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Bánki István – Radóczné Bálint Ildikó – Virág 
Gyuláné: Irodalom tankönyvcsalád 

◆ A mindennapi gyakorlatban jól használható, gazdag 
ismeretanyagot kínáló, rendkívül színesen munkáltató 
taneszközök.

◆ A tankönyvek a hozzájuk kapcsolódó kiadványokkal 
együtt segítik és sokoldalúan fejlesztik a 10–14 éves tanu-
lókat a kompetenciák fejlődése, az ismeretszerzés útján. 

◆ Minden bizonnyal a jövőben is biztos pontokat jelente-
nek a tankönyvpiacon a kiadványok, melyek hatékonyan 
segítik az általános iskolai oktatás-nevelés folyamatát.  

◆ Összességében és külön-külön is elmondható, hogy a 
taneszközök a hagyományos értékeket képviselik és köz-
vetítik a tanulók felé nemcsak a tananyag kiválasztásában, 
hanem a művészi alkotások feldolgozásában is. Az élet 
tiszteletére és védelmére nevelnek.

◆ A tankönyvek korszerűek, alkalmazkodnak napjaink 
kihívásaihoz, és mentesek mindenféle előítélettől. Nagy 
hangsúlyt fektetnek az Apáczai Kiadó által is fontosnak 
tartott hagyományos értékek közvetítésére, ezzel ösztö-
nözve azok megőrzésére. 

◆ Szemelvényeik igényes válogatása tudatosan törekszik 
a magyarságtudat, a nemzettudat erősítésére, az erkölcsi 
normák közvetítésére, az élő és épített környezet szép-
ségeinek felismertetésére, védelmére. Álljon itt néhány 
fejezetcím bizonyítékul: A család és az otthon, A hazáról 
(5. évfolyam); Mindannyiunk otthona: a Föld (7. évfo-
lyam); Ország, tájegység, szülőföld – regionális kultúra és 
irodalmi élet (8. évfolyam).

Széplaki Erzsébet: Nyelvtan és helyesírás, Szöveg-
értés és Fogalmazás tankönyvcsalád
„Csöpike könyveit évek óta naponta használom, munkám 
időnkénti sikeréhez teljes mértékben hozzájárulnak, mert 
ezekre alapozom a tanórai tevékenységet. Jó könyvek ezek, 
jó belőlük dolgozni, köszönet értük Mindannyiuknak!”

◆ Példaértékű az életkornak, a mai kor gyermekének 
élethelyzeteire való reagálás, az egész személyiség fejlesz-
tésére irányuló nevelési lehetőségek kihasználására való 
törekvés, a korosztálynak megfelelő szituációk elemzése, 
a különböző mindennapi problémák, beszédhelyzetek 
megoldására nyújtott válogatás. 

◆ Jól épít az alsóbb évfolyamokban tanult ismeretekre.
◆ Kiemelendők az olvasóvá nevelésre motiváló ajánlá-

sok – a kiadványok bármely részén kapnak is helyet. Jó 
és nem sok, valamint az életkornak megfelelő a lezárás-
ban található könyvismertetés. Kár, hogy a 7. évfolyamos 
könyv végére nem került. 

◆ Anyaga összhangban van az évfolyamon tanult iro-
dalmi ismeretekkel, fogalmazási műfajokkal. Kiemelten 
fontosak az „ötvözött” műfajok gyakorlatai, hiszen az 
alapműfajok ritkán szerepelnek önmagukban. 

◆ Feladattípusai kitűnő lehetőségek a kulcskompetenci-
ák fejlesztésére éppúgy, mint a szövegértő és szövegalkotó 
képesség fejlesztésére. 

◆ Változatos munkaformákkal kínálja meg a tanulókat, 
melyek ismétlésre, ismeretszerzésre, gyakorlásra, kutató-
munkára egyaránt alkalmasak.

◆ Az interaktív tananyagok motiváló hatása rendkívü-
li. A kezelhetőségük egyszerű, a piktogramok remekül 
eligazítanak bárkit a használat során. Tartalmilag újra 
más formában, szemléletesen erősítik meg a tanultakat. 
Lehetőséget adnak a ráhangolódásra, feladatmegoldásra 
és ellenőrzésre.

TANKÖNYVEINK PEDAGÓGUSSZEMMEL
Mint arról már júniusi lapszámunkban hírt adtunk, egyedülálló kez-
deményezésként tankönyvi konzultációra hívta az Apáczai Kiadó a 
tanítókat, tanárokat. Várakozásainkat a beérkezett munkák igazolták, 
amelyekből ebben a lapszámunkban felső tagozatos tankönyveink 
értékelését olvashatják.
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◆ A Szövegértést fejlesztő gyakorlatok című kiadvány 
tanulóknak szóló, személyes hangú bevezetője kijelöli 
a célokat, tájékoztat a taneszköz használatáról, illetve a 
követelményeket is megjelöli egy-egy terület esetében. 
Emellett a gyerekek önértékelését is segíti. A különböző 
műfajú szövegek és a hozzájuk kapcsolódó változatos fela-
datok segítségével valamennyi kulcskompetencia-terület 
számos képességének fejlődése biztosítható. A tankönyve-
ket színes ábrák díszítik. 

