokat tudunk szerezni, hogy folytathassuk a munkát a projekten. Fontos megjegyezni, hogy
egyetemünkön ritka a tanszékek közti együttműködés, különösen, ha nem is egy intézethez
tartozóak. Közös munkánkkal átléptük az egyetemen belüli határokat, mivel úgy gondoltuk, a középiskolai pedagógusok nemcsak, hogy túl elfoglaltak szaktárgyuk oktatásával, de
általában nincs is meg a megfelelő tudásuk ahhoz, hogy ha fejlesztenek is tananyagot, annak
esztétikáját és arculatát is mélységében figyelembe vegyék. Ezért kezdtünk együtt dolgozni:
abban bíztunk, hogy a közös munka eredménye nagyon jó lehet.
A Túlélőink hangja tanúsítja tantervi projektet a szövetségi kormány és Ohio állam is
támogatta. 2014 nyarán két forrást is kaptunk: az Ohiói Humán Tudományok Tanácsának
(Ohio Humanities Council) ösztöndíját, hogy nyári egyetemet tarthassunk középiskolai
tanároknak a holokauszt tanításáról, és tanítási módszereik újragondolásáról, valamint a
Fulbright-Hays tanulmányút-ösztöndíját Kelet-Közép-Európába (Élő tanúk: Állampolgári
felelősség a holokauszt árnyékában – Walking Witness: Civic Responsibility in the Shadow
of the Holocaust), melynek keretében egy tizenegy pedagógusból álló csoport tölthetett el
két hetet Lengyelországban, egy hetet Magyarországon és egy hetet Görögországban, a toledói túlélők nyomát követve. Az út során a csoport történelmi dokumentumokat kutatott
fel, szülővárosokat és múzeumokat látogattak meg, és minden országban kapcsolatba léptek
a helyi közösségekkel és túlélőkkel. Több ezer fényképet készítettünk, és több száz órányi
videofelvételt, melyekből aztán extra kisfilmek lettek, illetve a tantervi projektben is felhasználtuk. Fontos hangsúlyozni, hogy az ebben a prezentációban bemutatott eredményeket
meg lehetne valósítani a 2015-ös projektben, és a konferencia résztvevői elsők között láthatják némelyik kutatási eredményt. A bemutatott minták egyelőre nyersanyagok. Tisztában
vagyunk azzal, hogy egy komplex holokauszt oktatási tantervi projekt megvalósítása több
évig is eltarthat.

A helyi történelem
A Tanúsítja projekt a helyi zsidó közösséggel való együttműködéssel kezdődött: hat ohiói
toledói zsidó túlélő zsidó diákjainknak adott interjújával kezdődött. (Lásd a 2. és 3. ábrát.)
A projektnek egyedi stílust biztosít, hogy a tanúságtételt olyan diákoknak mesélték, akik
hasonló életkorúak, mint a túlélők voltak a második világháború idején. A projekt ezért
nemcsak, hogy lokális, de generációk közötti egyben, hiszen fiatal diákokat és idős túlélőket
vont be, akik, bár hihetetlen, tragikus eseményeket éltek át, mégis itt vannak köztünk, és
meg tudják osztani velünk történeteiket.
A projekt, s így a tanterv is közös helyi tapasztalatokon alapszik, hiszen ezek a túlélők a
szomszédjaink, és kivándorlásuk történetéről is szólnak (hogy miért jöttek az Egyesült Államokba). Az interjúkat kis csoportokban vettük föl, körülbelül 10–15 diák és egy túlélő volt
jelen, hogy a légkör mindkét fél számára kellően bensőséges lehessen.
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2. ábra: Produkciós fénykép az egyik holokauszttúlélőt interjúvoló diákokról, a szerzővel.
© Dena Eber, 2012.

3. ábra: Produkciós fénykép az egyik holokauszttúlélőt interjúvoló diákokról, a szerzővel.
© Dena Eber, 2012.

4. ábra: Jelenet a Volt egyszer… című filmből.
Az elhanyagolt kalocsai zsidó temető.
© Gabor Kalman 2013.

5. ábra: A felvétel ugyanarról a temetőről készült,
melyet ma már a Szent István Gimnázium diákjai
gondoznak. © Heather Elliott-Famularo 2014.

Ezt az alapvető elképzelést, vagyis, hogy a helyi történelmet használjuk fel a tanítás és
tanulás kiindulópontjaként, a magyar és más európai tanárok és tantervfejlesztők is alkalmazhatnák saját területükön. Jelenleg Magyarországon például csaknem 8000 holokauszttúlélő él. A diákok találkozhatnak velük, közvetlenül tőlük, élőszóban hallhatják, hogy min
mentek keresztül. Figyelembe kell vennünk, hogy a túlélők közül sokan már kilencven évesek is elmúltak.
Példa lehet Magó Gyöngyi tanárnő, aki diákjaival Kalocsa zsidóságának történetét dolgozta föl. A projektről dokumentumfilm is készült. A DVD a http://www.therewasoncefilm.
com/buy.html webcímen megvásárolható, és tantervi segédlet is letölthető hozzá. A film
előzetesét itt lehet megtekinteni: https://www.youtube.com/watch?v=bxBH-xNlQM8
A Tanúsítja projekt Fulbright-Hays ösztöndíjas résztvevői 2014 nyarán találkozhattak
Gyöngyivel és tanítványaival tanulmányútjuk során. Diákjai nemcsak, hogy kutatásait segítették, hanem az elhanyagolt zsidó temető gondozását is magukra vállalták. Ez a szolgálat
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általi tanulás (service-learning) értelmes módja, mely egyben városuk közösségének is javára
van. (Lásd a 4. és 5. ábrát.) Magó Gyöngyi így nemcsak történelmet tanít, hanem toleranciára is nevel, és óráival is küzd az előítéletek ellen.2 Nagyszerű példája ez az aktív, közösségi és
helyi történelemre alapozott tanulásnak, mely gazdag kulturális tapasztalathoz, és a diákok
elkötelezettebb társadalmi felelősségvállalásához vezet.

A személyes narratíva
A Tanúsítja projekt a kivándorlók élettapasztalatairól, különböző történeteik megörökítéséről szólt. Az interjúk a háború előtti zsidó élet elbeszéléseivel kezdődtek, mely a neveltetéstől
függően nagyon sokféle lehetett, a szigorúan ortodoxtól a teljesen világi, nemzeti kultúrába
asszimilálódott neveltetésig. Ezt követően a megszállás és a háború alatti életük emlékeit
elevenítették fel. Néhányan bujdostak, mások gettóban voltak, legtöbben pedig kényszermunka-táborba kerültek. A diákok számára talán az volt legfontosabb és legmeghatározóbb,
micsoda emberi akaraterőről tettek tanúbizonyságot. A holokauszt-túlélők történetei hihetetlenek és inspirálóak voltak. Ez messze túlmutat akármilyen történelemórán.
A Tanúsítja projekt módszere a történelmi események megszemélyesítése, vagyis a pusztán kvantitatív statisztikai adatok helyett a kvalitatív adatokra helyezni a hangsúlyt. Miután
lehetetlenség belegondolni 6 millió zsidó elpusztításába, félő, hogy a diákok érdeklődését
nem tudja megtartani ez a téma. Ezért koncentráltunk csak erre a hat túlélőre (lásd a 6. ábrán), hogy a diákok számára személyes és erős tanulási élményt nyújtsunk.

6. ábra: A Túlélőink hangja tanúsítja projekt hat holokauszt-túlélőjének portréja. Philip Markowicz, Aron
Wajskol, Clara Rona, Al Negrin, Bill Leons és Rolf Hess. © Dena Eber 2012.

Interkulturális komponens
A helyi történelmet feldolgozó projektek, így a Túlélőink hangja tanúsítja is alkalmas arra,
hogy különböző közösségeket kapcsolatba hozzon egymással. Ebben a projektben zsidók és
keresztények, illetve görög, lengyel és magyar amerikaiak kerültek kapcsolatba egymással.
Az ilyen interkulturális tevékenységek által a diákok jobban megértik szűkebb közösségük,
s egyben a tágabb nemzet sokszínűségét, jobban megérti az inklúzió fogalmát. Könnyebb

2

http://www.therewasoncefilm.com/synopsis.html
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mélyebb és személyesebb kapcsolatba kerülniük a tananyaggal, a történelemmel, és ami még
fontosabb, kezdik megérteni a helyi kis közösségük történelmi hátterét és összetettségét. A
projekt egyik célja, hogy a diákok keressenek kapcsolatot a számukra már ismerős dolgok
és az újdonságok között, hogy ezáltal eloszlatva „a másik” fogalmát, mely olyan tágabb kulturális problémákhoz vezethet, mint az előítéletesség és az igazságtalanság. Európában, s
Magyarországon is számos lehetőségünk van ilyen jellegű interkulturális programok megvalósítására.

Kutatásalapú tanulás és dokumentumelemzés
Az Egyesült Államokban a közös alaptanterv oktatási standardjai3 értelmében a tanároknak jobban kell törekedniük a diákok által vezetett kutatások, vizsgálatok folytatására,
hogy ebből következtetéseket vonjanak le, és pontos szövegelemzések, összehasonlított dokumentumok alapján fogalmazzanak meg álláspontokat, és ezekre a részletes szövegelemzésekre válaszul elemző szövegeket állítsanak elő. Az Amerikai Társadalomtudományi és
Nyelvtudományi tanmenetek különösen buzdítanak a dokumentumalapú kérdésfeltevés
(Document-Based Questioning, DBQ) módszerének használatára.
A dokumentumalapú kérdezéshez (DBQ) ad egyfajta iránymutatást a Nemzeti Archívum
és Levéltár (National Archives and Records Administration, NARA) Dokumentumokkal tanítani elnevezésű adatbázisa: www.archives.gov/education/lessons/worksheets. A tanárok
számára készült “Feladatlap írott dokumentum elemzéséhez” szerint a diákoknak különféle
dokumentumokat kell elemezniük olyasféle kérdések mentén, mint például:
A. Kiknek írták ezt a dokumentumot?
B. Sorolj föl a szerző állításai közül három olyat, melyet fontosnak tartasz!
C. Mit gondolsz, miért írhatták ezt a dokumentumot?
D. Mi van a forrásban, ami segít megérteni, miért írhatták? Használj idézeteket!
E. Sorolj föl két elemet a forrásból, melyből kiderül, milyen volt az élet az Egyesült Államokban a keletkezés időpontjában!
F. Tégy fel egy olyan kérdést a szerzőnek, melyre nincs válasz a forrásban!
Ebből kiindulva, a történelemtanulás problémák feltárásával és kérdésfelvetéssel kezdődik. A történelmet a szisztematikusan megközelítő módszer alapján a tanulóknak tudniuk kell lényeges kérdéseket feltenni, kutatni, és történelmi érveléseket elbírálni, illetve saját
maguknak előállítaniuk ilyeneket. A történelem valódi megértéséhez képesnek kell lenniük
arra, hogy olyan kutatásokat folytassanak, melyben különböző bizonyítékok, különféle adatok vannak, beleértve más tudományágak produktumait is. Ahhoz, hogy a lehető legpontosabb képet nyerhessék a múltról, a tanulóknak sokféle forrást kell felhasználniuk, elemezniük, beleértve a magán- és a közérdekű dokumentumokat, a számadatokat és a térképeket is.
Vagyis a történelemtanulás feltétele, hogy a diákok egymásnak ellentmondó értelmezéseket,
és a történelmi tudás régebbi lépcsőit is mérlegeljék és elemezzék.

3
National Governors Association Center for Best Practices & Council of Chief State School Officers.
Common Core State Standards. (Washington, DC: Authors, 2010)
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Huszonegyedik századi interaktív digitális stratégiák
Ha kreatív, interaktív, digitális tantervet szeretnénk előállítani, több stratégiát is követhetünk. A legelső és legfontosabb a jól megtervezett design, mely esztétikailag minőségi, illetve
olyan grafikai elemeket tartalmaz, melyek értelmesen alátámasztják, megerősítik a tanított
tartalmat. Tartalmazzon multimédiát: video és audio eszközöket, illetve olyan tartalmakat,
melyek a beleélést, belemerülést teszik lehetővé: fontos, hogy a diákoknak megadjuk a lehetőséget arra, hogy ha akarnak, mélyebben is beleáshassák magukat a témába, további értelmet nyerjenek a források, és több kapcsolatot is felfedezhessenek köztük, a több szintű interaktivitás által. És végül: a tantervnek könnyen elérhetőnek kell lennie, vagy online, vagy
mobileszközre letölthető applikációként, azért, hogy a diákok bárhol hozzáférhessenek.

