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Akár 1700 oldal (?!) is lehet az elsősök állami/kísérleti tankönyveinek terjedelme…
Tankönyvi terhelés az 1–8. évfolyamon

különös tekintettel a kísérleti/újgenerációs (átdolgozott) tankönyvekre

Választ adunk arra, hogyan jön/jöhet ki 1700 nagyméretű (A/4) oldal, ha egy tanév során összeadjuk az elsősök
 – alaptantárgyainak (olvasás-írás, matematika, környezetismeret) oldalszámait;
 – és ehhez hozzáadjuk a többi tantárgy tankönyvi oldalait.
 Előre bocsátjuk: a magánkiadók tankönyveiből ennél akár 40-50%-kal kevesebb oldalterhelés jöhet ki 
úgy, hogy a tanítók még a magánkiadók tankönyveinek használhatóságát is jobbnak tartják!

•••
 Az elmúlt időszak diákmegmozdulásainak egyik erős üzenete volt: értelmetlenül soknak tartják a tan-
anyagterhelést (is)… Ezt főként középiskolások fogalmazták meg, de jelezték, hogy kisebb társaiktól is ezt 
hallják. A TANOSZ műhelyében megvizsgáltuk: hogyan néz ki a tankönyvi terhelés az 1–8. évfolyamon.
 A tananyag mennyiségének egyik – jól mérhető – mutatója, ha egy-egy évfolyamon összeszámoljuk: egy 
tanév alatt potenciálisan hány oldalnyi elvégzendőnek szánt anyag van tankönyveikben. A tényleges tan-
anyagterhelés ennél több/kevesebb lehet, mert
a pedagógusok a tankönyveken kívül is többletfeladatot adnak az órákon vagy azon kívül is;
ill. a tankönyvi oldalak egy részét esetleg elhagyandónak ítélik.
 A tananyagterhelés tehát – a körülményektől függően – az egyes iskolákban igen nagy változatosságot 
mutathat: jobbára nagyobb, mint amennyit csak a tankönyvek jelenthetnek. 
 A tankönyvi terhelés legjellemzőbb mérőszáma: hány A/4 oldalnyi anyag jut átlagosan egy tanórára? 
(A tankönyvi terhelés részletes számítási módját lásd az 1. sz. mellékletben!)
 Nézzünk néhány összehasonlítható eredményt! Itt és most egy állami kiadó (OFI) kísérleti/átdolgozott tan-
könyveinek terjedelmét hasonlítjuk össze a Mozaik (MO) magánkiadó tankönyveivel. (Úgy jártunk el, hogy 
a kísérleti tankönyvek alaptárgyi felosztásához igazítottuk a párhuzamba állított Mozaikos tankönyveket.)

1. ábra: Az alaptárgyak tankönyveinek terjedelme (1 tanórára eső átlagos A/4 oldal)

• A Mozaik tankönyvcsalád alaptankönyvei valamennyi évfolyamon (különösen 1-4. osztály) lényegesen 
kevesebb oldalterhelést jelentenek 1-1 órán. Az is jellemző rájuk, hogy 8. osztályig fokozatosan emelkednek. 
Ez pedagógiai tudatosságot feltételez.

• Az új OFI-s tankönyvek rendkívül magas terheléssel (3,1 oldal/óra) indítanak már az 1. évfolyamon, és 
ez csak keveset növekedik egészen a 6. osztályig (3,4 oldal/óra). Ráadásul a 3. osztályosoké (3,6 oldal/
óra) terjedelmesebb, mint a 4-5-6. osztályosoké!? Milyen pedagógiai koncepciót tükröz ez, vagy inkább 
annak hiányát?