◆ A Fogalmazási feladatgyűjtemény a szövegalkotó 
képesség fejlesztését segíti. A különböző műfajok egymás-
ra épülve, tudatos elrendezésben jelennek meg az évfo-
lyamok taneszközeiben. 

◆ A két tankönyvcsaládot jól használható módszer-
tani kézikönyvek egészítik ki. Ezek a tankönyv feladatai-
nak megoldásán túl módszertani ötlettárak is: ötleteket 
adnak például a különböző tanulásszervezési módok 
alkalmazására, vagy éppen az olvasási képesség fejlesz-
tésére. 

Csahóczi Erzsébet – Csatár Katalin – Kovács 
Csongorné – Morvai Éva – Széplaki Györgyné –
Szeredi Éva: Matematika tankönyvcsalád 

◆ Napjainkban a matematikaoktatás nagy paradoxonja, 
hogy a tanulók többségének a fejlesztése szempontjából 
a kevesebb ismeretre, de a nagyobb tanulói aktivitásra, 
alaposabb megértésre való törekvés elve a hatékonyabb. 
Ugyanakkor nem szabad engedni a magyar matematikai 
nevelés jó hagyományainak, nemzetközileg is elismert ér-
tékeinek az elvesztését sem.

◆ A tankönyvekben és feladatgyűjteményekben a fel-
adatok mennyisége, sokszínűsége lehetővé teszi a meny-
nyiségi di¡ erenciálás mellett a minőségi, tartalmi di¡ e-
renciálást is. A kiadványok elősegítik a tanulók előzetes 
ismereteinek, tapasztalatainak feltárását és felhasználását 
az új ismeretek megértéséhez, segítséget adnak az előze-
tes ismeretek aktivizálásához. Különösen jól használha-
tóak ebben a folyamatban a Matematika felmérőfüzetek, 
amelyek a fejezetek elején mérhetővé teszik a továbbha-
ladáshoz szükséges alapismereteket, így segítenek annak 
eldöntésében, hogy elkezdhető-e az új tananyag. Továbbá 
információt adnak arról, hogy az egyes tanulók rendel-
keznek-e a szükséges ismeretekkel, így di¡ erenciált fog-

lalkoztatással behozhatóak azok a hátrányok, amelyek 
lehetetlenné tennék az új ismeretek elsajátítását.

◆ A kiadványokban a feladatsorok felépítése a köny-
nyebbtől a nehezebb felé halad, a kevesebb gondolkodást 
igénylő feladatok az elején találhatóak, a végén nehezebb 
feladatok következnek. A fejtörőket piktogram és színe-
zett háttér jelöli, a tankönyvek végén található feladat-
gyűjteményekben pedig a gondolkodtató feladatok esetén 
a feladat száma van színezve, azaz csak a nehéznek, össze-
tettnek minősített feladatok vannak jelölve. 

◆ A kézikönyvek számtalan ötletet, módszertani javas-
latot adnak arra, hogyan lehet játékossá tenni a tananyag 
feldolgozását a hagyományostól eltérően, pl.: egyszerű 
műveleteket: összeadás és kivonás. A kézikönyv nagy 
segítséget jelent, mivel a témák elején utal az előzetes is-
meretekre, felvázolja azt, hogy meddig jutunk el, megfo-
galmazza a minimumkövetelményeket és a későbbi kap-
csolódási pontokat. 

Molnár László: Fizika tankönyvcsalád
◆ A tanulók életkori sajátosságainak megfelelő a tan-

anyag. A gyerekek számára érthetőek, színesek a rajzok, 
fotók. Az ábrák, diagramok kifejezőek. A tananyagtarta-
lom megértésében, feldolgozásában sokat segítenek a ké-
pek, illusztrációk.

◆ A tankönyv a feladatgyűjteménnyel teljesen összhang-
ban van.

◆ Nagyon pozitív, hogy ahol fellelhető valamiféle ma-
gyar vonatkozás, az szerepel a könyvben. A magyar felta-
lálókról, ¢ zikusokról rövid életrajzot is közöl. 

◆ Szó esik a ¢ zika és az élőlények kapcsolatáról, ami egy-
ben mutatja az állatok és a növények szeretetét, tiszteletét. 

◆ Épít a tudomány- és technikatörténetre. Otthon is el-
végezhető „Öveges-kísérletek”-et tartalmaznak a könyvek. 

◆ Az új fogalmak bevezetésénél sokszor gyakorlati pél-
dákból indul ki.

◆ A versengés, a feladatok közös elvégzése, a különböző 
órai tevékenységek lekötik a tanulók nagy részét (model-
lezés), így az alapok jobban rögzülnek bennük.

◆ A feladatok bőséges tárháza áll a nevelő rendelkezé-
sére, melyek kiválóan alkalmasak főként a heterogén cso-
portmunka alkalmazására. 

◆ A jó képességű tanulók számára sok, a gyakorlati élet-
hez kapcsolódó, ügyességet igénylő feladat található.
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