Elméleti példa az Élő tanúk:
Állampolgári felelősség a holokauszt árnyékában 2014-es
Fulbright-Hays által finanszírozott kutatási ösztöndíjból
Képzeljünk el egy oldalt egy társadalomtudományi tankönyvből – némi informatív szöveggel – a holokausztról és egy koncentrációs tábor foglyainak állóképével. Mi lenne, ha a tanuló kiválaszthatna egy fényképet, amely aztán beindítana egy videoklipet egy holokauszttúlélő tanúságtételéről? Ha a lejátszás közben a tanuló megállítaná egy pillanatra a filmet,
vagy újból lejátszana egy olyan részt, ami felkeltette az érdeklődését, egy sor link tűnne elő,
melyekre kattintva további történelmi fényképeket, audio vagy videointerjúkat, még több
dokumentumot érhetne el? Mi lenne, ha a diákok egy olyan térképet láthatnának, melyen
Európa összes gettóját, munkatáborát, átmeneti (transzfer) táborát és haláltáborát bejelölték? S utána ez az animált térkép a náci uralom terjeszkedését mutatná meg. Részletesebb
magyarázatokhoz is hozzáférnének arról, mit ábrázol a térkép: ez lehetne írott szöveg, vagy
többnyelvű, hallott szöveg. Ezáltal részletekbe menő beszélgetést folytathatnának a népirtás
mértékéről. Vagy lenne egy fénykép egy régi zsinagógáról, amit a nácik elpusztítottak. A
hiperlink egy virtuális környezetbe vezetné a nézőt, aki így végigsétálhatna a virtuálisan
újjáépített lengyel fazsinagógán, megállhatna közelebbről szemügyre venni a festményeket,
rácsodálkozhatna ezeknek a szépséges elpusztult épületeknek a hatalmas belső tereire, belehallgathatna a kántorok imáiba, és az ortodox zsidó hívők mormolásába – mígnem az
applikáció hirtelen bezárul, a zsinagógák nácik általi elpusztítását szimulálva.
Mi lenne, ha a digitális tankönyv kérdéseket tenne föl egy fölugró ablakban, ahová a diákok nemcsak, hogy rögtön begépelhetnék válaszaikat, de azonnal meg is oszthatnák azt tanárukkal és osztálytársaikkal? Vagy akár videókat tekinthetnének meg, melyekben városuk
ifjúsága beszél ehhez kapcsolódó aktuális ügyekről? Mindez egy tableten vagy laptopon történne meg, legyenek a diákok bárhol. Ezek azok a megközelítések, melyeket a közeljövőben
ki szeretnénk próbálni mint lehetőségeket. Úgy gondoljuk, ezek a médiatípusok nagyon jelentősen befolyásolhatnák a tanítást és a tanulást, a hagyományos papíralapú tankönyveket
messze felülmúlva.
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A való életből vett multimédia és dokumentum-példák
a Tanúsítja projekt Gwoździec zsinagógájának virtuális környezetéről4
A digitális tanterv átfogó példája ez a virtuális környezet, mely egy elpusztított fa zsinagógát
rekonstruál. Azonban ez a prototípus befejezetlen, hiszen a falak festetlenek, és hiányzik
egyelőre az audio anyag is – a külső udvar és a benti kántori imák hangjai. A varsói új Lengyel Zsidók Történetének Múzeumában a Handshouse Studio: egy amerikai csoport elkészítette a zsinagóga makettjét, a múzeum állandó kiállításának részeként (velük működtem
együtt a virtuális zsinagóga megtervezésekor).

Interaktív, animált térképek
A térképek nagyszerű eszközei a történelem illusztrálásának és a személyes narratíváknak
is. Jelen példánkban egy „Európa a második világháborúban” térkép egészíti ki a hat túlélő
elbeszéléseit, egyszerre mutatva a német megszállás kiterjedését (pirossal) és a túlélők szülővárosait, illetve a munkatáborokat és gettókat, ahová elhurcolták őket. (Lásd a 7. ábrán.)

7. ábra: Európa náci megszállásának térképe a második
világháborúban. Rajta a hat Tanúsítja túlélő szülővárosával és
deportálásuk útvonalával. © Elliott-Famularo & Lori Young 2013.

A térkép animálható, felnagyítva kirajzolódnak rajta a túlélők deportálási útjai,
nyomonkövethetjük, hogyan hurcolták munkatáborról munkatáborra a zsidó foglyokat.
(Lásd a 8. ábrát.)

4
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8. ábra: A Tanúsítja projekt hat túlélőjének gettóit és táborait
bemutató térkép felnagyított változata. © Heather Elliott-Famularo &
Lori Young 2013.

A hiperlinkekre kattintva dokumentumok, fényképek, videó tanúságtételek, hang klipek,
újabb térképek és virtuális környezetek érhetőek el, ezáltal egy elmélyedést támogató, többszintű tanulási élményt nyújtva a diákoknak. (Lásd a 9. ábrát).
A digitális interaktív stratégiák használata közben az legyen a célunk, hogy mindvégig
személyesek legyünk, de támasszuk is alá ezeket a tanúságtételeket különféle dokumentumokkal. A tanulók hadd ássanak mélyebbre, saját érdeklődésüknek megfelelően mélyítve
el tudásukat. Ezt illusztrálandó bemutatok néhány valós példát a Tanúsítja projektből, végig jelölve, hogyan használhatják a különféle dokumentumokat a pedagógusok a személyes
visszaemlékezések történelmi adatokkal való kiegészítéséhez.

9. ábra: Diagram azokról a dokumentumtípusokról, melyeket hiperlinkként a térképhez illeszthetünk,
támogatva ezáltal, hogy a kutatásalapú tanulásban a diákok mélyebbre ássanak ebben a témában, a
Tanúsítja projekten keresztül. Pillanatkép / térkép.© Heather Elliott-Famularo, családi fénykép © Rolf Hess,
Boltkirakat a kristályéjszaka után – National Archives and Records Administration, College Park Bildarchiv,
Abraham Pisarek. Forrás: http://digitalassets.ushmm.org/photoarchives/detail.aspx?id=16792
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Rolf Hess (Németország, 1934)

10. ábra: Fénykép a 3 éves Rolf Hessről.
© Rolf Hess.

11. ábra: Ezt a kézzel írt levelet Rolf Hess
családja küldte Rolfnak 1941. július 14-én,
Franciaországból, a gursi koncentrációs
táborból. © Rolf Hess.
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Rolf Hess 1934-ben Németországban született.
Egy videó részletben (0:21) http://vimeo.com/
famularo/hierd2, Rolf a megmeneküléséről beszél, s az amerikai kvékerekről, akik segítettek.
Kézzel írt leveleket őriz családjától, akik a nyugat-franciaországi Gurs város koncentrációs táborából írtak neki.
Egy 1941-es levélben ez áll:
„Anya azt mondja, nagypapa nem volt jól, de
most már javul. Figyelj csak, nehéz megtanulni
franciául? Írni is meg tudsz tanulni? Én már elkezdtem a franciatanulást, de nem akarom folytatni. Lefényképeztek? Ruth azt írta, hogy igen.
Francia gyerekek voltak azok, akikkel együtt vakációztál? Meddig maradnak még veled? Jó lenne,
ha jól kijönnél velük. Van vallásórád is? Tudod az
asztali áldást és az esti imádságot? Most újból
egyedül vagyunk a barakkban. Bella azt írta, jól
van. A következő címet hagyta:
Alice Resch
American Friends Service Committee
16 Coulard Bourepas
Toulouse” (Lásd a 11.-es ábrát.)

12. ábra: Csoportkép a Nemzet Növendékeinek Házában
(Maison des Pupilles de la Nationban) élő hat német
zsidó menekült fiúról. Aspet, Franciaország, 1942. Rolf
Hess balról a harmadik. © Egyesült Államok Holokauszt
Emlékmúzeum. Hanna Meyer-Moses jóvoltából. Forrás:
http://digitalassets.ushmm.org/photoarchives/detail.as
px?id=27742&search=03440&index=1
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A levelet ezt követően kontextusban láthatjuk, egy Alice Resch által készített történelmi
fényképpel, melyet abban az árvaházban fotózott, ahol Rolfot rejtegették. (Lásd a 12. ábrát.)
Ezeket a forrásokat egészíti ki harmadikként egy archivált újságcikk, a The Evening Sunból. Baltimore, 1942. július 30. (Lásd a 13. ábrát.)

13. ábra: „A hajón 800 menekült
érkezett Európából” The Evening Sun.
[Baltimore, Maryland] 1942. július 30.:
31, 42. Nyomtatott példány.
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14. ábra: Hajós lista a külföldi, Amerikába tartó utasokról. - #5782 számú, lista. SS Nyassa. Fedélköz.
1942. július 10.

15. ábra: Az amerikai szponzor, Lewis Goodman
levele az amerikai konzulnak, melyben a
Hess család bevándorlását kérvényezi. 1940.
szeptember 9. © Rolf Hess.

16. ábra: A levélben a Zsidó Szociális Szolgálat
Hivatala (Jewish Social Service Bureau) a sikertelen
bevándorlási kísérlet után visszautalja a letétdíjat
az amerikai szponzornak. © Rolf Hess.

És az SS Nyassa eredeti rakományjegyzéke, melyből kiderül, hogy Rolf 7 éves, beszél franciául, és német zsidó. (Lásd a 14-es ábrát.) (A listán szereplő összes utas zsidó.)
Tudásunk ezután a sikertelen amerikai bevándorlás dokumentumaival bővül. (Lásd a 15.
és 16. ábrát)
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A holokauszt történetének egy másik aspektusa annak kutatása, hogyan próbálták
az emberek elhagyni szülőhazájukat más,
Európán kívüli országokat választva úti
célul. Ebben az esetben Rolf nagybátyja
tett kísérletet arra, hogy családját Németországból Cleveland-be, Ohióba hozassa.
Rolf a mai napig őrzi a nagybácsi 2 cm vastag köteg levelezését a kormánnyal, ezek az
erőfeszítések azonban hiábavalónak bizonyultak.
A bal oldali levelet (lásd a 15. ábrát) 1940.
szeptember 9-én írták a stuttgarti amerikai konzulnak. Eszerint a szponzor, egy
Goodman úrnak nevezett amerikai barát,
1500 dollárt helyezett letétbe a bankban,
hogy megkísérelje Amerikába hozatni a
Hess családot. A jobb oldali dokumentum
(lásd a 16. ábrát) egy 1943. január 14-ei levél
a Héber Menedék és Menekülteket Segélyező Egyesülettől (Hebrew Sheltering and 17. ábra: Az 1942. augusztus 10-én Drancyból
Immigrant Aid Society), melyből kiderül, Auschwitzba küldött foglyok névjegyzékének
17. oldala. Rolf édesanyja, Rosa Hess is szerepel
hogy 1259 dollárt visszautalnak. Az akko- a listán. © Mémorial de la Shoah. Forrás: http://
ri (1940) 1500 dollár ma (2014-ben) 25.000 bdi.memorialdelashoah.org/internet/jsp/media/
dollárnak felelne meg.5 A diákok elmélyed- MmsMediaDetailPopup.jsp?mediaid=4680
hetnek ebben az átváltási árfolyamban, hogy
jobban megérthessék, a vagyon önmagában nem volt biztosítéka annak, hogy sikerül kivándorolni, s egyúttal megtudhatnak többet is az amerikai kormány által a második világháborúban fölállított kvótáról, mely a zsidó bevándorlók számát korlátozta.
Az utolsó forrásanyagban Rolf édesanyjának nevét olvashatjuk az 1942. augusztus 10-én
Drancyból Auschwitzba induló 17-es konvoj náci nyilvántartásának 17. oldalán (lásd a 17.
ábrát). Érkezésekor azonnal megölték. Ha a diákok alaposan megnézik ezeket az anyagokat,
rájönnek, miért küldték vissza 1943-ban a letéti pénzt: a család már nem élt.
A pedagógusok és a diákok elkezdhetnek kérdéseket föltenni. Milyen kérdések merülnek
fel ezeknek a forrásoknak a kapcsán? Több is, például a következők: Mi áll a levelekben, és
hogyan fordíthatnánk le az eredeti nyelvről? Ki volt ez a zsidó család, hova valósiak voltak,
és miért hurcolták el őket? Mi történt velük?
Majd ki is tágíthatják ezeket a kérdéseket: Miért nem hagyták el a zsidók Németországot a
háborút megelőző években, hónapokban? Mi történt a többi németországi zsidóval? És a többi európai zsidóval? Kik segítettek megmenteni őket, kik álltak ellen a náciknak? Mit tett (és

5

http://www.usinflationcalculator.com/
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mit nem tett) az amerikai kormány azért, hogy megsegítse a zsidókat? Hogyan vándoroltak
ki az emberek az Egyesült Államokba?
Legfontosabb kérdésként pedig még tágabb, kritikai gondolkodást igénylő kérdéseket
tehetnek fel: Hogyan tagadhatnám a holokausztot, ha ilyen sok bizonyíték van arra, hogy
megtörtént? Miért kell ezzel most, 2014-ben foglalkoznunk? Milyen hatása van ennek állampolgári felelősségünkre nézve?

