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Tisztelt Képviselő Úr !

Az Ön által feltett „ Hány tankönyv fog még megbukni az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
kísérleti tankönyvei közül? " című írásbeli kérdésre — Balog Zoltán miniszter úr megbízásábó l
— az alábbi választ adom .

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (a továbbiakban: OFI) az elmúlt két évben kísérlet i
tankönyveket készített az általános iskolai és a középiskolai oktatás mind a tizenkét
évfolyamára . Ez összesen 76 tankönyvet és 76 munkafüzetet jelent . Először valósulhatott me g
tehát egy olyan tankönyvfejlesztés, amelynek keretében szervezett módon, részletese n
dokumentált formában — a korábbi tankönyvfejlesztési gyakorlattól eltér ő módon — a gyakorló
pedagógusok javaslatai is összegyűjtésre kerültek annak érdekében, hogy ezek a vélemények
beépülhessenek a tankönyvek átdolgozott, végleges változataiba . A tankönyvi kipróbálá s
ilyen méretű és szervezettségű megvalósítására nemzetközi szinten sem lehet példát találni .

Az Ön által említett Történelem 10 . tankönyvrő l fontos tudni, hogy a kritikát megfogalmazók
nagy része olyan történelemtankönyvek és atlaszok szerzői, akiket hátrányosan érintett a
tankönyvpiac átalakítása. Érthető tehát, ha szélsőségesen negatív értékelésüket minden
lehetséges fórumon terjesztik . A tankönyveket használó tanárok viszont pozitíva n
nyilatkoztak a tankönyv bels ő felépítésérő l, arányairól, tartalmi és vizuális elemeirő l . Mind a
taníthatóság, mind a tanulhatóság szempontjából jónak értékelték és alkalmasnak tartották az
érettségire való felkészítésre és felkészülésre. Természetesen voltak kritikai észrevételeik is ,
ezeket a készítők figyelembe fogják venni a tankönyv átdolgozásakor, hiszen a fejlesztés célj a
éppen az, hogy a gyakorló pedagógusok tapasztalatai beépüljenek a tankönyvekbe .

Az OFI tankönyvfejleszt ő munkájában megbízott szerzők, szerkesztők és tananyagfejlesztők
többsége régóta a tankönyvkiadás területén dolgozó, nagy tapasztalattal és széleskör ű tudássa l
rendelkező szakember . A szakmai háttér további megerősítését szolgálta, hogy tantárgyi
bizottságok is segítették a tankönyvfejleszt ők munkáját . E bizottságokban a maguk
tudományterületén már jelent ős eredményeket elért akadémikusok, kutatók és pedagógia i
szakértők vettek részt. Szakmai és jogi szempontból is fontos mozzanat volt, hogy a
tankönyveket a Nemzeti Tankönyvtanács is megvitatta és véleményezte, a miniszter a
Nemzeti Tankönyvtanács szakmai véleménye alapján nyilváníthatta kísérleti tankönyvekké a
kifejlesztett tankönyveket . Ezen döntés alapján kerülhettek kísérleti tankönyvekként a
tankönyvjegyzékre, és így váltak megrendelhetővé és használhatóvá az iskolák számára .



A 2014/2015-ös tanévben a kísérleti tankönyveket 980 általános iskola, 125 gimnázium, 16 9
szakközépiskola és 270 szakiskola, összesen 1455 intézmény próbálta ki . A pedagóguso k
észrevételeinek és javaslatainak összegyűjtése több lépcsőben és különféle eszközökke l
történt . A 2016/2017-es tanévben már készültek olyan tankönyvek, amelyekbe beépültek a
kipróbáló tanárok javaslatai . Tekintettel arra, hogy ezek a tankönyvek a kipróbálást követ ően
elnyerték végleges formájukat, már nem kísérleti, hanem ún . újgenerációs tankönyvek. Az
átdolgozott tankönyvekről kikértük a kipróbálásban részt vett tanárok véleményét is . Ők
kivétel nélkül úgy nyilatkoztak, hogy az elkészült tankönyvek igazolták a kísérleti tankönyv-
fejlesztés módszerének hasznosságát . Ennek eredményeként szakmailag magas színvonalú, a
tanítás, tanulás iskolai feltételeihez is jól alkalmazkodó tankönyvek születtek .

Összességében tehát arról tudom tájékoztatni, hogy az új tankönyvek sikerét a rendelés i
adatok is igazolják . A Kormány célja az, hogy a következ ő két évben minden évfolyamo n
megtörténjen a kísérleti tankönyvek átdolgozása, és ezáltal is javuljanak az eredménye s
tanulás feltételei . Az állami tankönyvellátás rendszerében pedig az elmúlt három évben köze l
40 százalékkal csökkentek az állami kiadású tankönyvek árai . A 2016/2017-es tanévben a
alsótagozatosok ingyenes tankönyvellátásban részesülnek .
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Az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 10/2014 . (II. 24.) OGY határozat 2 . melléklet
43. pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Dr . Oláh Lajo s
(független) országgyű lési képviselő .,Hány tankönyv fog még megbukni az Oktatáskutató é s
Fejlesztő Intézet kísérleti tankönyvei közül?" című , K/11300. számú írásbeli választ igénylő
kérdésére adott válaszomat .

Budapest, 2016 . július 22 .
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