 A nyomasztó méretűvé növesztett OFI-s tankönyvek szembemennek minden józan megfontolással és pe-
dagógiai tapasztalattal, miközben majdnem feleakkora terjedelemből is lehet igényes, sőt jobban használ-
ható tankönyvcsaládot összeállítani! A 10–12 éveseknél talán még nem túlzó tananyagmennyiséget nem 
lehet érvényesnek tekinteni a 7–8 évesekre! Mintha az OFI-s tankönyvekért felelősek nem vették volna észre, 
hogy a tankönyvek 1-1 évfolyamon együtt irreális tananyagmennyiséget adnak ki…
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 Vajon mit mutatnak az összehasonlító adatok, ha például csak az 1. osztályos olvasás-írás tankönyvcsalá-
dok terjedelmi viszonyait hasonlítjuk össze? A 2. ábrán két állami (OFI+AP) és két magánkiadó (MO+RO) 
egymásnak megfeleltethető tankönyveiből „kinyert” terjedelmi adatokat tettük egymás mellé. Az ábra azt 
szemlélteti, hogy az 1. évfolyam egyik legfontosabb feladata (a betűtanítás) idején mekkora „oldalterhelést” 
kapnak az elsősök a különböző tankönyvcsaládokból tanuló osztályokban. (Részadatok a 3. sz. mellékletben.)

2. ábra:  OFI, Apáczai (AP), Mozaik (MO) és Romi-Suli (RO) tankönyvek átlagos oldalterhelése betűtanítás idején.
(Az 1 tanórára eső átlagos A/4 oldal)

• Nem lehet véletlen, hogy éppen az AP+MO+RO tankönyvek terhelési mutatói (1,6+1,4+1,2 oldal/
óra) közelebb állnak egymáshoz, mint az ettől elkülönülő OFI-s tankönyveké (3,4 oldal/óra). Ezen 
tankönyvcsaládok mögött 15-20 évnyi tapasztalat áll, és szerzőik tudják, hogy 1-1 órán 1-2 oldalnál (4-6 
tankönyvi feladatnál) több terhelést nem reális elvárni az elsősöktől, hiszen az órák nemcsak a tankönyvi 
feladatok kitöltögetéséből állnak.

• Teljesen elhibázottnak tartható (nagyon túltolták a biciklit!) ,hogy az elsős OFI-s tankönyvek 3 oldalnál 
(és 10 feladatnál) is nagyobb terhelést irányoznak elő az óvodából elsőbe lépő gyerekeknek. Ez még akkor 
is sok, ha az írásos feladatmegoldáson kívül semmi mást nem csinálnak az órákon!

• Ellenérv mindezekre: legalább lehet válogatni a sok feladat közül!
Válasz: az elsősök többsége számára a pazarló mennyiségű tananyag a kihagyott/elvégezetlen feladatokkal 
együtt kudarcélménnyel jár tanítónak, gyereknek egyaránt, és a szülők körében sincs jó visszhangja.

 A tanítók visszajelzései is a fentieket igazolják vissza, hiszen nem lehet véletlen, hogy 2015-höz képest az át-
dolgozott elsős/alsós kísérleti tankönyvek forgalma 2017-re a felére esett vissza! (2015=100% • 2017=48%)
 Ezért tankönyvi minőség és beválás szempontjából kétségesnek és elhibázottnak tartjuk, ha az OFI-s kísér-
leti/újgenerációs (átdolgozott) tankönyvcsaládokra bíznánk a jövőt és a hosszú időn át bevált magánkiadós 
tankönyvcsaládokat kiszorítanánk a közismereti tankönyvjegyzékről! Ha a jelenlegi jogszabályok így marad-
nak, akkor 2019-re ez fog történni. Borítékolható, hogy ez az iskolák és szülők elégedetlenségét fogja kiváltani!

Összefoglalás

 A 4. számú melléklet kiemelt számadataiból látható, hogy valós tény: ha az elsős alaptantárgyakhoz 
hozzáadjuk a többi tárgy (ének, rajz, technika, stb.) tankönyvi oldalait, akkor ez – az állami/kísérleti tan-
könyvek esetében – elérheti az 1700 oldalt is. (Ennek ésszerűségét nehéz megmagyarázni!)
 A TANOSZ Műhely vizsgálatai azt igazolják, hogy a diákok jogosan érezhetik saját bőrükön: a tanköny-
vekben megtestesülő tananyag mennyisége igencsak eltúlzott az OFI-s könyvekben. Oktatásunk jövőjét is 
befolyásolja, hogy a döntéshozók a megismert tényekből milyen gyakorlati következtetéseket vonnak le…

