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NEMZETKÖZI TANKÖNYVKUTATÁS ÉS
TANKÖNYVELEMZÉS

Az UNESCO-val szoros kapcsolatban álló, és a né
metországi Braunschweigben működő Georg Eckert
Nemzetközi Tankönyvkutató Intézet kiadványaként,
Falk Pingel összeállításában jelent meg az a mindössze
55 oldalas mű, amely a nemzetközi tankönyvkutatás
ra, a tankönyvek összehasonlító elemzésére irányítja a
figyelmet. A szűk terjedelem ellenére széleskörű, gaz
dag információt nyújtó és számos gondolatot ébresztő

munka már a címével is utal arra, hogy célja elsősor

ban nem a téma filológiai feldolgozása, hanem a fel
halmozott tapasztalatoknak a gyakorlatban is jól alkal
mazható megosztása.

A Georg Eckert történész által 1951-ben alapított
Illtézet - amelynek célkitűzése a kezdetektől fogva a
kölcsönös nemzetközi megértés elősegítése - UNESCO
határozat alapján 1992-ben lett a Nemzetközi Tankönyv
kutatási Hálózat központja. Tevékenységüket fémjelzi,
hogy a jelen összeállítás már kiadványsorozatuk 10l
köteteként Jelent meg (Studien zur internationalen
Sch lllb llehforseIwng; Schnftwhe des Georg Eekert
lnstituts; sorozatszerkesztő: Prof Dr. Ursula A.J. Becher,
az intézet igazgatója).

A könyv bevezetője rögzíti a nemzetközi tankönyv
kutatás alapelveit. A tankönyvkutatásban lényeges ki
indulópont a tankönyv funkciójának meghatározása.
A tanulmány - a tankönyvek szerepét társadalmi-poli
tikai összefüggésekbe helyezve - arra világít rá, hogya
tankönyvek az átörökíteni kívánt tudás és ismeretek
átadása mellett a politikai és társadalmi normákat is
rögzítik, így hozzájárulhatnak az interkulturális meg
értéshez. Nem mindegy azonban - húzza alá a szerző

-, hogy milyen célok elérésére tervezik a tankönyve
ket: egyoldalúan beállított tényeket, ideológiákat, poli
tika! irányzatokat tükröznek, vagy több perspektívá
ból való megjelenítéssel kritikai szemlélet kialakulását
segítik elő a tanulókban. Ismerteti, hogy a nemzetközi
tankönyvkutatások először a történelem és a földrajz,
majd az állampolgári ismeretek tárgyú tankönyvekre
irányultak, az utóbbi időkben fordultak az idegennyelv
oktatás tankönyvei és az olvasókönyvek felé is. Ezek a
tárgyak ugyanis különösen alkalmasak a demokráciára
nevelés, az emberi jogok, valamint a nemzetközi és
interkulturális tudatosság fejlesztése szempontjából.
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A fenti elvek alapján a kiadványa nemzetközi tan
könyvelemző programok megvalósításához kíván se
gítséget nyújtani két szinten: l) a tankönyvek gyakorla
ti elemzésében, amihez metodikai készségek kialakítá
sa szükséges, valamint 2) a közvetítés folyamatában,
melyben lényeges az ellentmondásos kérdésekben érin
tett felek által elérhető és elfogadható megegyezés ki
alakítása.