Philip Markowicz (Lengyelország, 1924)
Az ohiói tanárok az irodalomórák kínálta lehetőséget is felismerték a holokauszt, és az ehhez kapcsolódó tágabb emberiességi témák, s ezek mai hatásának
tárgyalására.
Azon túl, hogy interjút adott a Túlélőink hangja
tanúsítja projektnek, Philip Markowicz egy tartalmas önéletrajzi kötetet is írt unokáinak, Három életem (My Three Lives) címmel.6 (Lásd a 18. ábrát.) A
könyvben a háború előtti Lengyelországban töltött
ortodox életéről ír, majd a gettó és a táborok túlélésének története következik. A kötet az amerikai kivándorlással és amerikai élet bemutatásával zárul.
Alább egy rövid részlet következik Markowicz
könyvének abból a fejezetéből, melyben a łódźi gettóból a chelmnói haláltáborba való deportálást írja meg:
1942 nyarán az a hír járta, hogy a Gestapo minden
idős embert és tíz év alatti gyermeket el akar szállítani a gettóból. Akkoriban csaknem 120.000 ember élt
a łódźi gettóban.
18. ábra: Philip Markowicz Három
Anyámat a szelekciókor kiválasztották, és feltaszí- életem (My Three Lives) című önéletrajzi
tották a teherautóra. Egy zsidó rendőr megtalálta a kötetének borítója. © Philip Markowicz
kis unokaöcsémet, és kihozta őt. A kisgyerek sírt, 2009.
rugdosott és sikítozott. Anyám mellé dobták a teherautóra. Anya átölelte őt, és megpróbálta megnyugtatni egyetlen kis unokáját. Ekkor nagy
zavar keletkezett. A rendőrök megpróbálták gyorsan elvenni a gyerekeket az anyáktól, és
sietve elindítani a teherautót, mielőtt még az anyák észbe kapnának. De mikor Sylvia meglátta, hogy kisfiát földobják a teherautóra, ösztönösen rohanni kezdett, ki a sorból, felé.
Könnyekkel a szememben és gombóccal a torkomban írom ezt. Sokszor próbáltam már
leírni ezt a jelenetet, de mindannyiszor abba kellett hagynom, olyan fájdalmat éreztem a
gyomromban, s érzek mind a mai napig, ahányszor csak erre gondolok. Az összes, holo-

6
Markowicz, Philip, My Three Lives (Pittsburgh: Dorrance Publishing Co,. Inc: 2009). http://www.amazon.com/My-Three-Lives-Philip-Markowicz/dp/1434903176
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kausztról való emlékem – az éhezés, kegyetlenség, és az összes gaztett közül, melyeknek a
háború alatt elszenvedője és tanúja voltam, egy sem volt rám ilyen hatással, mint annak az
emléke és tudata, mi történt drága anyámmal, nővéremmel és az unokaöcsémmel azon az
átkozott napon.
A gettó felszámolásának írott történetét összehasonlíthatjuk az interjúnak azzal a
videórészletével, ahol Markowicz ugyanezt meséli el szóban, látható fájdalommal. A filmrészlet itt található (1:36): http://vimeo.com/famularo/hierd3.

Schlésinger Klára (Magyarország, 1920)
Schlésinger Klára a Túlélőink hangja tanúsítja projekt magyar holokauszt-túlélője. Egy
gazdag pécsi hentes egyetlen gyermeke volt. A történelmi vizsgálatot kezdhetjük azzal a
videóinterjú-részlettel, ahol a háború előtti kellemes életről szól. (0:25) http://vimeo.com/
famularo/hierd4.
Az interjúban elmondja, hogy apja pécsi hentes volt. Egy 1935-ös/36-os szavazói névjegyzékből (lásd a 20. ábrát) kiderül, hogy József, a hentes és Margit a Felsővámház u. 57-ben
éltek. A mai diákok például megkereshetik az utcát, és azon
belül a házat (lásd a 21. ábrát) a Google Earth segítségével. Ha
viszont ez egy pécsi, a helyi történelmet felfedező projekt len-

20. ábra: Az 1935-ös/36-os pécsi választói névjegyzék részlete.
A feltüntetett adatok: Schlésinger József és felesége, Margit neve,
foglalkozása, születési dátuma, lakcíme és szüleik neve. A Magyar
Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltára, Pécs.

19. ábra: A fiatal Schlésinger
Klára fényképe. © Clara Rona.

21. ábra: Klára
gyerekkori otthonának
képe a hentesüzlettel.
Felsővámház utca 60.
Google Térkép, 2013.
július. Letöltés: 2014.
december 10.
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22. ábra:Schlésinger József hentesüzletének alkalmazotti
listája a segédekről és tanoncokról. A Magyar Nemzeti
Levéltár Baranya Megyei Levéltára, Pécs, 1936.

ne, a diákok el is sétálhatnának a házhoz. Egy másik dokumentum az apa alkalmazottainak listáját
tartalmazza 1938-ból (lásd a 22. ábrát). Ez a forrás
alátámasztja, amit Klára az interjúban mond, hogy
a hentesüzletben sok alkalmazott dolgozott, és való23. ábra: Schlésinger József által
színűsíti, hogy jólétben éltek.
kitöltött nyomtatvány, az 1939-es IV.
Ezt egy másik, 1939-es dokumentum követi: egy zsidótörvény szerint. A Magyar Nemzeti
levél Klára édesapjától a pécsi polgármesternek, az Levéltár Baranya Megyei Levéltára,
1939-es zsidótörvényeknek megfelelően. (Lásd a 23. Pécs, 1936.
ábrát.) Ezzel a forrással a diákok nemcsak a holokausztról tudnak meg többet, de kormány- és jogtörténetből is.
Végül egy levéllel egészül ki az eddigi
forrásgyűjtemény a pécsi zsidó közösségtől, melyből kiderül, ide tért vissza
a háború után, nem volt a Nyilaskeresztes Párt tagja, férje pedig 1942 óta
nem adott életjelt. (Lásd a 24. ábrát.)
Néhány dokumentumból, és a személyes tanúságtételből rekonstruálni
tudjuk Schlésinger Klára életét. A kutatásalapú tanulás módszere szerint a
tanárok itt megkérdezhetik diákjaik- 24. ábra: Schlésinger Klára által a háborút követően,
tól: – milyen kérdések merülnek föl a hazatérése után kitöltött nyomtatvány, amellyel
hadisegélyért folyamodik. Kiderül belőle, hogy 28 hónapig
források alapján?
deportálták, s hogy férjétől nem kapott életjelt. A Magyar
 Milyen élet volt Pécsen a háború Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltára, Pécs, 1945.
előtt?
 Integrálódtak a zsidók a magyar társadalomba?
 Milyen törvényeket hoztak a zsidók életének korlátozására?
 Mi történt a túlélőkkel, amikor hazatértek szülővárosaikba a háború után?
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 Hogyan fogadták mindezt az emberek?
 Mit tehetek én azért, hogy ilyesmi soha többet ne fordulhasson elő az én szülőváro
somban?
 Hogyan emlékezhetünk meg a háborúban elpusztult polgártársainkról?

A digitális kor nyújtotta
lehetőségek az irodalomban
Az írás, különösen is a megvilágító erejű,
informatív és meggyőző írás egy olyan
fontos készség, melyre minden állampolgárnak szüksége van. A tanulóknak képesnek kell lenniük különféle forrásokból
származó narratívák olvasására és megértésére, különösen ebben a digitális világban. Az irodalom remekül kiegészítheti a 25. ábra: Pillanatkép a Fahidi Évával
történelmi dokumentumokat, személyes készített interjúból. Rendező: Jose Cardenas.
© Heather Elliott-Famularo, 2014.
bepillantást engedve a történtekbe. Például irodalomórán a gyerekek olvashatnának Radnóti verseket, egyaránt tanulva a versekről és a költő életéről, hogy mélyebben
megérthessék a holokausztot. Az antiszemitizmus miatt 1943-ban Radnóti áttért a katolikus
vallásra. Azonban ez nem menthette meg: 1944 augusztusában egy Ukrajnából tartó erőltetett menet során meghalt. Életrajzát és verseit történelmi forrásokkal együtt vizsgálhatjuk.
Nap mint nap új túlélő-életrajzok jelennek meg, ugyanis sok, kilencvenes éveiben járó
túlélő érzi úgy, meg kell örökítenie emlékeit a jövő számára. A pedagógusokat és tantervfejlesztőket mindenképp bátorítjuk arra, legalább néhánnyal foglalkozzanak ezek közül a
tanúságtételek közül az irodalomórákon. Ezen túlélők egyike Fahidi Éva, egy debreceni magyar túlélő, akinek fényképe az Auschwitz Albumban is megtalálható. Könyve, A dolgok
lelke, több nyelven is olvasható.7

A holokauszt kontextusba helyezése
A holokauszt tanulmányozásának megkezdése előtt kulcsfontosságú a zsidóság és a zsidó
élet megértése. Célnak a zsidóság demisztifikálását kell kijelölni: igyekezzünk minél több
közöset találni a kultúrákban és a vallásokban. A 2014 nyarán Ohióban tanároknak tartott
nyári egyetemen a Túlélőink hangja tanúsítja projekt résztvevőit, akik közül sokan sose jártak még zsinagógában, szándékosan részesítettük ebben az élményben. A műhelymunka
része volt a Szentháromság görög ortodox katedrális (lásd a 26. ábrát) és a B’Nai Israel zsinagóga meglátogatása (lásd a 27. ábrát). Mindkettőben megfigyelhették az építészeti eleme-

7

Éva Fahidi: Anima rerum: a dolgok lelke. Budapest: Tudomány Kiadó, 2005.
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26. ábra: A Szentháromság görög ortodox
katedrális oltára az ohiói Toledóban.
© Heather Elliott-Famularo, 2014.

27. ábra: Ivor Lichterman kántor a B’Nai Israel
hitközség zsinagógájának szentélyében az ohiói
Toledóban. © Heather Elliott-Famularo 2014.

ket, a díszítéseket a szentélyekben, meghallgatták a kántorokat, és arról tanulhattak, hogyan
épül fel, hogyan íródott, és hogyan olvassák föl a Tórát. A pedagógusok szembesülhettek a
kereszténység és a judaizmus közti sok hasonlósággal, például hogy a judaizmus szent szövege, a Tanakh ugyanaz, mint a keresztények Ótestamentuma, és a különbségekről is, például
a hagyományokról, vagy a zsidó naptárról. A helybeli zsidó kántor, Ivor Lichterman maga
is két holokauszt-túlélő fia, apja az utolsó varsói kántor volt, a Noyzk zsinagógában. Beszélt
nekünk arról, milyen volt túlélők gyerekeként felnőni. A görög ortodox katedrálisban a tanárok összehasonlíthatták az ikonográfiát és az építészeti stílust, meghallgatták egy kántor
énekét – ezek hasonló dallamok voltak, mint a zsidó kántor énekei, és megtudták, hogy az
építészeti felépítés a magasabb oltárt elválasztó ikonosztázzal a régi zsidó templom kárpitját
idézi, mely elválasztotta a Szentek Szentjét a templom többi részétől. A pedagógusok meglátták a lehetőségeket, hogyan tudnak hasonlóságokat, s ezzel inklúziót találni vallások és
kultúrák között.
A mítoszok eloszlatásának része – s egyben nemzeti büszkeség forrása is – lehet annak
megértése, milyen hihetetlen sokkal járultak hozzá az európai társadalmak fejlődéséhez a
zsidók az elmúlt 500, sőt, 1000 évben, a természettudományok, orvostudományok, művészetek és az irodalom területén. Sok híres magyar történelmi alak zsidó volt. Több mint
félmillióan ezek közül a magyar zsidó állampolgárok közül elpusztultak a holokausztban.
Sokan pedig már a második világháború előtt kivándoroltak. Azáltal, hogy megismertetjük
diákjainkkal a zsidó állampolgárok történelmi teljesítményeit, megerősíthetjük bennük, a
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zsidók mennyire részei voltak a társadalomnak, és kiküszöbölhetjük „a másik” fogalmát a
diskurzusból, valamint nagyobb állampolgári felelősségvállalásra és országuk jövője iránti
társadalmi elkötelezettségre késztethetjük őket.