Budapest, 2018. 03. 05. tanosz@tanosz.info TANOSZ Műhely, 2018/1

Kereszty Péter, elnök Romankovics András, alelnök
+36-20/661-1717 +36-70/337-9399

Következő témánk: 
Következtetések a 2015-2017 közötti tankönyvrendelési adatokból (TANOSZ Műhely, 2018/2)

    Közzétesszük március 15-e előtt…
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1. sz. melléklet A tankönyvi terhelés számítási módja az alábbi volt:

 A tankönyvi terjedelmet minden kiadvány esetében A/5 ívben adják meg. Ez 16 A/5 oldalt, azaz 8 A/4 
oldalt jelent. Ha az A/5 ívben megadott értékeket megszorozzuk 8-cal, akkor megkapjuk, hogy A/4 ívre 
átszámítva hány oldalas az adott tankönyv vagy munkafüzet. Ez a különböző formátumú/méretű tanköny-
veket is összehasonlíthatóvá teszi. A tankönyvjegyzékről valamennyi adat elérhető, kiszámítható volt.
 Az OFI kísérleti tankönyvekhez igazodva csak az alaptárgyak legszükségesebb ún. alaptankönyveit 
tettük egymás mellé. Mindkét kiadó (OFI, MO) esetében az egymásnak pontosan megfelelő műfajú 
(tankönyv+munkafüzet) kiadványok kerültek összehasonlításra.
 Alaptárgyak (1–4. évfolyam): magyar nyelv és irodalom + matematika + környezetismeret
 Alaptárgyak (5–6. évfolyam): irodalom + nyelvtan + matematika + természetismeret + történelem
 Alaptárgyak (7–8. évfolyam): irodalom + nyelvtan + matematika + történelem + földrajz + biológia 
   + fizika + kémia

2. sz. melléklet Alaptárgyak alaptankönyveinek terjedelme
   (1 tanórára eső átlagos A/4 oldal)

  1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf.

OFI A/4 oldal 1341 1271 1434 1366 1449 1469 2345 2178

MO A/4 oldal 673 771 902 871 1345 1215 1796 1724

Alaptárgyak évi összóraszáma

Tanterv szerint 432 432 396 396 432 432 504 540

1 tanórára eső A/4 oldal

OFI tankönyvek 3,10 2,94 3,62 3,44 3,35 3,40 4,65 4,03

MO tankönyvek 1,56 1,78 2,28 2,20 3,11 2,81 3,56 3,19

3. sz. melléklet Az egy tanórára jutó átlagos A/4 oldal, ill. feladatszám
   a betűtanítás idején olvasásból

A tankönyvcsaládok megnevezése A/4 oldal Feladatok száma Használhatóság
Kísérleti/átdolgozott (OFI) 3,4 oldal 11,1 feladat Irreálisan sok

Apáczai (AP) 1,6 oldal 5,8 feladat Reálisan teljesíthető
Mozaik (MO) 1,4 oldal 4,3 feladat Reálisan teljesíthető

Romi-Suli (RO) 1,2 oldal 4,6 feladat Reálisan teljesíthető

4. sz. melléklet Valamennyi tantárgy A/4-re átszámított tankönyvterjedelme
   (idegen nyelvek nélkül!)

Kiadók, tantárgyak 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf.
                 

Alaptárgyak: OFI 1341 1271 1434 1366 1449 1469 2345 2178

*Többi tárgy: AP/NT 300-350 300-350 300-350 250-300 6-700 450-500 5-600 450-500
                 

Alaptárgyak: MO 673 771 902 871 1345 1215 1796 1724

*Többi tárgy: MO+más 300-350 300-350 300-350 250-300 5-600 5-600 5-600 450-500

*Többi tantárgy: ének-zene, rajz, technika, informatika, honismeret, erkölcstan, tánc és dráma
A többféle összeállítási lehetőség miatt csak hozzávetőleges adatok (pl. 250-300 oldal) adhatók meg.
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