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A nyelvtanulás 
élménye mindenkié
Hiánypótló tankönyvsorozat készült 
idegen nyelvből
Az idegen nyelvű tankönyvek elkészítéséről, valamint a sajátos 
nevelési igényű (SNI) tanulóknak fejlesztett tankönyvek életre hí-
vásáról Hajas Attilával és Ungor Barbarával, az Oktatási Hivatal 
szerkesztőivel beszélgettünk.
Szöveg: Karkó Ádám

Hogyan kezdődik el egy idegen nyelvi tankönyv előkészítése? Milyen straté-
giai szempontokat vesznek figyelembe a szerkesztés megkezdése előtt? 

Egy új tankönyvsorozat fejlesztését valamilyen új igény megjelenése határozza 
meg. Ez lehet például tantervi változás vagy új piaci igény megjelenése a tanárok, 
diákok részéről. Az igényfelmérés után elkezdődik a kiadón belüli munka, például 
a költségvetés összeállítása, majd egy csapat szervezése, mely szerzőkből, lekto-
rokból és a kiadó munkatársaiból áll. Ezt követően ez a csapat kidolgozza az új tan-
könyv koncepcióját, a megvalósítás ütemezését, a résztvevők feladatait. Az idegen 
nyelvi tananyagok területén a nagy külföldi kiadóknak meghatározó szerepük van, 
ezért egy új fejlesztés elindításánál fontos a konkurencia termékeinek ismerete is.

Hogyan épül fel általában egy tankönyvi lecke?

Általában egy tartalmi egység, egy lecke a téma kedvcsináló felvezetésével indul: 
ebben gondolatébresztő képek, kérdések, vélemények kapnak szerepet, majd ezt 
követi az új anyag bemutatása, általában szövegeken keresztül. Ezek tartalmaz-
zák az új szókincselemeket, az új nyelvtant, az új beszédfunkciókat, valamilyen 
életszerű, autentikus szituációba ágyazva. Ezt követi a begyakorlás, ami különböző 
nyelvi készségek fejlesztésén keresztül valósul meg. Lezárásként jön a tanultak 
alkalmazása, az ún. önálló produkció: ebben a szakaszban nagyobb önállóságot, 
kreatívabb nyelvhasználatot igénylő feladatok szerepelnek, de a tanuló a korábban 
megismert nyelvi minták alapján dolgozik. A négy nyelvi készség kiegyensúlyozott 
fejlesztése és különböző munkaformák arányos alkalmazása (egyéni, páros és 
csoportmunka) szintén fontos egy-egy lecke kialakításában.

Milyen idegen nyelvi tankönyvportfólióból választhatnak a pedagógusok?

A két legnépszerűbb nyelvből, angolból és németből az általános iskola első évfo-
lyamától a középiskola 12. évfolyamáig kínálunk teljes sorozatokat. Francia, olasz, 
orosz, spanyol, latin és japán nyelvből rendelkezünk középiskolai sorozatokkal. 
A portfóliónkat kiegészítik a közép- és emelt szintű érettségire felkészítő gyakor-
lókönyvek és feladatgyűjtemények, továbbá minden kiadványunk Nat 2020-as 
tankönyvi minősítéssel rendelkezik. Ettől a tanévtől kezdve a hanganyagok ingye-
nesen rendelkezésre állnak az iskolák számára, melyek a tankonyvkatalogus.hu 
oldalról tölthetők le. Ugyancsak erről a portálról elérhetik a pedagógusok a tan-
könyvekhez készült segédleteket: tanmeneteket, teszteket, a hanganyagok szöveg-
könyvét, tanári kézikönyveket.
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Angol nyelvkönyv
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Milyen gyakorlati segítséget biztosít az idegen-
nyelv-tanulásban a tankönyvek mellé készült mun-
kafüzet?