Miért foglalkozzunk ezzel most már, 70 évvel később?
Fölmerülhet a kérdés, miért kulcsfontosságú most, 70 év elteltével újragondolni a holokausztoktatás módszereit. Ennek több oka is van. Először is, sok forrásanyag csak az elmúlt
10 évben vált hozzáférhetővé, s azóta tanulmányozhatják a kutatók és történészek. Másodszor, a még köztünk lévő túlélők és felszabadítók már nagyon idősek. Ez az utolsó esély arra,
hogy kikérdezzük őket és feljegyezzük az életüket, tapasztalataikat, lejegyezzük szemtanúi
bizonyságukat. Harmadszor pedig, a Tanúsítja projekt modellként szolgálhat más, tanulókkal végzett kutatások számára is. Ezt a szemléletet más területeken is alkalmazhatjuk,
például a polgárjogi mozgalom szemtanúi és aktivistái kapcsán. Az amerikai diákok elsőkét
készíthetnek interjúkat helyi közösségeikben azokkal az emberekkel, akik átélték a polgárjogi mozgalmat. A nagy adatok és a digitalizáció korában végre kezdenek hozzáférhetővé válni
a levéltári adatok a szélesebb közönség számára is. Ugyanakkor a legtöbb forrás a mai napig
feltáratlan. A łódźi levéltárban például körülbelül 15 kilométer polcnyi anyag a mai napig
nem digitalizált, nincs lefordítva, és nem is férhető hozzá könnyen. Łódź csak egy város a
sok közül, vagyis óriási mennyiségű dokumentumot kell még katalogizálni és kutatni.

Konklúzió
Ha interaktív, elmélyülést biztosító módon közelítik meg a holokausztoktatást, a pedagógusok egyaránt tudnak értelmes történelemórákat, s egyben szolgálati tanulási lehetőségeket is
adni diákjaiknak. Az ohiói Toledóban elindított Túlélőink hangja tanúsítja projekt példája
annak a megközelítésnek, mely öt stratégia alapján oktat a holokausztról: helyi történelem,
személyes narratíva a holokauszt-túlélők tanúságán keresztül, interkulturális feladatok, kutatásalapú tanulási módszerek forráselemzésen keresztül, illetve digitális média és interaktív módszerek a tananyag implementációjában. Ezekkel a módszerekkel a projekt célja egy
olyan tananyag fejlesztése, amely a holokauszt hatásait a ma élő emberek egyéni állampolgári felelőssége szempontjából vizsgálja, és együttműködést, partnerségeket hoz létre kulturális határokon átnyúlóan, Ohióban és nemzetközi szinten is.
Internetes források
Bearing Witness: http://www.bearingwitnesstoledo.com
USC Shoah Foundation: http://sfi.usc.edu
iWitness: http://sfi.usc.edu/teach_and_learn/iwitness
Jad Vasem: http://www.yadvashem.org/
Echoes and Reflections: http://echoesandreflections.org
USHMM: http://www.ushmm.org/educators
There Was Once...(Volt egyszer…) http://www.therewasoncefilm.com
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Vajda Barnabás

Közös történelmünk Közép-Európában
Kérem, engedjék meg, hogy előadásomban a külhoni magyar nyelvű történelemtanításról, azon belül is
főleg a szlovákiai helyzetről szóljak, kitérve itt-ott az
erdélyi, a vajdasági és a kárpátaljai állapotokra is.1
Előadásomban három dologról szeretnék szólni. (1)
Először arról, hogy milyen tanulságai vannak mostani témánk (,,a megújuló tankönyv”) szempontjából az összehasonlító történelemtankönyv-kutatásoknak. (2) Másodszor szeretném sorra venni,
milyen kihívások érik a külhoni magyar történelem
tankönyveket.2 (3) Harmadsorban pedig szeretnék
válaszokat vagy megoldási javaslatokat tenni a kihívások megoldására.
(1) Mit állapíthatunk meg a magyar és nem magyar nyelvű történelem tankönyvek összehasonlító
kutatásaiból?
 Az összehasonlító történelemtankönyv-kutatások első átfogó tanulsága a Magyarország és a környező országok között a kölcsönös
érdeklődésben mutatkozó aszimmetria.
 A második átfogó tanulság a külhoni magyar és nem magyar történelem tankönyvek
tartalmát érintő hatékonysági deficit, amelynek részét képezi a tankönyvek általánosan
alulfejlett didaktikai apparátusa éppúgy, mint az ún. fordított tankönyvek problémája.
 Magyar szempontból fokozottan súlyos tanulság a történelem tankönyvek kapcsán a
dehungarizáció, vagyis a magyar múlt eltűnése a tankönyvekből.
Az elején le kell szögezni, hogy a magyar történeti irodalom, ezen belül a tankönyvkutatók
(mások mellett Szabolcs Ottó és Katona András) lényegében az 1960-as évek óta érdeklődnek
a környező országok történelem (és más) tankönyvei iránt. A külföldi történelemtankönyvek
magyarságképe iránt tapasztalható tartós és folyamatos magyarországi érdeklődés korántsem a magyarok nárcizmusával magyarázható. Hanem főleg azzal, hogy Magyarország
joggal tudni szeretné, mit és hogyan mutatnak a magyar történelemből azok a szomszédos országbeli tankönyvek, amelyek lényegében 1918-tól arra is alapozzák az utódállamok

1
Az írás alapjául szolgáló előadás az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet által 2014. november 12–13-án
szervezett Megújuló tankönyv c. nemzetközi konferencián hangzott el.
2
Az előadás során bemutatott tankönyv-illusztrációkat technikai okok miatt ebben a tanulmányban
nem tudom sem bemutatni, sem elemezni.
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tanulóinak mindenkori nemzettudatát, hogy mennyire tudnak (mernek?) eltávolodni, leválni a magyarokkal közös múltról. Éppen ez magyarázza az összehasonlító történelemtankönyv-kutatások első átfogó tanulságát, tudniillik azt a tudományos aszimmetriát, hogy a
környező népeket sokkal kevésbé érdekli, hogyan prezentálják őket a magyarországi tankönyvekben, mint Magyarországot, amely viszonylag intenzíven érdeklődik a környező népekben kialakult és alakuló magyarságkép iránt.
Szlovákiai magyar történészként (aki egy bő évtizedet dolgozott történelemtanárként a
szlovákiai közoktatásban) egy idő után szinte akaratlanul a nemzetközi összehasonlító tankönyvkutatások erőterében találtam magam. El kell mondanom, hogy az alapokat a saját
szlovák alma materemből, Viliam Kratochvíltól kaptam, majd ezeket az alapokat kibővítve
volt módom megismerkedni Dárdai Ágnes munkásságával, még később pedig a nemzetközi tankönyvkutatás (pl. Georg Eckert Intézet, Nemzetközi Történelemdidaktikai Társaság)
módszereivel és irányzataival. Örömmel látom, hogy az utóbbi időben megszaporodtak az
efféle kutatások. Közülük említem például, hogy Fischer Ferenc pécsi egyetemi műhelyében
lezajlott egy nagyon sikeres ötéves tudományos projekt, amelynek részét képezte egy nyolc
országra kiterjedő tankönyvkutató és -összehasonlító kutatás is,3 vagy hogy az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet is rendszeresen indít efféle projekteket.4 De utalhatnék Kojanitz László
munkájára is, amely átfogó képet ad nemcsak a szomszédos országok, hanem az egész európai térség releváns oktatási trendjeiről.5 Ahogy örvendetes tényként lehet leszögezni azt is,
hogy manapság egyre gyakrabban születnek PhD disszertációk tankönyvkutatási témában,
mint pl. Dárdai Ágnes pécsi doktori iskolájában (pl. Dévényi Anna, Molnár-Kovács Zsófia),
vagy a Budapesti Corvinus Egyetemen, ahol a közelmúltban védte meg sikeresen a munkáját
Kollai István, akinek a témája a magyar-szlovák komparatív tankönyv- és témaelemzés volt.6
A második átfogó tanulság, amit a külhoni magyar történelemtankönyvek elemzése kapcsán megállapíthatunk, a hatékonysági deficit. A hatékonysági deficit három dolgot jelent:
(i) tankönyvhiányt; (ii) az ún. fordított tankönyvek problémáját; valamint (iii) a külhoni
magyar tanulók tankönyveinek általánosan alacsony didaktikai színvonalát. Más szavakkal
ez azt jelenti, hogy a környező országok magyar tanulóinak általában nincsenek történelem
tankönyveik, vagy ha a kezükbe kerülnek ilyenek, akkor azok nem korszerűek sem tartalmi, sem didaktikai, sem nyelvi szempontból. A Magyarországot környező országok mindegyikében igen nagy hatékonysági deficit van. A szomszédos országok tankönyvrendszerei
hiányosak; ezekben az országokban történelem tansegédletek vagy egyáltalán nem léteznek, vagy azok alulfejlettek. Ukrajnában rendszerint nincsenek magyar nyelvű tanköny-

3
2007–2010 között zajlott az a Fischer Ferenc professzor által vezetett MTA–PTE projekt, amelynek
keretében készült pl. a Magyarságkép a csehszlovákiai történelem tankönyvekben 1950–1993 c. tanulmányom. In: Hornyák Árpád–Vitári Zsolt (szerk.): Magyarságkép a közép-európai tankönyvekben a 20. században. Pécsi Tudományegyetem, BTK, Pécs, 2008.
4
Mint pl. azt a 2014-es kutatást, amely az első világháború képét vizsgálta a szomszédos országok történelem tankönyveiben.
5
Kojanitz László: Tankönyvpolitika, tankönyvkiadás és tankönyvhasználat a nagyvilágban. Expanzió
Humán Tanácsadó, Budapest, 2010.
6
Kollai István: Nemzetpolitika Szlovákiában és a szlovák társadalom magyarságképe. Doktori értekezés
a Budapesti Corvinus Egyetemen 2014. szeptember 29-én. Kézirat.
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vek, ámde az ukrán nyelvűekből sem szokott jutni a magyar iskolákba.7A 2000-res években
Meszmann Tibor a Vajdaságból a magyar nyelven írt tankönyvek hiányáról számol be rendszeresen,8 Erdélyben pedig nemcsak az ún. egytankönyves rendszer okoz számos gondot,
hanem főleg az, hogy a román iskolapolitikát nem érdekli a tankönyvek minősége, csupán
azok ára, tulajdonképpen azok ingyenessége.9 Szlovákiában ezen túl saját tapasztalat, hogy a
könyveket megrendelő szlovák állami tankönyvkiadó (túlköltekezésre hivatkozva) mereven
elzárkózik az elől, hogy a történelemtankönyvekhez (nemcsak a magyar nyelvűekhez, hanem a szlovákokhoz is) feladatgyűjtemény, CD-melléklet vagy egyéb tansegédlet készüljön.
Általános jellemző továbbá, hogy a szomszédos országokban olyan történelemtankönyvek
vannak forgalomban, amelyeket nem magyarok és eredetileg nem magyarul írtak. Ezek az
ún. fordított tankönyvek. Ezeknek az a legfőbb hibájuk, hogy egyszerűen nem magyar történelmi narratívát tartalmaznak, hanem a többségi utódnemzetek nacionalista memóriapolitikáját szolgálják ki szinte kritikátlanul, ámde immár egy évszázada.10 Ezek a tankönyvek,
ha le is fordították magyarra, akkor azok általában szakszerűtlen fordítások, amelyek nagy
időbeli késéssel jutnak a magyar anyanyelvű tanulók kezébe. Szerbiából van például olyan
eset, hogy egy 18 évvel azelőtti tankönyv magyar fordítása volt egy adott időpillanatban az
egyetlen elérhető tankönyv.11
Mégis: minden bosszantó probléma ellenére azt állítom, hogy az eddig elmondottak csupán külső körülmények. A tankönyvellátási és tankönyvfordítási problémák természetesen
igen komolyan hátráltatják a mindennapi gyakorlatot, mégsem érdemes ezen a ponton megrekedni, mert az itt elemezni kívánt fő problémának, ti. a hatékonysági deficitnek van egy
minden eddiginél lényegesebb összetevője. Nevezetesen az, hogy a Magyarországot környező országok olyan történelemtankönyvekkel rendelkeznek, amelyekben feltűnően alulfejlett
a didaktikai apparátus.
Miért érdekel engem szakmailag elsősorban a történelemtankönyvek didaktikai apparátusa, és miért tartom a didaktikai apparátust a történelemtankönyvek lelkének? Azért, mert
csakis általuk növelhető a tanulói aktivitás. Mert egyedül a fejlett didaktikai apparátus, azaz
a kérdések, feladatok és gyakorlatok tudják hatékonnyá, mélységivé, elmélyültté tenni a történelemtanulást. Mert csakis a didaktikai apparátus tud hozzásegíteni a történettudományi
Kojanitz László: Tankönyvpolitika, tankönyvkiadás és tankönyvhasználat a nagyvilágban. Expanzió
Humán Tanácsadó, Budapest, 2010, 16.
7

8

Meszmann Tibor: A vajdasági magyar tanügy helyzetéről. Iskolakultúra, 2001/2. sz. 82.

