Csorba József
oktatásszociológus-tanító-tankönyvkiadó

 A lopakodó üzemmódú kormányzás rendszeresen váratlan,








meghökkentő helyzetek elé állít minden szereplőt.
A politikai célszerűségek legyűrnek minden szakmai
racionalitást, ami akadályt képez, vagy képezhet.
Tényleges céljait reális problémák látszólagos megoldásával
leplezi, intézkedéseit racionálisan nehezen kritizálható
szimbolikus érvekkel indokolja.
A szakapparátus a kormányzati döntésekkel nem nagyon tud
lépést tartani. Sokszor kap szakmailag megoldhatatlan
feladatokat.
A szakmai részletekben a rögtönzések, és a megvalósítás
látszatának fenntartása sok diszfunkciót generál.
Sosem lehet tudni, hogy egy ésszerűtlennek tűnő intézkedés
ezekből fakadó rendszerhiba, vagy már valaminek az
előkészítése, és később racionálissá válik.

A tantervi szabályozás következménye. (A kimeneti szabályozásnál
ez felesleges is lehet.)
 tartalmi (NAT, kerettanterv, etika)
 terjedelmi
 formai, könyvészeti
 taneszköz minőség (korszerűség, módszertani kimunkáltság)
Kordában kell tartani a taneszközök árait. (Esélyegyenlőségi és
államháztartási szempontok.)
 árkorlát kiadványonként (miniszteri rendelet a maximális
árakról.)
 tankönyv normatíva tankönyvcsomagokra (ingyenes,
kedvezményes tankönyvellátás)
Kordában kell tartani piaci versenyt (TVOT)

 Klasszikus kiadói tevékenység (Szerzők műveinek kiadása






és forgalmazása.)
Taneszközök fejlesztése (Cégen belül, illetve külső
fejlesztők ösztönzésével, támogatásával.)
Pedagógus (tovább)képzés a taneszközeik alkalmazásának
ismertetésével (Hiánypótló módszertani központok!)
A pedagógusok „kényelmi igényeinek” kiszolgálása
(Tanmenetek, óravázlat szintű kézikönyvek, tanári
példányok, felmérések, digitális és egyéb segédletek,
demonstrációs anyagok, stb.)
Lobbi és marketing (politikusok, tisztviselők,
iskolafenntartók, iskolák)

 Három nagy kiadó dominanciája alakult ki. (75-80% NTK, Apáczai,









Mozaik)
A tevékenységük kiemelkedően nyereséges (20-25 %-os nyereség)
A nagy kiadók elsősorban a konzervatív pedagógiai igények, és a
pedagógus kényelem kielégítésére törekedtek. (Taneszközök
tantárgyankénti számának emelkedése, a tantervi változások
szabotálása.)
A lobbi és marketing technikák jelentősen befolyásolták a
tankönyvválasztás szabadságát. (Árukapcsolás, tankönyvpénzek
visszaosztása)
A pedagógiai innovációk taneszközei nehezen kerültek be a
tankönyvpiacra, de könnyen szorultak ki onnan. (Pl. kompetencia
program taneszközei.)
A terjesztésnél láncolat alakult ki. Egyes nagy terjesztők kizárólagos
terjesztési jogokra törekedtek, megzsaroltak kiadókat, kisebb
terjesztőket, konfliktusokat gerjesztettek.

 A tankönyv továbbra is árucikk marad. A „közkedvelt” KELLÓ, mint

piaci szereplő, rendelés szerint vásárol és elad tankönyveket. A lassan
kiteljesedő modell szerint az állam fejleszti, és árulja - döntő
mértékben - saját intézményeinek, amelyek csak tőle, és az általa
meghatározott szabályok alapján vásárolhatnak, ráadásul az ő
pénzéből. (Ez is egy piac, csak a végletekig szűkített.)
 A kifutó kerettanterves osztályokat továbbra is mindenképpen a
jelenlegi kiadók látják el könyvekkel. (Jövőre az iskolák még a
gyerekek minimum felének a jelenlegi piacon vásárolnak!)
 Hagy a törvény esetleges lehetőséget más, későbbi kiadói
közreműködésre is. Az állami fejlesztésből (még?) hiányzó könyvek
esetén. (Ne ugráljanak, reménykedjenek inkább!)
 A 2014/15-ös tankönyvjegyzékre még minden jelenlegi tankönyvük
felkerül. Nem tudjuk viszont, lehet-e majd rendelni is ezeket. Számos
szűkítési lehetőség van erre beépítve a jogszabályokba, és még nincs
meg a rendelést szabályozó miniszteri rendelet sem. (Ha jól tudom
nincs, ezt még tegnapi állapot!)