A Nemzetek Szövetsége, majd az UNESCO és az
Európa Tanács támogatásával folytatott nemzetközi tan
könyvkritika kezdeteit, kibontakozását és eredményeit
vizsgáló I. fejezet dokumentációs értékü, részletes kro
nológiai leírást ad, ami ugyan a kezdetekre szorítkozva
1946-49-nél megszakad, azonban - az 1974-1991 kö
zötti időszak kivételével- más fejezetekben is bukkan
hatunk történeti utalásokra. Részletes képet kaphatunk
arról, hogy az első világháború után a Nemzetek Szö
vetsége nemzetközi együttmüködési keretek, tankönyv
elemzési lehetőségek megteremtésével igyekezett meg
akadályozni az idegengyűlölet és a sztereotípián alapu
ló szemléletek elterjedését. A skandináv országokban
egyesület jött létre a szomszédos országokkal kapcso
latos egyoldalú és elfogult tankönyvi megjelenítések
eltávolítására. Mérföldkőnek tartja a szerző, hogy 1937
ben - az egyre erősödő nemzetközi feszültség ellenére
- 26 ország aláírta az iskolai történelemkönyvek felül
vizsgálatára irányuló dokumentumot (DecIaration
regarding the teaching ofhistory: revision of school
text-books), amely a következő három fő elven ala
pult: 1) az együttműködő országok kompetens szervei,
valamint a tankönyvírók a lehető legnagyobb teret biz
tosítják más népek történelmének megismertetésére, a
világtörténelem tanításakor hangsúlyozzák a nemzetek
egymásrautaltságát; 2) a kormányok eszközöket bizto
sítanak annak a megállapítására, hogy a tankönyvek
választéka megvéd-e minden tanulót a más népekkel
szembeni igazságtalan előítéleteket kiváltható állításoktól
és interpretációktól; 3) minden országban nemzeti bi
zottság is alakul, amelyben a pedagógus szakma - köz
tük a történelem tanárok is - képviselve van. A fenti
elvek ma is érvényesek. A legbefolyásosabb országok
azonban visszautasították az együttműködést, mégpe
dig politikai-oktatási rendszeTÜk eltérő jellege miatt kü
lönböző indokokkal: 1) nem engedték, hogy más or
szágok szakértői beleszóljanak az oktatásügyükbe; 2) a
nagymértékben centralizált oktatási rendszerű kormá-
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nyok nem fogadták el a nem állami szervezetek tan
könyvelemzéseken alapuló ajánlásait; 3) a kevésbé merev
irányítású országokban az állami vezetés vagy nem akart
beavatkozni a tanárok és a tankönyvszerzők jogaiba,
vagy nem is tudott, minthogy a tankönyvválasztás és a
tankönyvrevízió a regionális, helyi vagy az intézményi,
sőt a tanári döntési feladatok közé tartozott. Sikeres
együttmüködés azok között az országok között bonta
kozhatott ki, amelyek már hosszabb ideje békésen él
tek egymás mellett, például a bizalom légkörét megte
remtő skandináv országokban vagy Latin-Amerikában,
A tapasztalatok alapján az volt a fő konklúziójuk, hogy
a tankönyvrevízió tágabb politikai-kulturális kontex
tusban vizsgálandó,

A második világháború után az UNESCO folytatta
tevékenységét. 1946-tól számos programot dolgozott
ki és konferenciákat szervezett a nemzetközi megértés
eszközéül szolgáló tankönyvek és tananyagok fejleszté
sére, kézikönyvet állított össze a tankönyvírásra vonat
kozó kritériumokkaL Az UNESCO azokat a szeminá
riumokat támogatta, amelyek nem csak a nyilvánvaló
ténybeli hibák korrekciójára irányultak, hanem a világ
kultúráinak és régióinak sokaságát is tudatosították,
mint például Ázsia megjelenítése a nyugati - elsősor

ban az úgynevezett ipari - országok tankönyveiben, A
hangsúly a nemzeti problémákról fokozatosan az Eu
rópán kívüli, globális kérdések felé terelődött.

A IL fejezet az országok közötti együttműködési

programok pedagógiai elveit, metodológiáját és főbb

eredményeit összegzi, Ismerteti az első tankönyvelem
zésekhez ajánlott úgynevezett konszenzus-modellt. Ez
azon alapul, hogya különböző, akár konfliktusban
lévő ábrázolások összehasonlító elemzése a vélemé
nyek kompromisszumához vezet. Így az ajánlások in
kább a közös pontokat hangsúlyozták, nem pedig a
különbségeket. A konszenzus modellben a nyelvezet
többnyire tényszerií, Nem adnak ajánlásokat a taná
roknak vagy a szerzőknek arra nézve, hogyan kezeljék
a konfliktusokat és a különböző interpretációkat, kü
lönösen ha azok nemzeti érzéseket érintenek. A kon
szenzus modell előnyeit az anyag megvalósult nemzet
közi együ ttmüködési példákkal támasztja alá: ameri
kai-kanadai tankönyvek kulturális vonatkozásainak
összehasonlítása az amerikai befolyástól való félelem
alapján; spanyol-portugál tankönyvelemzés a kölcsö
nös ábrázolásban mutatkozó hiányok kiküszöbölésé
re; a német-izraeli, majd a lengyel-izraeli tankönyvaján
lások Csak kevés programnak sikerült áttörnie a "vas
fLiggönyön", ilyen volt például a német-lengyel kap
csolatok vizsgálata a középkortól a háború utáni idő

kig, Amerikaiak készítettek 1977 és 1989 között tanul
mányt az Amerikai Egyesült Államok és a Szovjetunió
tankönyveirőL Iskolai tankönyvek: ahidegháború fégy-

verei címü jelentésük tartalmazza a hiányosságok listá
ját. Megállapítják, hogy a félreértések egy része meg
szüntethető lenne egymás történelmének bővebb tár
gyalásávaL