9

Székely Győző: Közoktatási reform Romániában. Korunk, 1998. szeptember.

Vajda Barnabás: Miért elfogadhatatlanok számunkra a szlovákból fordított történelem tankönyvek?
In: Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat, (XLVIII.) Új folyam IV. 2013/2. szám. Deák
Irénnel és Elek Józseffel közösen; Barnabás Vajda: K problematike tzv. prekladaných učebníc dejepisu.
Eruditio–Educatio (7. roč.) 2012, č. 2, 119–122. Czintula Attilával közösen; Barnabás Vajda: On the Joint/
Mutual Hungarian–Slovak History Schoolbook. Eruditio–Educatio (7. évf.) 2012, 3. sz, pp. 94–105; Barnabás Vajda: Trianonská problematika a (česko-)slovenské učebnice dejepisu. (A Trianon-téma a (cseh)szlovákiai történelem tankönyvekben.) Str. 185-204. In: Michela, Miroslav–Vörös, László a kol.: Rozpad Uhorska
a trianonská mierová zmluva: k politikám pamäti na Slovensku a v Maďarsku. Bratislava, Historický ústav
Slovenskej akadémie vied, Prodama s.r.o., 2013.
10

11
Kojanitz László: Tankönyvpolitika, Tankönyvkiadás és tankönyvhasználat a nagyvilágban. Expanzió
Humán Tanácsadó, Budapest, 2010, 15.
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értelemben vett szakszerűséghez. Mert csakis a didaktikai apparátus által lehet megközelíteni vagy elérni a flow élmény helyzeteit. Engem tehát a tankönyvkutatásban a didaktikai
szempontból értékes és hatékony tankönyv szempontjai érdekelnek, és azt állítom, hogy
mindnyájunknak: magyaroknak és nem magyaroknak, bármely ideológiai oldalon állunk
is, a korszerű didaktikai apparátussal ellátott hatékony és minőségi tankönyvek a közös érdekünk.
Konferenciánk fő témája kapcsán e helyütt két szempontot említek. Az ún. digitális tananyagok (amelyeket ma annak tartanak) az esetek többségében a hagyományos, papíralapú tankönyvek silány utánérzései. De hogyan érhető el, hogy a digitális médiumok valódi
digitális oktatási médiumok legyenek, ami azt jelentené, hogy ezek a tananyagok valóban
interaktívan működjenek, és képesek legyenek hosszabb távon kognitív metastruktúrákat
kialakítani? Mivel a külhoni magyar történelemoktatás még csak a hiányzó történelem tankönyvek hányattatott beszerzésénél tart (hogy aztán ne legyen köszönet ezek tartalmában),
és digitális tananyagokról csak itt-ott álmodozhat, ezért a külhoni könyvek kapcsán csak
azt tudjuk érdemben megállapítani, hogy pl. ezekben a történelemtankönyvekben a képek
95%-a puszta illusztráció, és nem forrás; így ezekből a tankönyves elemekből szinte teljesen
kimarad a közvetített tudás analízisének és szintézisének még a halvány lehetősége is. Sajnálattal kell megállapítanom, hogy a mai korszerű igényességi mércével mérve a Szlovákiában
vagy Erdélyben eddig megjelent helyi magyar fejlesztések is alacsony színvonalúak.12
A harmadik (és bizonyos értelemben a legfájdalmasabb) tanulság, amit a külhoni magyar
történelemtankönyvek kapcsán megfogalmazhatunk, a dehungarizáció – azaz a magyar történelem elfogyása és eltűnése (magától, passzív módon), illetve kiradírozása és kiiktatása
(tudatosan, célzottan) előbb csak a környező országok tankönyveiből, majd (hosszabb távon) a magyarokkal szomszédos népek mélyebb történeti tudatából is.
A (számomra szomorú) helyzetet egy konkrét esettel szeretném megvilágítani. 2014 szep
temberében egy, a Selye János Egyetem Történelem Tanszéke rendezésében megvalósult
nemzetközi konferenciának a magyar–szlovák együttélés volt a témája. Ezen belül szóba kerültek a szlovák történeti szakirodalomban és a történelem tankönyvekben található problémás jelenségek, köztük a ,,Magyarország vs. Uhorsko” terminológiai probléma.13 Szlovák
résztvevők érthetően és racionálisan érveltek azok mellett az ismert jelenségek mellett,
amelyek régóta foglalkoztatják, zavarják a magyar történészeket. Štefan Šutaj részletesen
megindokolta, hogy a történelmi Magyar Királyság nevét miért kell a szlovák szövegekben
Uhorskónak fordítani. Gabriela Dudeková és Dušan Kováč további részletekkel folytatták

12
Barnabás Vajda: Analysis of some Slovakian History Textbooks. In: Yearbook of the International
Sociey of History Didactics. Wochenschau Verlag, Schwalbach, 2011, pp. 147-158; Vajda Barnabás–Bényi
Klaudia: A képekről mint tankönyves történelmi forrásokról – egy tudományos diákköri munka kapcsán.
Eruditio–Educatio (6. évf.) 2011, 4. sz., 111–118.
13
A problémával többek között foglalkozik: Maďarsko-slovenské terminologické otázky. Ed. Barna
Ábrahám. Katolícka univerzita Petra Pázmánya. Pilíšska Čaba-Ostrihom, 2008; István Kollai (editor):
Rozštiepená minulosť. Kapitoly z histórie Slovákov a Maďarov. Nadácia Terra Recognita, Budapest, 2008;
Barnabás Vajda: Dejepis ako súčasť kultúrnej reprodukcie na školách s vyučovacím jazykom maďarským
na Slovensku. In: Historie–Otázky–Problémy 2 (2/2010) pp. 177-181. Ústav českých dějin Filozofická fakulta Univerzity Karlova Praha. Ed. Zdeněk Beneš.
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ugyanezt az érvelést. Mivel az 1918 előtti Magyarország nem volt etnikailag tiszta magyar,
ezért sem nevezhető Maďarskónak, ezért kell Uhorskónak nevezni, vagyis hogy jelezve legyen az 1918 előtt ország etnikai sokszínűsége, benne a szlovákokkal.
Ezek az érvek úgy hangzanak, mintha teljesen logikusak lennének. Pedig szerintem a Magyarország vs. Uhorsko nem egy ártatlan terminológiai vita, hanem része annak az elhallgatásos technikának, amit a (cseh)szlovák oktatási rendszer majd száz éve tudatosan alkalmaz.
A problémának több kisebb jelenség a része, a végeredménye pedig szerintem tragikus a széles szlovák történelmi tudat számára. Miről van szó? Arról, hogy a szlovák történelem tankönyvekből módszeresen eltűnnek a ,,Maďar” és a ,,Maďarsko fogalmak. Ezzel együtt a történelmi személyiségek magyarból ,,uhorský”-vá válnak, ráadásul a nevüket szlovák(osított)
formában kell (törvényi szabályozás terhe mellett) írni. A nap végén a szlovák tanulóknak
fogalmuk sincs, hogy Uhorskóban magyarok is éltek.
Továbbá: a szlovákiai tankönyvekben a források kizárólag a szlovákokat érintik, a tankönyves képek pedig 98%-ban szlovák személyiségeket vagy szlovák településeket mutatnak. A tankönyvekben a tanulóknak ajánlott szakirodalom is szlovák (abszurd módon a
magyarra fordított tankönyvekben is). Nem elég, hogy a kartográfiai törvényre hivatkozva
a tankönyves térképeken a helységneveknek szlovákul kell lenniük (a magyarra fordított
tankönyvekben is Trenčín és Banská Štiavnica van a térképeken), hanem a térképek maguk
is csak és szinte kizárólag a mai Szlovákia földrajzi területét mutatják. A történelmi Magyar
Királyság egészének a térképe nagyon-nagyon ritka, vagyis a tankönyves térképeken már a
régi korokban is be vannak rajzolva a mai Szlovákia határai.
Összességében ezekből a kisebb-nagyobb csúsztatásokból, torzításokból rakódik össze,
hogy a szlovák történelemtankönyvekből eltűnik a magyar múlt. Miért csodálkozunk – tettem fel a kérdést a konferencia résztvevőinek –, ha a szlovák közoktatásból kikerülő 15–16
éves szlovák tanulóknak fogalmuk sincs róla, hogy mai hazájuknak nagyon is sok köze volt
Magyarországhoz és a magyarokhoz? Ne csodálkozzatok, mondtam, ha az általatok kifejtett
ártatlan terminológiai vita ezekből az építőkockákból válik a magyar múlt gyilkosává az
iskolai gyakorlatban.
(2) Milyen kihívások állnak a külhoni történelemtankönyv-fejlesztések előtt, és hogyan
lehetne azokat megoldani?
A dehungarizáció, vagyis a magyar múlt tankönyvekből való eltűnése kapcsán vannak,
akik úgy vélik, ennek a helyzetnek vagy folyamatnak sosem lesz vége, illetve akkor lesz vége,
amikor a magyarok eltűnnek a szomszédos országok életéből. Amiért én nem osztom ezt a
véleményt, annak az egyik oka az az általam végzett tankönyvkutatás, amely mintegy száz
évre visszamenőleg vizsgálja a csehszlovák történelemtankönyveket. Ebből tudom, hogy bár
a mindenkori csehszlovák államok, és részben annak Szlovák utódállama is, immár száz éve
tudatosan szorítják vissza a közoktatásban a magyar elementumot, a folyamat korántsem
zökkenőmentes.
Látszik például, hogy sokszor csak a tankönyvekben látunk szakmaiatlan megnyilvánulásokat, viszont a tudományos közlemények nem enged(het)ik meg magunknak ugyanezeket.
E tekintetben tehát azt kellene elérni, hogy a történelemtankönyveket se a szakma, se a közvélekedés ne lebutított tudománynak tekintse (ami az iskolában ,,elég”), hanem a történettudomány egyik fontos, a jövendő generációknak felkínált tudásmegosztás szempontjából
kulcsfontosságú zsánerének. Ha ez a korszerű történelemdidaktikai szemlélet elterjedne,
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általa megnőne a térségben a történelemtankönyvek iránti szakmai igényesség. És ha még
a kurrikuláris előírásokkal együtt a tankönyvpiacok is liberalizálódnának, akkor mindent
egybevéve úgy gondolom, mindegyik utódállamban volna esély egy korszerűbb (inkluzívabb) történelemtanításra. És a helyzet még tovább javulhatna, ha mindenütt oldódna a nacionalista politikum iskolákra való ráhatása. Ugyanis egyfelől a közép-európai történettudományok folyamatos professzionalizációja, másfelől a modern kori pedagógiai hálózati és
nyilvánossági formák előrehaladása tudná katalizálni a helyzetet.
Mindezekből természetesen Magyarország sem maradhat ki. Mert ezen a ponton muszáj
feltenni az előzőkhöz kapcsolódó kérdést, hogy automatikusan ,,nemzeti prioritásnak kell-e
lennie az oktatásnak”,14 s hogy automatikusan feladata-e a történelemtanításnak az ,,etnikai identitás újratermelése”?15 Ezekkel a nyugtalanító kérdésekkel szeretném szembesíteni
a jövendő sorsukról gondolkodó összes közösséget, a magyarországiakat és a külhoni magyarokat éppúgy, mint a szlovák, a román, a szerb, a horvát és az ukrán értelmiséget. Szerintem ugyanis itt az idő elgondolkodni, szükségszerű-e, hogy a történelem (és az utódállamok
többségében a geográfia is) ,,nemzeti tantárgyak” legyenek.16
Magyarországra vonatkozva is kérdezem, hogy esetleg még a mi életünkben megvalósítható-e egy nemzetállamokon felülemelkedő történelemoktatás? Például egy közép-európai
Visegrádi Történelem Kurrikulum, amely a közös kulturális örökségre és múlttudatra mutatna vissza magyar–cseh–szlovák–osztrák –szlovén–horvát–lengyel–román relációban, és
aminek az ötlete egy nagyszabású 2011-es prágai konferencia óta nem is tűnik lehetetlennek?17
Ük- és dédapáink háborúba mentek a manipulatívan irányított nacionalizmusok miatt
– mi viszont, egy laza csoport tagjai nagyszabású Visegrádi Kurrikulumról tudunk közösen gondolkodni. Hát mi ez, ha nem reményteljes progresszió? El tudjuk-e közösen oltani
a ,,nemzeti oktatás” meghitten lobogó, ámde bűzös mocsárból táplálkozó lángját a történettudomány iránti alázat jegyében? És újra mondom, hogy ezeket a kérdéseket mindegyik
nemzet felé irányítom.
Amíg a Visegrádi Történelem Kurrikulum magvalósul, addig is érdemes lenne elgondolkodnunk, hogyan valósítható meg a kisebbségi közösségek – többségi államok – magyar
anyaország hármasának az összefogása annak érdekében, hogy minden oldalon növekedjék a térség történelemkönyveinek a minősége és hatékonysága.18Az érdek szerintem közös.
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Székely Győző: Közoktatási reform Romániában. Korunk, 1998. szeptember, 11.