Míg a tankönyvek elsősorban az órán elvégzendő, egyé-
ni, páros és csoportos feldolgozást igénylő, a szóbeli 
kifejezőkészséget fejlesztő feladatokat tartalmaznak, 
a munkafüzetben történik az új ismeretek bevésése 
gyakran írásbeli feladatok formájában (drilljellegű 
feladatok, hosszabb szövegalkotási feladatok, önálló 
kutatómunkát igénylő feladatok, szókincsfejlesztés), 
amelyek megoldása önálló, elmélyültebb munkát 
igényel, és több időt vesz igénybe. De sok hallásértési 
feladat is található a munkafüzetben, hiszen ennek 
a készségnek a fejlesztése is sokszor időigényes és sok 
otthoni gyakorlást követel.

A szerkesztőség tankönyvkínálatában teljesen új 
szegmens a Let’s do it 7–12. angol SNI tankönyvso-
rozat. Mi hívta életre ezt a sorozatot?

A 2015-ös tanévtől az idegennyelv-oktatás kötelezővé 
vált az enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára is. 
Ehhez idegen nyelvi kerettanterv is készült, először 
7–8. évfolyamra, majd a Nat 2020 keretében a szakisko-
lai képzéshez is.

Ugyanakkor 2014-ben megjelent egy tanulmány,1 amely 
a tanulásban akadályozott diákok idegennyelv-tanulá-
sának kérdéseit vizsgálta hazánkban, és ez rámutatott 

1  https://bit.ly/3HvrXJT

arra, hogy „…nincs olyan tankönyv, ami témáiban és 
megjelenésében a serdülőkorú fiatalok számára érdekes 
lenne, lassan, sok ismétléssel haladna, sok differen-
ciálásra adna lehetőséget és lehetővé tenné a szinte 
kizárólagos szóbeli fejlesztést.” Vagyis a Let’s do it 
sorozat fejlesztése teljes mértékben úttörő, innovatív 
vállalkozás volt, azzal a céllal, hogy ezt az űrt betöltse. 
Hiánypótló tankönyvsorozat készült.

Melyek voltak a kezdeti lépések?

Mivel idegen nyelvi szerkesztőként egy számunkra 
ismeretlen területre kellett lépnünk, a kihívás nagyon 
izgalmas, de roppant nehéz is volt egyben. Semmilyen 
hazai előzményre, tapasztalatra nem támaszkod-
hattunk, és nemzetközi kitekintésben sem találtunk 
inspiráló, esetleg a magyar viszonyokra, tantervekre 
adaptálható mintákat. A fejlesztés első szakaszában 
a 7–8. évfolyamos köteteket kellett elkészítenünk. 
Terepmunkával kezdtük. Meglátogattunk több gyógy-
pedagógiai intézményt, ahol ezeken az évfolyamokon 
folyt idegennyelv-oktatás. Beszélgettünk a pedagógu-
sokkal, felmértük az igényeiket, részt vettünk nyelvórá-
kon, próbáltunk minél jobban megismerni ezt a tanári 
és tanulói célcsoportot, a nyelvtanítási adottságokat, 
körülményeket. A másik irány, amerre elindultunk, 
a potenciális szerzők felkutatása volt. A témában írt 
cikkeik alapján jutottunk el Meggyesné Hosszu Tímea 
gyógypedagógushoz és Lesznyák Márta angoltanárhoz. 
Nagy örömünkre Tímea és egy angol szakos kollégája, 
Sári Éva részt tudott vállalni a fejlesztésben. Igazi 
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fourMy profileLESSON 4

3 Match the questions with the answers. Say.
(Párosítsd a kérdéseket a válaszokkal! Minden kérdéshez két jó válasz tartozik.)

4 Ask and answer. Work with your partner.

I’m  Péter.

No, I haven’t got a brother.

I’m 18.

Yes, I’ve got two sisters. 

Yes, I’ve got a brother. 

I’m 17. 

My name’s Petra.