Ezután a szerző rámutat arra, hogya hidegháború
befejeződésével, majd az utóbbi évtized világméretü
radikális politikai változásaival a szélsőséges naciona
lizmus, agresszió, intolerancia, idegengyíílölet új for
mái bukkannak feL Az elemzések arra irányulnak, hogy
a problémák kezelésében milyen perspektívát nyújta
nak a tankönyvek; milyen értékek alapján végezhetik a
nemzetközi kérdések megjelenítését a szerzők, Az
UNESCO 1995-ben az alábbi célokat tüzte ki: a nem
zetközi tankönyvkészítés serkentése; egy adott téma
különböző perspektívából való bemutatása a nemzeti
és kulturális háttér transzparens ábrázolásával; a tarta
lom tudományos tényekkel való megalapozottsága; az
UNESCO és más ENSZ szervezetek dokumentumai
nak széles körben való terjesztése; a távoktatás, a mo
dern kommunikációs eszközöknek a béke, az emberi
jogok és demokrácia szolgálatába állítása,

A nemzetközi tankönyvelemzési program megvaló
sÍtásának módszertani kérdéseit és gyakorlati szempont
jait tárgyaló llL fejezet kutatásmetodikai lépések sorát
mutatja be széleskörü együttmüködési tapasztalati pél
dákkaL Ezek szerint a résztvevők kiválasztásához elő

zetes elemzés szükséges, a kutatás megkezdése előtt

politikai megbeszéléseket kell folytatni, személyes kap
csolatokat kell kialakítani a minisztériumokkal és ki
adókkaL Lényeges felrnémi a tankönyvírást befolyáso
ló tényezőket, a pedagógiai környezet előzetes elemzé
se során fontos a kölcsönös tájékozódás egymás okta
tási rendszeréről. A tankönyveket a tantervek összefiig
gésében vizsgálják, ezért lényegesnek tartják a tervezés
módjának megismerését, továbbá a felelősségi körök, a
döntéshozás szintjeinek és résztvevőinek az azonosítá
sát A különböző célú elemzések eltérő rgényelnek
megfelelően különböző tankönyvelemzési módszere
ket dolgoztak ki, amelyek egyrészt a tényleges tarta
lom megállapítására, a didaktikai szempontokra, más
részt a rejtett tanterv müködésére, ct háttérben lévő

feltételezések és a tanuló gondolkodásában létrejöhető

összefüggések vizsgálatára terjednek ki. Dinamikusan
fejlődő kutatási irányzatuk a lehetőség-elemzés (con
tingency analysis), amely a fogalmak, személyek ábrá
zolásának kontextusával foglalkozik, azokkal a képek
kel, amelyek - a tankönyvek szándéka nélkül vagy elle
nére - az információk alapján a tanulóban kialakul
hatnak. A lehetséges konnotációk megállapítására gya-
korisági és hermeneutikai vizsgálatot
tartanak célravezetőnek Igen területük a tan-
könyvekben megnyilvánuló kommunikáció elemzése,
a multikulturális szempontok figyelembe vétele, a
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másság ábrázolása - ugyanis szövege!emzés (diskurzus
elemzés) mutathat rá a szerzök nyelvhasználata mö
gött rejlő koncepcionális felfogásra, a társadalomban
mlíködő erőkre vonatkozó értékítéletükre, Emellett szö
vegelemzéssel állapítható meg, hogya szerző mit tart
fontosnak, magyarázandónak vagy ismertnek; mely té
mák kifejtését segíti a vizuális megjelenítés, Lényeges
nek nevezik a tartalomelemzés és a didaktikai elemzés
együttes megvalósítását. A különböző perspektívák fel
tárásához célszerlínek tartják az elméleti szakemberek
és a gyakorló pedagógusok szoros egYÜttmlíködését. A
tankönyvek formai megjelenítésének vizsgálatakor leg
fontosabbnak a pénzügyi lehetőségek hatékony felhasz
nálást tartják.

A nemzetközi tankönyvelemzéseknek számos terü
lete lehet: vizsgálhatják a tankönyvek funkcióit; ele
mezhetik a pedagógusok és tanulók tankönyvhaszná
latát, a tankönyv helyét az osztálytermi tanításban, a
tankönyv tanárt segítő szerepét. Az utólagos tevékeny
ségek célja a tankönyvajánlás további sorsáról való
információszerzés: megvalósultak-e az ajánlások, mi
változott, mi nem, A visszacsatolás nem csak pedagó
giai és elméleti, de politikai szinten is célszerlí,