Papp Z. Attila: Kisebbségi magyarok oktatási részvételének értelmezési lehetőségei. Educatio, XXI.
évf. 1. sz. 2012 tavasz, 6.
15

16
Papp Z. Attila: Kisebbségi magyarok oktatási részvételének értelmezési lehetőségei. Educatio, XXI.
évf. 1. sz. 2012 tavasz, 10.

Kaposi József–Korpics Zsolt–Vajda Barnabás: Az én hősöm – a te ellenséged. Beszámoló a Visegrádi Négyek országainak prágai nemzetközi történész és történelemtanítási konferenciájáról. Az esemény
beszámolója megjelent a Történelemtanítás, 2012. 1. számában: http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.
hu/2012/01/kaposi-jozsef-%E2%80%93-korpics-zsolt-%E2%80%93-vajda-barnabas-az-en-hosom%E2%80%93-a-te-ellenseged-02-04-10/
17

18
Efféle összefogást egyes kisebbségkutatók is üdvösnek látnának, pl. Papp Z. Attila: Kisebbségi magyarok oktatási részvételének értelmezési lehetőségei. Educatio, XXI. évf. 1. sz. 2012 tavasz, 11.
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Mindegyik érintett oldal küszködik ugyanis azzal, hogy a tankönyvek didaktikai apparátusa
alulfejlett; bár Magyarország, az elmúlt évtizedek fejlesztéseinek és konkrétan a képességfejlesztő munkafüzet-sorozatoknak köszönhetően, a megítélésem szerint a többiek előtt halad.
A tankönyvek természetesen nem magukban állnak. Nemcsak szaktudományos mérlegelés eredményei, hanem társadalmi igényeket is kielégítenek. Politikai döntések is kapcsolódnak hozzájuk. A tankönyvek egy szisztéma részei: iskolarendszer, állami célok, tankönyvkiadási politika, gazdasági megfontolások stb. Ebben a (geográfiailag is szélesebb)
kontextusban miként értékeljük a magyar állam által menedzselt kísérleti tankönyvprogramot? A tankönyvjóváhagyás folyamatában a kísérleti tankönyvek véleményezésének és
gyakorlati kipróbálásának a rendszere, a reflexív jellegű visszacsatolás (megírás, kipróbálás,
felülvizsgálat) paradigma a Magyarországgal szomszédos államokban sehol sem létezik. De
ha a kísérleti tankönyvprogram sikeresen beindul (ha sikeres, akkor ez tulajdonképpen egy
állandó tankönyvfejlesztési folyamatmodellé válik), akkor Magyarország lesz a tágabb térség egyetlen országa, amelynek (a sok iskolára és a sok bekapcsolt pedagógusra tekintettel)
igen komoly tapasztalatai lesznek (sikerekről és kudarcokról egyaránt) egy ilyen szofisztikált tankönyvfejlesztési programmal. Magyarországnak ezután kötelessége lesz megosztani
a tapasztalatait a térségbeli partnereivel. Hogy ez a Visegrádi Kurrikulum keretében fog-e
megtörténni, vagy máshogy, tulajdonképpen mindegy. De nem róható majd fel, ha Magyarország elsősorban a külhoni magyar közösségek irányába, az ő érdekükben (is) fogja kamatoztatni a tapasztalatait.
Ez vezet minket ahhoz a gondolathoz, hogy ha ilyen sok gond van a tankönyvellátással
és a más nyelvekből fordított tankönyvek minőségével, akkor lehetne-e magyarországi tankönyveket használni a külhoni közösségekben.19 Felvetődik egyfelől, hogy jogi értelemben
szabad-e magyarországi tankönyveket használni a szomszédos országokban? Tudomásom
szerint 2014-ben egyetlen Magyarországgal szomszédos országban sem tilos használni
magyarországi tankönyveket. És tapasztalatból tudjuk, hogy számos kolléga Erdélyben, a
Felvidéken, a Vajdaságban és Kárpátalján magyarországi eredetű történelem tankönyveket
használ. Vagy miért ne történhetne meg, amit Kojanitz László vetett fel, hogy hogyan fog
alakulni a külhoni tankönyvhelyzet, ha egyszer megvalósul egy Kárpát-medencei méretű
virtuális alapú tankönyvraktár, amelyből a magyar pedagógusok akkor visznek (töltenek le)
történelem tankönyveket, amikor akarnak. Mi fog történni akkor? De ha megtörténne is,
ez-e a legszerencsésebb megoldás?
Én mindenesetre több érvet is felhoznék a Magyarországról beszállítandó (importálandó)
történelemtankönyvek ellen, pontosabban amellett, hogy miért volna érdemesebb ún. belső
fejlesztésű tankönyveket alkalmaznunk inkább. Belső fejlesztésű tankönyvnek azt nevezem,
amelyet a külhoni magyar közösségek szakemberei alkotnak meg a magyarországi és külhoni többségi nemzetek tagjaival együttműködve. Ezt nemcsak azért tartom helyesebbnek,
mert az efféle könyvek sokkal inkább tudomásul veszik azt a többirányú szociális valóságot,
amelyben ezek a magyar közösségek élnek. Hanem azért is, mert faltörő kosként általuk el
kell fogadtatni azt az elvet, hogy a külhoni magyar tanulóknak igényük van egy speciális, a
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Meszmann Tibor (2001): A vajdasági magyar tanügy helyzetéről. Iskolakultúra, 2. sz. 82.
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többségi román, szlovák, szerb és ukrán nemzetétől eltérő kurrikulumra, és a speciális külhoni magyar történelem kurrikulumon alapuló történelemtankönyvekre.
Hogy ez mennyire nem magától értetődő, arra az utal, hogy legalább két utódállamban,
Szlovákiában és Romániában az is a nemzeti iskolapolitika része, hogy az ottani oktatási
törvények és központi dokumentumok nem ismerik el és nem is alkalmazzák a nem államnyelvi (kisebbségi) oktatás jogi fogalmát. A speciális magyar kurrikulum és tankönyvek
iránti határozott igényt ezekben az országokban már csak azért is fontos leszögezni, mert
nem biztos, hogy a magyar államnak kell megoldania a szomszédos országok tankönyvproblémáit, hiszen ezek a külhoni magyar közösségek jó ideje az ottani országok tanrendszerének az alegységei.
Belső fejlesztésű tankönyvvel több külhoni magyar közösség próbálkozott már. A nemzetközi visszhangok alapján a legsikerültebb próbálkozás a Felvidékhez kapcsolható, ahol
a Magyar nép története c. három tankönyvből álló tankönyvsorozat készült az általános
iskolások számára, továbbá elindult (és sajnos félben maradt) egy háromrészes sorozat a
szlovákiai magyar gimnáziumok számára is.20 Megjegyzendő, hogy ezek a belső fejlesztésű
tankönyvsorozatok szlovákiai magyar, magyarországi és szlovák szakemberek együttműködéséből születtek: szlovákiai magyar történészek írták őket úgy, hogy alapjuk módszertani
szempontból sikeres szlovák tankönyvek voltak, szakmai minőségüket pedig magyarországi
szakemberek garantálták. A helyi sajátosságok motiválták A székelység története c. kiadványt is Erdélyben, amelyet Novák Csaba Zoltán és munkatársai írtak Marosvásárhelyen
2012-ben az általános iskolák 6. és 7. osztályai (,,valamint minden érdeklődő”) számára.21
Ezek a belső fejlesztésű külhoni magyar történelemtankönyvek már csak azért is értékként tűnnek fel, mert hiszek abban, hogy a külhoni magyar oktatásnak mint egésznek, és
benne a külhoni magyar oktatási szakembereknek sok hozadékuk van és lehet. Az erdélyi,
a felvidéki, a vajdasági és a kárpátaljai oktatási rendszerek ugyanis alapvetően különböznek
a magyarországi és a távolabbi külhoni oktatási világtól,22 a hozadékuk pedig többek között
a külső szempont, a nyelvtudás, és egy másfajta (az államnemzetinél empatikusabb?) szemléletmód lehet.
A gazdag tankönyvkínálattal rendelkező, és igen jelentős szellemi-oktatási innovációkat
kifejlesztő magyarországi történelemtankönyves kultúra szerintem eddig is a térség legfejlettebb országává tették Magyarországot. Remélem, ez a jövőben is így lesz. Köszönöm megtisztelő figyelmüket.

20
Kovács László–Simon Attila: A magyar nép története I-III. Lilium Aurum Kiadó, Dunaszerdahely,
1999; Kovács László–Simon Attila–Simon Beáta: Történelem a gimnáziumok 1. osztálya számára. Szaklektor: Vajda Barnabás. Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava, 2006; Elek József–Kovács László–Simon Attila: Történelem a gimnáziumok 2. osztálya számára. Szaklektor: Vajda Barnabás. Slovenské
pedagogické nakladateľstvo, Bratislava, 2007.
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A modern Izrael állam a tankönyvekben
Előadásom célja a mai (2014-es), modern Izrael
bemutatása, és annak vizsgálata, hogy létezésének
66 éve alatt milyen eredményeket ért el, és milyen
kihívásokkal kellett szembenéznie.

Izrael – háttér-információk
Izrael a Közel-Keleten fekszik, a Földközi-tenger keleti partja mellett. Északról Libanon, észak-keletről
Szíria, keletről Jordánia és Ciszjordánia, délnyugatról pedig Egyiptom határolja.
 Izrael 1948. május 14-én kiáltotta ki függetlenségét.
 Izrael államformája parlamentáris köztársaság.
 A főváros Jeruzsálem.
 Területe 22,072 négyzetkilométer.
1.
 Lakossága 8,252,500 fő (Izraeli Központi Statisztikai Hivatal, Izrael statisztikai kivonata, 2014. Central Bureau of
Statistics, Statistical Abstract of Israel, 2014)
2.

Mediterrán éghajlat
3.

Sivatagi éghajlat
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4.

A Holt-tenger
6.

Dgania dumb

5.

A Ramon-kráter a Negev-sivatagban
7.

