
Ürömi József Nádor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (ÖKO Iskola) 

Kérjük újra a tankönyvválasztás szabadságát! 

 

A Budapesti Műszaki Egyetem Számítástudományi és Információelméleti Tanszéke 

Követeljük a tankönyvválasztás szabadságát! 

 

18. kerületi Brassó Utcai Általános Iskola Szülői Közössége 

Kérjük a szabad tankönyvválasztást, a tankönyvek, a NAT és kerettantervek felülvizsgálatát!  

 

Budapest XIII. Kerületi Hunyadi Mátyás Általános Iskola 

Az átdolgozott NAT-hoz és kerettantervhez kérjük a megfelelő tankönyvek szabad 

választhatóságát! 

 

ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola szülői közössége 

Megfelelő infrastruktúrát, szabad tankönyvválasztást, a diákok terheinek csökkentését, az 

iskolai autonómia visszaállítását kívánjuk. 

 

Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, EGYMI és Kollégium Szülői 

Szervezete 

Külön kiemeljük, hogy meglátásunk szerint: 

Nem feltétlenül az óraszámmal, hanem a leadott anyaggal, a tankönyvekkel van probléma. Ez 

utóbbira egy megoldás a szabad tankönyvválasztás; 

 

Budapest XVII. Kerületi Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium 

A tankönyvválasztási lehetőségek drasztikus leszűkítése változó, sokszor silány szakmai 

színvonalú új tankönyveket hozott. 

 

Békéscsabai Szakképző Centrum Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési 

szakközépiskolája 

Állítsák vissza a szabad tankönyvválasztás jogát, vizsgálják felül az új történelmi és földrajzi 

atlasz használhatóságát  

 

 Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Szolnok) 

 A szakmailag színvonalas, jól bevált tankönyvek választásának jogától is megfosztották a 

pedagógusokat, és a tankönyvellátás rendszere is okoz bosszúságot az oktatásban 

érintetteknek. 

 

Cházár András EGYMI Kollégium és Gyermekotthon Bárczi Gusztáv Tagintézménye 

A jelenleg rendelhető tankönyvek nem tartalmazzák azt a tananyagot, amelyet a kerettanterv 

előír. A sérült gyerekek számára különösen fontos a tankönyvben leírt tananyag, ezért 

fénymásolt, a pedagógus által összeállított tananyaggal vagyunk kénytelenek dolgozni. 

 

XXII. kerületi Budai Nagy Antal Gimnázium Szülői Választmánya 

„ Adják vissza a szabad tankönyvválasztás lehetőségét!" 

 

Tatabányai EGYMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola 

A tanulásban és értelmileg akadályozott tanulók számára nem készültek a 2012-es Nat-hoz, a 

hozzá kapcsolódó kerettantervekhez tankönyvek, munkafüzetek, papíralapú és digitális 

oktatási tartalomhordozók, tanári segédanyagok. A jelenleg rendelhető tankönyvek nem 

tartalmazzák azt a tananyagot, amelyet a kerettanterv előír. 



Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 

A tanulásban és értelmileg akadályozott tanulók számára nem készültek a 2012-es Nat-hoz, a 

hozzá kapcsolódó kerettantervekhez tankönyvek, papíralapú és digitális oktatási 

tartalomhordozók, tanári segédanyagok. 

 

Árpád Utcai Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 

Felesleges pénzkidobás az ingyenes (megkérdőjelezhető színvonalú) tankönyvcsomag, a 

szülők és a pedagógusok a bevált, színvonalas tankönyvcsaládokból szeretnének tanítani, 

sokan inkább azokat megvásárolják! 

 

BVHSZC Semmelweis Ignác Szakképző Iskolája 

  Készüljenek el végre a három éve várt új szakmai tankönyvek, mert a szakmai tanárok 

rengeteg idejét és energiáját emészti fel, hogy a hiányzó tankönyvek pótlására a diákok 

számára segédanyagokat készítsenek! 

  Emeljék fel a 12 ezer forintos intézményi tankönyvi keretet, mert ez az összeg nem 

elegendő az összes szükséges tankönyv megrendelésére! 

 

PSZ Miskolc Városi Szervezete 

Addig, amíg a megfelelő NAT-változtatások nincsenek meg - hagyjanak bennünket 

nyugodtan dolgozni - azokból a tankönyvekből, amelyeket mi megfelelőnek tartunk! 

Legyen ismét szabad a tankönyvpiac, és a tankönyvek elfogadás-eljárását bízzák független 

szakértőkre. Ne az állam mondja meg, miből kell tanítani, hanem a szakma! Legyen újból 

választék, amelyből a pedagógus döntése alapján taníthat.  

 

XIV. Kerületi Teleki Blanka Gimnázium 

Követeljük a tankönyvválasztás szabadságát! 

 

 