A tankönyvírás, a tankönyvek cseréje és a piaci vi
szonyok alakulása számos problémát vet fel, amelyek
közül az egyik legfontosabb az idő tényező, Elgondol
kodtató megállapítás, hogy egy tankönyv elkészítése a
tervezéstő] a kiadásig mintegy öt évre, vagy annál is
többre tehető, Németországban, ahol a nyugatnémet
kiadók vették át a keletnémet piacot, az átmeneti hely
zetből adódó tankönyvcserét csak a tankönyvek né
hány oldalának megváltoztatásával kezdték. A legtöbb
könyv csak a berlini fal leomlása után öt-tíz év eltelté
vel mutatja be tényszeriíen a legújabb történelmi fejle
ményeket. Egy sikeres könyv élettartama legalább tíz
évre tehető' Cseréjét többnyire az indokolhatja, hogy
már megjelenésekor is évekkel korábban gylíjtött ada
tokat, statisztikát tartalmaz,

A Georg Eckert Nemzetközi Tankönyvkutató Inté
zet, és az UNESCO Nemzetközi Tankönyvkutató Há
lózatának tevékenységét a N. fejezet alapján ismertet
jük Nemzetközi tankönyvelemzési konferenciák szer
vezésével, tankönyvajánlási dokumentumok kidolgo
zásával, tanácsadással foglalkoznak, Az intézetben foly
tatott kutatáshoz ösztöndíjak pályázhatók meg, Az
intézet kiadványai: konferenciákról szóló jelentések,
tankönyvelemzések, ajánlások, tananyagok, Foglalkoz
nak tantervfejlesztéssel, tanárképző programok szerve
zéséveL lnternaúonale SchulbllchforschungjInterna
tional Textbook Research címen folyóiratot jelentet
nek meg,

Izgalmas kérdéseket vet fel az új média kihívásaival
foglalkozó V fejezet. Megnövekedett ugyanis a külön-

böző információs források hatása a tanulókra, Mi cl

tankönyv szerepe az elektronikus média világában) A
Hamburg-Chicago program keretében például a tanu
lók elektronikus úton kerülhetnek kapcsolatba egy
mással, és a két városról, lakóhelyükről cserélnek infor
mációt Milyen kifejezéseket használnak, milyen érté
kek fontosak a számukra, egyeznek-e ezek az értékek a
tanáraik és a tankönyvszerzők értékeivel) Milyen nem
kivánatos hatásoknak vannak kitéve az internetet hasz
náló tanulók?

A nemzetközi együttműködés további fejleményeit,
perspektíváit vázoló VI. fejezet olyan globális kutatási
témákra utal, mint például a határok nélküli kommu
nikáció, a nemzetfelettivé váló tankönyvkiadás, Véle
ményük szerint két tényező - a globalizáció felé hala
dás, valamint a versenyben maradás - szorítja a nemze
ti kiadókat egyre inkább nemzetközi partnerek keresé
sére, A globális felelősségre neveléssel szükségessé vá
lik a tankönyv feladatának elemzése abból a szem
pontból is, hogy "a társadalom bemutatására szorítko
zik csupán, vagy a társadalmi változás előmozdítását is
célozza, Attitűdök és értékek közvetítésén túl segíÚ-e a
tanulót abban is, hogy képes legyen azok önálló mér
legelésére, megítélésére?"

A szerző megállapítja, hogy az oktatás és politika
között kölcsönös a kapcsolat Az oktatás teremtheti
meg ugyanis az alapokat az attitlídök és vélemények
kialakításához, amelyek a béke és a kölcsönös megér
tés elősegítéséhez lényegesek a politika számára, A nem
zetközi összehasonlító tankönyvelemzés segíthet ab
ban, hogy ne csak a lokális, regionális és nemzeti dio
menzió, hanem az európain túl a globális dimenzió is
érvényre juthasson a tankönyvekben,

A kötet három - igen értékes információkkal szol
gáló - fuggeléket is tartalmaz: A) Tankönyvelemzési
módszerek és kategóriák; B) A nemzetközi tankönyv
kutató intézetek válogatott listája; C) Irodalom

Összegzésként azt állapíthatjuk meg, hogya könyv
ráirányítja a figyelmet a tankönyvkutatási együttmlí
ködés fontosságára a nemzetközi dimenzióban, vala
mint interdiszciplináris területeken, Mindez indokolja
a szakmai és politikai diskurzusban való minél hatéko
nyabb részvételünket E gondolatok alapján ajánlom
oktatáspolitikai döntéshozóknak, szakmai egyesületek
nek, tankönyviróknak, kutatóknak és gyakorló taná
roknak az ismertetett kiadványt
(Falk Pingel: UNESCO GlIidebook on Textbook
Research and Textbook Revision. Hannover:Hahn,
1999)

Kurtán Zsuzsa
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