Masszáda

Izrael sokarcú ország – ez előnyöket és hátrányokat is jelent, például, ha csak az éghajlat
változatosságát tekintjük, északon mediterrán a klíma, a déli területeken viszont, melyek az
országnak több mint felét teszik ki, szárazság van.
Így igen változatos mezőgazdasági termények termeszthetők, az éghajlati előnyök kihasználásával korán és későn érő terményeket is vethetünk. Ugyanakkor a sivatagos területen
nehéz élni, és modern gazdaságot fenntartani. Az izraeli táj igen változatos: tengerpartok,
hegységek és síkságok váltják egymást. Vannak a világon egyedi tájai is: ilyen a Holt-tenger,
mely a világ legalacsonyabb pontja, 427 méterrel a tengerszint alatt fekszik, illetve a Negevsivatag kráterei.
A világörökség része a tel-avivi Fehér Város, a masszádai várrom és a nabateus városok.
Több vallás – a zsidók, a keresztények és a muszlimok – is szentnek tartanak egy-egy izraeli helyszínt, Jeruzsálemben és a Galileai-tó környékén, de megtalálhatók itt a Baha’i, az
ahmadi és a drúz vallás szent helyei is.

Sokféle társadalom
Az izraeli társadalom vallásilag, etnikailag és kulturálisan is sokféle. A mai Izraelben értéknek tekintik a kulturális pluralizmust, és minden egyes közösség hagyományainak megőrzését. A lakosság többsége zsidó (mintegy 75%), körülbelül 21%-a arab, és 4% más egyéb
csoporthoz tartozik, például drúzok vagy cserkeszek.
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zsidók
arabok
egyéb

Izreael statisztikai kivonata, Izraeli Központi
Statisztikai Hivatal, Izrael ,2014

Maguk a csoportok is igen sokfélék.
Izraelben minden változatos: az ünnepek, a kultúrák, az ételek és még sok minden más
is. Ez a kulturális sokféleség a népesség sokféleségéből fakad. Az ország a kezdetektől fogva
támogatta az aliját, az Izraelbe történő zsidó bevándorlást, számos küldő országból. Ezek –
többek között – Lengyelország, Magyarország, Marokkó, Oroszország, Jemen és Etiópia. A
diaszpórából érkező zsidók mind hozták magukkal kulturális és vallási hagyományaikat,
ezáltal a zsidó szokások és hiedelmek afféle olvasztótégelyét hozva létre.
Bevándorlók száma a bevándorlás éve és az utolsó lakóhely (térség) szerint, 1948–2013

Izrael statisztikai kivonata, Központi Statisztikai Hivatal, Izrael, 2014
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8.

9.

Moshav, Nahalal

Kibuc

A változatosságot az emberi lakóhelyek, teleülések tekintetében is megfigyelhetjük. A kisebb-nagyobb városok mellett több sajátos településforma is kialakult:
 a yishuv kehilat, a lakóközösség,
 a moshava, mely egyfajta falusi település
 a moshav, mely mezőgazdasági közösség
 és a kibuc.
10.

Az izraeli kisebbségek
Muszlim, keresztény, drúz, cserkesz, ahmadi és baha’i kisebbség él Izraelben:

muszlimok
keresztények

11.

drúzok
egyéb

Izrael statisztikai kivonata, Központi Statisztikai Hivatal,
Izrael, 2014

A muszlimok alkotják a legnagyobb kisebbséget.
A sokféleség az életmódban, a vallási és a kulturális hagyományokban is tükröződik, akárcsak a sajátos ünnepekben, ételekben és a kreatív önkifejezésben.
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Izrael – demokratikus és fejlett ország
Izrael zsidó demokratikus állam és parlamentáris demokrácia. A knesszetbe (parlament)
négyévenként általános és titkos választásokat tartanak. A knesszetnek 120 tagja van, akiket
az izraeli népcsoportokból választanak. A kormányt a miniszterelnök alakítja meg, aki egyben annak a politikai pártnak a vezetője, mely megnyerte a választást. Izrael állam köztársasági elnökét hétévente a knesszet választja, maga a pozíció – természeténél fogva – inkább
szimbolikus, reprezentatív.
Az izraeli oktatási rendszer plurális, a kötelező oktatás minden izraeli gyermekre vonatkozik. Néhány tantárgy, például az irodalom és a történelem esetében sajátos tanterv szerint
oktatnak, a lakossági csoportnak és az életkornak megfelelően, míg más tantárgyakat, mint
a földrajzot vagy az állampolgári ismereteket mindenki számára ugyanazzal a tartalommal
oktatják Izraelben; néhány téma esetében pedig az adott kulturális közösség szempontjai is
megjelennek a tananyagban (illetve az életkorhoz igazítottság itt is megmarad).
A közösségi nevelés célja,
hogy a diákok szembesüljenek
„Nemzeti, társadalmi és állampolgári tanulmányok”
azokkal, akik mások, mint ők,
A tankönyvek címe:
és kölcsönös tiszteletre nevel
Együtt élni Izraelben (2–4. évfolyam számára)
mind a viselkedésben, a min13.
14.
dennapi gyakorlatban, mind
beszédmódban. Számos programot és iskolai órasávot szánnak erre a célra. Az egyik ilyen
program a rasszizmus megelőzésére, és a kölcsönösen elfogadható egymás mellett élésre
fókuszál. Az idei év témája az
oktatásban „A Másik Én vagyok” volt. Más szóval a mások
tisztelete, tiszteletteljes és toleráns hozzáállás minden emberhez, akárki is legyen az. A különböző tudományterületek is
felhasználhatók arra, hogy közelebb hozzuk egymáshoz az embereket. Így például a másodiktól negyedik évfolyamig használt „nemzeti, társadalmi és állampolgári tanulmányok”
tankönyv címe: Együtt élni Izraelben, s héberül és arabul is megjelent, a szükséges kulturális
igazításokkal.

Izrael: fiatal, demokratikus, fejlett ország
Izrael 66 éves létezése alatt gyors fejlődésnek indult. Viszonylag rövid idő alatt sikeresen kezelt komplex éghajlati és társadalmi problémákat – mindezt ellenséges környezetben. Több
indikátor is Izrael fejlettségét mutatja, mind a gazdaságban, az oktatásban, demográfiailag,
egészségügyileg, a kommunikációs hálózat fejlettségét tekintve, mind a fenntarthatóságot és
még sok egyebet tekintve is.
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Például:
 Izraelben az egy főre jutó bruttó nemzeti össztermék 36,151 USD (az OECD-átlag
37,532 USD, a világátlag pedig 10,514 amerikai dollár.) (Forrás: Világbank, 2014)
 A születéskor várható élettartam Izraelben 81,7 év (Az OECD-átlag 73,4 év, a világátlag
pedig 70,8 év.) (Forrás: Világbank, 2014)
Egy főre eső GDP (az amerikai dollár aktuális árfolyama szerint)

Forrás: Világbank, http://data.worldbank.org/indicator/

Születéskor várható élettartam (években)

Forrás: Világbank, http://data.worldbank.org/indicator/

 Izraelben vezető folyamatok zajlanak a high-tech területén, és áttörő technológiai fejlesztések történtek a fizikában, az orvosi és gyógyszertudományokban, a mezőgazdaságban és az energiafelhasználással kapcsolatosan.
 Izraelben több környezet-megóvási tevékenység zajlik, és a tudásexport is jelentős ezen
a területen.
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 Izrael high-tech nagyhatalom, „start-up nemzetként” is emlegetik. Olyan vezető nemzetközi cégek fejlesztési központjainak ad otthont, mint az IBM és az Intel. Több vezető
technológiát is Izraelben fejlesztettek ki: az Intel Pentium MMX-ét, a pendrive-ot és a
WAZE-applikációt.
 Az izraeli tudomány, biotechnológia és gyógyszergyárak vezető szerepet töltenek be a
világban, például a TEVA, mely a Copaxone nevű gyógyszert fejlesztette ki .
A Pentium MMX Chip technológiát Izraelben fejlesztették az Intelnél. A Pentium 4 és a
Centrino mikroprocesszort is teljes egészében Izraelben fejlesztették és gyártották.
15.

16.

17.

18.