I live in Gödöllő. 

I live in Budapest.

No, I haven’t got a sister. 

What’s your name? My name’s …

I’m …

I live in …

Yes, I’ve got …                                              
No, I haven’t  got a brother.

Yes, I’ve got …                                                               
No, I haven’t got a sister.

How old are you?

Where do you live?

Have you got a brother?

Have you got a sister?
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seven LESSON 7

6a In the zoo. Listen, point and repeat.

7a Listen and repeat. 

7b Act out.
dolphins • camels • pandas • zebras                                                         

6b Talk. Work with your partner. 

6b Talk. Work with your partner. 

They are in Section A1.

I want to see the hippos first.

A

1

2 3 4

5 6

8

9

10
11

12

7

1

2

3

4

B C D

Where are the lions? 

I want to see the lions first. And you? 

Excuse me. Where are the gira� es?         

Go straight on, turn le� , then first right.
Go straight on. Turn le� . Turn right.

 1 tigers      

 2 lions

 3 monkeys

 4 elephants

 5 pandas  

 6 penguins 

 7 camels 

 8 zebras

 9 gira� es

10 hippos

11 dolphins

12 snakes
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csapatmunka zajlott, a szerzők, szerkesztők és lektorok 
végig szoros együttműködésben dolgoztak. Arra is volt 
lehetőségünk, hogy próbafejezeteket valós iskolai órá-
kon kipróbáltassunk, külön köszönet utólag is az ebben 
részt vevő Pichler Klárának és diákjainak.

Alapjában véve mennyiben tér el egy SNI idegen 
nyelvi tankönyv megalkotása a hagyományos nyelv-
könyvekhez képest? 

Jelentősen, ugyanis eleve más a fő célkitűzés. Egy 
hagyományos nyelvkönyv, illetve nyelvkönyvsorozat 
egy adott nyelvi szinten álló tanulóknak készül, és 
a célja az, hogy a diákokat évről évre magasabb, az ide-
gen nyelvi kerettantervek által meghatározott nyelvi 
szintekre juttassa el. A köznevelésben ez a 8. évfolyam 
végén az A2, középiskolában az első idegen nyelvből 
a B2, a második idegen nyelvből pedig a B1 szint. Az SNI 
tanulók esetében ilyen típusú nyelvi fejlesztésről 
nem beszélhetünk, a rájuk vonatkozó idegen nyelvi 
kerettanterv sem határoz meg évfolyamonként eléren-
dő, egyre magasabb kimeneti szinteket. Esetükben 
a nyelvtanulás egy nagy kalandként fogható fel, ami egy 
újabb eszköz az általános alapkészségeik fejlesztésére, 
megerősítésére. Tehát itt a nyelvoktatás és a tananyag 
célkitűzése kettős, de az alapkészségek, képességek 
fejlesztése nagyobb súllyal esik a latba, mint az idegen 
nyelvi kompetenciáké.

Egy másik nagyon fontos különbség, melyet az óralá-
togatások során is érzékeltünk, hogy egy-egy tanuló-

csoporton belül hatalmasak lehetnek a különbségek 
a tanulók között. Úgy kellett tehát az egyes leckéket 
és a feladatokat megalkotni, hogy lehetőleg mindenki 
– a saját szintjén – részt tudjon venni a munkában és 
kedvét lelje benne.

Mik azok az általános készségek, amelyek fejleszté-
sére a nyelvórák alkalmasak lehetnek? Tudnának 
néhány konkrét példát említeni mindegyik csoport-
ra? 

Elsősorban azok a készségek, amelyek terén az SNI 
tanulók lemaradásban vannak. Ezeket a szakirodalom 
négy nagy csoportba sorolja be: a kognitív, motoros, 
kommunikációs, és a szocio-emocionális képességek.

