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A LEGJOBB EURÓPAI TANKÖNYV DÍJ
A Frankfurti Könyvkiállítás és Vásár a világ legrangosabb könyvkiállí-
tása. Tizennyolc európai ország 41 tankönyvével versengett az Európa 
Legjobb Tankönyve Díj kiemelkedően magas elismeréséért. Az Apá-
czai Kiadó Az én matematikám című 2. évfolyamos tankönyve elnyerte 
a Best European Schoolbook Awards (A Legjobb Európai Tankönyv Díj) 
elismerő oklevelét. Az Apáczai Kiadó Magyarországról egyedül érde-
melte ki az elismerést.

A díjról és az azt megelőző munká-
latokról az Apáczai Kiadó ügyveze-
tő igazgatóját, Esztergályos Jenőt kér-
deztük. 

– Hogyan merült fel, hogy az Apá-
czai Kiadó pályázatot nyújtson be a 
Legjobb Európai Tankönyv Díj (Best 
European Schoolbook Awards) el-
nyerésére?

– A pályázat benyújtásával szeret-
tük volna megmutatni ország, világ 
és talán egy kicsit az oktatáspolitika 
előtt is, hogy egy magyar kiadó is ké-
pes európai szintű tankönyveket ké-
szíteni. A Frankfurter Buchmesse 
bebizonyította, hogy ezeknek a köny-
veknek van létjogosultsága. 

A Frankfurti Könyvvásár, a Tan-
könyv és Oktatási Média Nemzetkö-
zi Szövetségének (International As-
sociation for Research on Text books 
and Educational Media) és az Euró-
pai Oktatási Kiadók Cso  portjának 

(European Educational Publishers’ 
Gro up) közös díja erre kiváló bizo-
nyítékot jelent.

Mindannyian tudjuk, hogy a Frank-
furti Könyvvásár Európa és a világ 
legjelentősebb könyvkiállítása és vá-
sára, ahol idén is 110 országból, köz-

tük Magyarországról, csaknem 7500 
kiállító vett részt. Az előzőekben em-
lített 3 alapító tag pedig garanciát je-
lent arra, hogy a kiállítás első napján, 
azaz 2011. október 12-én délután ki-
osztásra került díjak méltó és hiteles 
elismerései a díjazott tankönyveknek. 

A díjátadó színvonalát emelte, hogy 
Hessen szövetségi tartomány oktatási 
minisztere és a pályázatot meghirde-
tő szervezet elnöke közösen adta át a 
díjakat.

– Hány országból jelentkeztek a 
díjra, és kik voltak a díjazottak?

– A díj elnyeréséért 18 európai or-
szág tankönyvkiadója 41 tanköny-
vével és oktatóanyagával versengett. 
A kiadók 4 kategóriában pályázhat-
tak: 1. iskola-előkészítő könyvek, 2. 
tan könyvek a 6–11 éves korosztály-
nak, 3. tankönyvek a 12 éves és idő-
sebb korosztálynak, 4. elektronikus 
oktatási anyagok. 

14 ország tankönyveit díjazták, köz-
tük Németország, Norvé gia, Cseh-

Esztergályos Jenő, az Apáczai Kiadó ügyvezető igazgatója
átveszi az elismerő oklevelet
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ország, Spanyolország és az Egyesült 
Királyság taneszközeit. Az országok 
rangsorában Magyarországról egye-
düliként az Apá czai Kiadó Az én 
matematikám című 2. évfolyamos 
tankönyve érdemelte ki a Legjobb Eu-
rópai Tankönyv Díj elismerő oklevelét. 
A tankönyv szerzője Esztergályos Jenő.

– Milyen bírálati szempontok-
nak kellett megfelelniük a díjazott 
tankönyveknek vagy oktatási anya-
goknak?

– A nyolctagú nemzetközi bírá-
lóbizottság 8 általános minőségi el-
vet és azoknak a tanuláshoz és taní-
táshoz va ló kapcsolatát vizsgálta a 
tankönyvek ben. Ezek az elvek olyan 
általános összegző kritériumok, 
amelyeket úgy határoztak meg, hogy 
kapcsolódjanak a széles körben hasz-
nált jelenlegi pedagógiai koncepci-
ókhoz, didaktikai elvekhez és meto-
dikai, módszerta ni kultúrához. Csak 
néhány elvet említ ve: tanuló-közpon-
túság, át   tekinthetőség, mód     szertani és 
szö  vegi integráció, gya   korlatiasság, 
interaktivitás, fejlesztő képesség, szo-
cializáció.

– Ezeknek az elveknek Az én mate-
matikám 2. évfolyamosoknak szóló 
tankönyv mindenben megfelel?

– Úgy gondolom, hogy igen. Rész-
ben vagy egészben, de minden felso-
rolt és fel nem sorolt kritériumnak 
való megfelelés fellelhető benne. Ezt 
bizonyítja az is, hogy a magyar gyer-
mekek közel 40%-a Az én matema-
tikám 2. évfolyamos tankönyvből 
tanul meg számolni, ez több mint 
800 ezer gyermeket jelentett az elmúlt 
19 évben. 

– Tervezi a Kiadó, hogy interaktív 
tananyagait is megméretteti jövőre?

– Igen, szeretnénk legújabb fejlesz-
tésű interaktív tananyagainkat és az 

Apáczai Kiadó legújabb, ám még nem 
ismert fejlesztését is megmérettetni a 
következő Frankfurti Könyvkiállítás 
és Vásár alkalmával.  

– Lehet tudni valamit erről az új 
fejlesztésről?

– Egyelőre csak annyit mondha-
tok, hogy mind a pedagógusok, mind 
a diákok nagy örömüket lelik majd a 
korszerűsített tankönyveinkben. 

Új elektronikus tananyagaink pe-
dig jól hasznosíthatóak lesznek tanu-
lónak, pedagógusnak, szülőnek egy-
aránt. 
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