 A technológia használata a nehéz természeti körülmények ellensúlyozására:
Izraelnek három, a mezőgazdasági termeléshez létfontosságú alapelemet kell nélkülöznie: a vizet, a termőföldet és munkaerőt. Ezt a következőképp orvosoljuk:
 A vízkészlet növelésével (a só kivonásával a tengervízből, a víz újrafelhasználásával
és tisztított szennyvíz használatával).
 A technológia széleskörű használatával a mezőgazdaságban.
 Technológiai eszközök fejlesztésével (üvegházak, locsoló- és öntözőrendszerek).
 Különleges fajták termesztésével (ilyenek a koktélparadicsomok az Aravasivatagban).
 A mezőgazdasági tudás disszeminálásával, és más országok támogatásával (mezőgazdasági innovációk Afrikában és máshol is).
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 A helyi természeti adottságok kihasználása: a napenergia használata.
Jelenleg széleskörű kutatások és fejlesztések folynak Izraelben a napenergia területén:
kidolgozzák a jogszabályi hátteret és egyre több a nap által felmelegített víztartály a
magánlakások háztetőin.
 Az oktatási rendszert ötvöztük a számítógépekkel összekapcsolt kommunikáció
(computer mediated communication, CMC) rendszerével: a digitális tankönyvekben
szövegek, videoklipekhez vezető linkek, animációk, és további információforrások is
vannak. A könyveket gyakran frissítjük, így lehetővé teszik a korszerű és releváns interaktív tanulást. Ezenfelül sok osztályterem interaktív táblával van felszerelve, és jelentős
azon osztályok száma is, akik ipadek, tabletek segítségével tanulnak.
 A diákok több tantárgyból is számítógép-alapú érettségi vizsgát tesznek. A földrajz
érettségi például 20%-ban a számítógép használatára épül. A vizsgának ebben a részében a diákoknak egy olyan földrajzi területtel kapcsolatos kérdéseket kell megválaszolniuk, amelyről már korábban tanultak, azonban információs források állnak rendelkezésükre: szinttérképek, videoklipek, animációk, égitestek pályáit szimuláló szoftverek,
grafikonok és táblázatok, melyeket a CMC-alapú technológiával tudnak elérni. Az ilyen
integrált (papíralapú és digitális anyagokat egyesítő) tanulási folyamat révén érdekes és
élményalapú lehet a tanulás.
 A fenntarthatóság és a környezet:
 Környezetvédelmi szervezetekkel közös lépések a környezet megóvására és fejlesztésére
 Az elsivatagosodási folyamat kezelése
 A nyitott terek védelme
 A tengerpart, mint természeti erőforrás és közös tér védelme
 A vízszennyezés és a levegőszennyezés megelőzése
 Hulladék-újrahasznosítás
 Fenntarthatóságra nevelés
Izrael „eredményei” közé tartozik a 12 izraeli Nobel-díjas, akik közül heten tudományos
eredményeikért nyerték el a díjat:
 1966: Shmuel Yosef Agnon, irodalom
 1978: Menachem Begin, Nobel-békedíj
 1994: Simón Peresz és Yitzhak Rabin, Nobel-békedíj
 2002: Daniel Kahneman, közgazdaságtan
 2004: Avram Hershko és Aharon Ciechanover, kémia
 2005: Yisrael Oman, közgazdaságtan
 2009: Ada Yonath, kémia
 2011: Dan Shechtman, kémia
 2013: Arieh Warshel és Michael Levitt, kémia
A Mashav az izraeli külügyminisztérium nemzetközi fejlődési együttműködésért felelős
szervezete. A Mashav felel Izrael állam fejlesztési és együttműködési programjainak megfogalmazásáért, koordinálásáért és implementációjáért világszerte a fejlődő országokban. A
Mashav meggyőződése szerint azokon a területeken tudja leginkább támogatni a fejlődő or180
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szágokat, ahol maga is a legtöbb releváns tapasztalatot gyűjtötte össze saját fejlődése során,
fiatal, hasonló kihívásokkal küzdő államként.
A Mashav fejlesztési programjait műhelymunkákon és tréningeken keresztül adja át, a
mezőgazdaság, az oktatás és a gyógyszerészet területén. Az anyagi hátteret közösen teremtik meg nemzetközi szervezetek: az Amerikai Államok Szervezete, az Inter-American
Development Bank, az ENSZ Fejlesztési Programja, az UNESCO és a FAO (ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezet).
Izrael 2014-ben sok eredménnyel büszkélkedhet, azonban sok kihívással is szembe kell
néznie.
Képek forrása:
1. The Center for Educational Technology (CET)
2. http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A6%D7%95%D7%9E%D7%97_%D7%94%D7%99%D7
%9D_%D7%AA%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%99_%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A
8%D7%90%D7%9C
3. http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A0%D7%92%D7%91#mediaviewer/
File:AraqibLoessWaddi.JPG
4. http://en.wikipedia.org/wiki/Dead_Sea#mediaviewer/File:Dead_Sea_by_David_Shankbone.jpg
5. http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9B%D7%AA%D7%A9%D7%99%D7%9D_%D7%91%
D7%A0%D7%92%D7%91#mediaviewer/File:Ramon_Crater_2.jpg
6. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D7%A1%D7%9B%D7%A8_%D7%93%D7%92%D7%A0
%D7%99%D7%94,_%D7%99%D7%A8%D7%93%D7%A0%D7%99%D7%AA.jpg
7. http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A6%D7%93%D7%94#mediaviewer/File:PikiWiki_Israel_10475_Herod_palace_at_Masada.jpg
8. http://pl.wikipedia.org/wiki/Nahalal#mediaviewr/File:Nahalal2.jpg
9. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Deganya_Israel.jpg
10. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/52/Nazareth_%281%291.jpg
11. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/63/Haifa-Bahai_world_center_front.jpg
12. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/42/%D7%9E%D7%A1%D7%92%D7%93_%D
7%A1%D7%99%D7%99%D7%93%D7%A0%D7%90_%D7%9E%D7%97%D7%9E%D7%95%D7%93_
%D7%91%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%AA_%D7%9B%D7%91%D7%91%D7%99%D7
%A8_%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%94.JPG
13. Forrás: CET – The Center for Educational Technology (Oktatástechnológiai Központ)
14. Forrás: CET – The Center for Educational Technology (Oktatástechnológiai Központ)
15. http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9F_%D
7%95%D7%90%D7%93%D7%99#mediaviewer/File:Haifa_6744-1.jpg
16. http://de.wikipedia.org/wiki/Waze#mediaviewer/File:Screenshot_2012-07-04-18-07-27.png
17. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/ff/Copaxone.jpg
18. http://en.wikipedia.org/wiki/USB_flash_drive#mediaviewer/File:SanDisk_Cruzer_Micro.png
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Zárszó
A konferencia házigazdájaként nagy örömmel és
büszkén mondhatom, hogy egy rendkívül érdekes
és színvonalas szakmai konferencia résztvevői lehettünk az elmúlt két napban.
Bebizonyosodott, amire azért számítottunk is,
hogy a nyomtatott és a digitális tankönyvek témája
felkelti a szakértők és a közvélemény érdeklődését.
A kísérleti tankönyvek készítőinek kezdettől fogva
az a célja, hogy nyisson, és együttműködést ajánljon
a pedagógiai kutatások többi területein dolgozó kutatók felé. Ezt a szándékot tükrözte e konferencia is,
hiszen a plenáris előadók és a szekciók vitaindítóit
megtartó szakemberek többsége alapvetően nem a
tankönyvek kutatásával és fejlesztésével foglalkozik.
Ugyanakkor e szakemberek is a maguk területének eredményeire támaszkodva nagyon értékes, új
szempontokat tudnak adni a XXI. századi taneszközök megtervezéséhez.
Különösen örültem annak, hogy az egymástól függetlenül készült, nagyon különböző témájú előadások milyen gazdagon összekapcsolódtak egymással. Nagyon sok példát lehetne
mondani arra, miként erősítették egymás üzeneteit és következtetéseit a konferencia előadói. Engedjék meg, hogy egy-két példát felidézzek ezekből.
Dr. Hendrianne Wilkens és Dr. Arno Reints meggyőző érveket és példákat mutatott be
arról, hogy a digitális tananyagok megtervezéséhez milyen sokféle szempontot kell figyelembe venni. A közvetített tartalomnak, a pedagógiai kidolgozottságnak és a tartalommal
összhangban álló műfaj és forma kiválasztásának egyszerre kell átgondoltnak és magas színvonalúnak lennie ahhoz, hogy a digitális tananyagok valóban hatékony eszközei lehessenek
a tanításnak. Dr. Aczél Petra felhívta arra is a figyelmünket, hogy a tartalom, a pedagógiai
megoldások és a bemutatás módja esetében is számolnunk kell a mai, internetet használó fiatalokat jellemző sajátosságokkal. A taneszközök készítői számára is gondolatébresztő
lehetett, amit ennek kapcsán a személyes bevonódás, a saját személyiség megjelenítésének
igényéről vagy az információkhoz való megváltozott viszonyról elmondott. Dr. Csíkos Csaba
az új pedagógiai módszerek iskolai adaptációja kapcsán a tanárok szerepét emelte ki. Ahhoz,
hogy például a kutatásalapú tanulás módszere sikeresen beépüljön az iskolai gyakorlatba,
nem elég a tankönyveket megújítani, hanem elsősorban a tanárok módszertani kultúráját
kell fejleszteni. Természetesen egy új szemléletű tankönyv bevezetése jelentősen növelni
tudja ennek is az esélyét. Ezek után rendkívül hasznos volt megismerni a Heather ElliottFamularo által bemutatott „Tanúságtétel: A túlélőink hangja” interaktív oktató anyagot a
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holokauszt tanításához. Hiszen ez magas színvonalú példája annak, amikor a kutatásalapú
tanulás megvalósításához egy pedagógiailag gondosan megtervezett, gazdag tartalmat igényesen bemutató multimédiás tananyag áll a tanárok és a diákok rendelkezésére. Az ilyen
intenzív intellektuális és érzelmi hatást kiváltó eszközök különösen fontosak lehetnek az
olyan nevelési feladatok megoldásakor, mint amilyen az antiszemitizmussal, az idegenellenességgel szembeni belső meggyőződés kialakítása a fiatalokban. Az érzékeny témák közé
tartozik a mi régiónkban, a Kárpát-medencében együtt élő népek történelme is. A Szlovákiában dolgozó Dr. Vajda Balázs az ottani történelem tankönyvek példáján mutatta be, hogy
mennyi még a tennivaló annak érdekében, hogy a közös történelem bemutatása ne tartalmazzon egyoldalú és a másik nemzet számára olykor bántó értelmezéseket.
A tantárgyi szekciókban is izgalmas konzultációk zajlottak le. Itt a konferencia közönsége
is bekacsolódhatott a vitákba. A vitaindítókat tartók olyan témákról beszéltek, amelyek közvetlenül is kapcsolódtak a most készülő kísérleti tankönyvekhez. Egyetemi professzorok és
oktatók véleményét és javaslatait ismerhették meg a résztvevők a vitatott történelmi személyiségek bemutatásáról, az irodalmi értékek közvetítéséről, a természettudományos nevelés
módszereiről, a matematikaoktatás nemzetközi gyakorlatáról.
Nagyon jó érzés volt már a konferencia alatt hallani a kollégák elégedettségét és dicséreteit
a konferencia előadásairól. Sokan érdeklődtek arról, hogy mód lesz-e az itt látott prezentációk későbbi megtekintésére. Természetesen az OFI honlapján elérhetők lesznek ezek, és
reményeink szerint egy kiadvány is készül a konferencián elhangzott előadásokról.
Befejezésül köszönetemet szeretném kifejezni a plenáris ülések és a tantárgyi szekciók előadóinak. Egyrészt, hogy elfogadták a felkérésünket, de még inkább azért, hogy megértették
a Megújuló tankönyv című konferencia célját, és a témához igazítva tartottak nagyon hasznos prezentációkat a számunkra.
A konferencia jó hangulatához nagyban hozzájárult a zavartalan lebonyolítást biztosító
kollégák munkája is. Nagyon nagy köszönet jár nekik mindnyájunk nevében. Külön is szeretném kiemelni és megköszönni a tolmácsaink kiváló tevékenységét.
Megerősítést jelent a számunkra az a figyelem és érdeklődés, amelyet a két napon megjelenő szakmai közönség részéről tapasztaltunk. Megköszönve ezt, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet nevében megígérhetem, hogy folytatni fogjuk. A tankönyvek új nemzedékének
kidolgozásához továbbra is igényelni fogjuk a társtudományok és társszakmák szakembereinek véleményét, és magunk is igyekszünk az ő kutatási eredményeiket is alkotó módon
adaptálni. E szakmai kapcsolat folyamatos fenntartásához pedig az ilyen konferenciák elengedhetetlenül szükségesek.
Köszönöm a figyelmüket!
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MEGÚJULÓ TANKÖNYV
Szakmai konferencia
2014. NOVEMBER 12. SZERDA

Plenáris előadások

Levezető elnök: Kojanitz László – szakmai vezető (OFI) | Terem: Bálterem
08:30–10:00

Regisztráció

10:00–10:30

Dr. Kaposi József – főigazgató (Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet)
Megnyitó

10:30–11:00

Dr. Hendrianne Wilkens – igazgató (University Utrecht, CLU)
A (digitális) tankönyv értékelése

11:00–11:30

Dr. Arno Reints – vezetőségi tag (The International Association
for Research on Textbooks and Educational Media)
Mi működik, és mi nem: A (digitális) tankönyv jövője

11:30–12:00

Dr. habil. F. Dárdai Ágnes – egyetemi tanár, főigazgató (PTE)
A tankönyvfejlesztés lehetőségei és irányai
12:00–13:00 – ebéd

13:00–13:30

Dr. habil. Aczél Petra – docens, médiakutató, kommunikációelméleti
szakértő (BCE)
A tanítás és ismeretközlés új kihívásai
– Tankönyvírás a digitális kultúrában

13:30–14:00

Prof. dr. Steklács János – dékán, olvasástudományi szakértő
(Kecskeméti Főiskola)
A szövegértési stratégiák szerepe a hatékony tanulásban

14:00–14:30

Dr. habil. Csíkos Csaba – docens, neveléstudományi kutató
és szakértő (SZTE)
A kutatásalapú tanulás
14:30–15:00 – kávészünet
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A konferencia programja

Szekciók
15:00–17:00

Alsós
szekció

Irodalom
szekció

VITAINDÍTÓ: Dr. Gombos Péter – dékánhelyettes (Kaposvári Egyetem)
Van-e szemléletváltás az alsós olvasáskönyvekben?
MODERÁTOR: Kóródi Bence – vezető szerkesztő (OFI)
VITAINDÍTÓ: Valaczka András – irodalomtörténész
„Mentés másként” – értékátadás a XXI. század elején a magyar nyelv
és irodalom műveltségterületen
MODERÁTOR: Dr. Baranyai Katalin – vezető szerkesztő (OFI)

Természet
tudományi
szekció

VITAINDÍTÓ: Dr. Molnár Katalin – igazgató (ELTE Radnóti Miklós
Gyakorlóiskola) és dr. Makádi Mariann – főiskolai docens (ELTE)
Láss, ne csak nézz! – A természettudományos vizsgálódások
metodikai megközelítése
MODERÁTOR: Demeter László – vezető szerkesztő (OFI)

Matematika
szekció

VITAINDÍTÓ: Dr. Rózsahegyiné dr. Vásárhelyi Éva
– egyetemi docens (ELTE)
Hogy oktatják a matematikát a nagyvilágban?
Nemzetközi kitekintés a jó gyakorlatok tükrében
MODERÁTOR: Tóthné Szalontay Anna – vezető szerkesztő (OFI)

VITAINDÍTÓ: Dr. Szarka László – egyetemi docens (Selye János Egyetem)
Társadalom Tisza István, Károlyi Mihály, Kun Béla értékelésének
tudományi
változásai és változatai
szekció
MODERÁTOR: Borhegyi Péter – vezető szerkesztő (OFI)
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Megújuló tankönyv – konferencia

2014. NOVEMBER 13. CSÜTÖRTÖK

Plenáris előadások

Levezető elnök: Fehérpataky Balázs – pedagógiai fejlesztő (OFI) | Terem: Bálterem
08:00–09:00 Regisztráció

09:00–09:45

Heather Elliott-Famularo – tanszékvezető, egyetemi docens
(Bowling Green University)
A kutatásalapú XXI. századi interaktív digitális tanterv használata
a holokauszt oktatásában

09:45–10:30

Mgr. Vajda Barnabás PhD – adjunktus (Selye János Egyetem)
Közös történelmünk Közép-Kelet-Európában
10:30–11:00 – kávészünet

11:00–11:45

Lévai Dóra – egyetemi tanársegéd (ELTE)
A tanulás új útjai

11:45–12:30

Pnina Gazit – vezető szakértő (Izraeli Oktatásügyi Minisztérium)
A modern Izrael állam a tankönyvekben

12:30–12:40

Kojanitz László – szakmai vezető (OFI)
Zárszó
12:40-től ebéd
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