 Miniszteri pályázat nyertesei (Ha csak egy is van, már






kiszorítja a többit.)
Állami tankönyvfejlesztés eredményei (Ha tantárgyanként
legalább 2 állami fejlesztésű könyv felkerül az évfolyamon
az adott kerettantervhez)
Állam(?) által megvásárolt kiadók könyvei, vagy ezektől
„átszerződtetett” tankönyvek (Ezek közül is legalább kettő)
Kísérleti tankönyvek (Ismeretlen példányszámban, de lehet
akár teljes körű is…)
A tankönyvrendelést az igazgatók készítik el, de a fenntartó
hagyja jóvá (Nem lehet tudni, milyen szempontok alapján,
és mi van akkor, ha nem.)

 A következő tanév tankönyveinek fele van jelenleg

teljes homályban.
 A most belépő új kerettanterves osztályoknak (1., 5., 9.
osztályok) már vannak idén kiadott friss tankönyvei.
 Kérdéses, lesz-e mellettük más, kötelezően
választható. Ráadásul az erre vonatkozó
jogszabályszöveg sem egyértelmű:

 „A tankönyvjegyzék – ide nem értve a szótárt, a

szöveggyűjteményt, a feladatgyűjteményt, az atlaszt, a
kislexikont, a munkafüzetet, a digitális tananyagot és a
nevelési-oktatási program részét alkotó
információhordozót, feladathordozót – … legfeljebb
kettő tankönyvet tartalmazhat. „
 És a még engedéllyel rendelkező könyveket!
 A tankönyv jogi fogalma nem egyértelmű (pl.
olvasókönyvek, csak munkafüzetek, stb.)

 A 2., 6., és 10. évfolyamokon a legsötétebb a homály. Ezeket

a könyveket most kellett (volna) engedélyeztetni az új
kerettantervhez. Aki még ősszel elindította a 2 hónapos
eljárást, meg is kapta. A többség viszont bent ragadt a
folyamatban: „… az e törvény hatályba lépésekor le nem zárt
tankönyvvé nyilvánítási eljárást meg kell szüntetni…”
 Lesz tehát egy valószínűleg nagyon hézagos
tankönyvjegyzéki választék a gyorsak könyveiből, de ide
mindenképpen kell új állami fejlesztésű, vagy pályázatos,
vagy bármilyen más tankönyvkínálat. Akkor viszont az az
első hullámra is, hogy ne maradjon nem állami zárvány
évfolyam a rendszerben.
 A többi akár úgy is maradhat, min ahogyan az idén van!!!

A törvény szerint tankönyv: az a könyv, amelyet jogszabályban
meghatározottak szerint tankönyvvé nyilvánítottak, továbbá az, amelyet a
miniszter az általa kiírt nyilvános pályázat keretében kiválasztott.
Tankönyvvé nyilvánítható a szótár, a szöveggyűjtemény, az atlasz, a
kislexikon, a munkatankönyv, a munkafüzet, a feladatgyűjtemény, a
digitális tananyag és a nevelési-oktatási program részét alkotó
információhordozó, feladathordozó;
 A tankönyv tradicionális értelmezése szerint elsajátítandó tartalmak

hordozója, amit munkafüzet, és segédletek is kiegészíthetnek.
 A pedagógiai gyakorlatban viszont a taneszközök már csak részben
felelnek meg ennek a modellnek. A passzív befogadás helyett a
tevékenységet előtérbe állító pedagógiai folyamatok egészen más
taneszköz értelmezést igényelnek. (Taneszköz rendszerek jöttek létre.
Integrált oktatás taneszközei, stb.)
 A tankönyv jogi fogalma súlyosan elavult, alkalmatlanná vált a
szabályozás tárgyának meghatározására. Egyre több taneszköz nem
illeszkedik a meghatározáshoz.

A tankönyvkiadás és terjesztés államosításának a céljai
kettősek.
 Nyilvános céljai létező problémák megoldását ígérik.
 A rejtett cél az oktatási folyamatok totális irányítása a
tankönyveken, és az azokhoz jóváhagyott tanári
kézikönyveken keresztül, a szakfelügyeleti rendszer és
a Pedagógus Kar segítségével. (Nem csak azt, hogy
mit, de azt is, hogyan tanítsanak a pedagógusok.)
 A rejtett cél eszközei készen állnak, de vélhetően csak a
választások után kezdődik a nagyüzem.