A kognitív készségek terén az auditív és vizuális észle-
lés, a figyelem, az emlékezet (munkamemória és a hosz-
szú távú memória), a problémalátás és -megoldás, vala-
mint a logikai műveletek fejlesztését érdemes kiemelni. 
A motoros készségek közül a finom- és nagymozgások, 
a térbeli és időbeli tájékozódás jobbítását segíthetjük 
elő. Az SNI diákok kommunikációs készsége gyak-
ran nem megfelelő, beszédértésük, beszédkészségük 
nem kellően fejlett, sokszor anyanyelvi szókincsük is 
szegényes. Ami a szocio-emocionális készségeket illeti, 
ezek a gyerekek sokszor alacsony motivációs szinttel 
rendelkeznek, önértékelési problémákkal, együttműkö-
dési nehézségekkel küzdenek.

Az SNI nyelvtanítás során beszélhetünk-e egyálta-
lán az idegen nyelvi kompetenciák fejlesztéséről?

Mindenképpen. Természetesen van egy nyelvi 
minimálprogram is. Ennek középpontjában a szóbeli 
idegen nyelvi kommunikációs kompetencia fejleszté-
se áll. Az általános iskolai SNI kerettanterv ajánlása 
szerint reális cél lehet, hogy 8. osztály végére a tanuló 
értsen meg néhány egyszerű, mindennapi kérdést, 
utasítást, és egyszerű formában reagálni is tudjon 
rájuk. Legyen képes egy nagyon rövid önálló beszédpro-
dukcióra, pár mondatban tudjon beszélni saját magáról. 
Kezdjen el ismerkedni a célnyelvi kultúrával. A legfon-
tosabb cél azonban az, hogy ébresszünk kedvet benne 
az idegen nyelv iránt, és folyamatos sikerélményekhez 
juttatva alakítsunk ki benne motivációt az esetleges 
későbbi nyelvtanuláshoz.

Milyen módszertani szempontok figyelembevételé-
vel készültek a könyvek?

A több éven át zajló fejlesztőmunka minden egyebet 
meghatározó alapelve a mentális akadálymentesítés 
volt mind tartalmilag, mind pedig vizuálisan. Ez pedig 
annyit tesz, hogy a tananyagot sikerült úgy összeállí-
tani, hogy az megfeleljen az enyhe értelmi fogyatékos 
tanulók képességeinek, sajátos szükségleteinek. Az ösz-
szes kötetben a szóbeliség dominál, az írás és az olvasás 
csak minimális mértékben jelenik meg. Az utasítások 
tömörek, lényegre törőek. A feladatok rövidek, ugyan-
is a diákok figyelme és érdeklődése könnyen lankad, 
gyorsan kifáradnak. A tananyag körkörös felépítése 
biztosítja a folyamatos ismétlést: a már tanultak újra 
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oneCrazy Monday morningsLESSON 1
1 My Monday mornings. Listen, look and repeat.    

Oh, no! Monday morning, 
again. 
Time to get up. 
I’m so sleepy!

Get dressed. 
Where is my white shirt?

Time to go! 
Oh, my bag is so heavy!

Get up. 
Check my text messages.

Have breakfast.
Where is the bread? 
Oh, no! There is no bread 
at home.

Wait for the bus.
No bus. Where is the bus???

Shave and shower. 
Style my hair. 
Put on my fav deodorant. 
Aah, smells good!

Pack my bag. 
Where is my ICT book? 
Where is my PE bag?

OMG, I’m late! 
Miss the first lesson.
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és újra visszatérnek, más-más kontextusban. Előnyben 
részesítjük a kooperatív tanulási formákat. A vizuális 
akadálymentesítésen pedig nyilván azt értjük, hogy 
ezek a tankönyvek formailag is az SNI tanulók speciális 
igényeihez vannak szabva. Sok ábrát és kevés szöveget 
láthatnak. Az átlagosnál nagyobb méretű, talpatlan be-
tűtípus és a balra zárt sorok szintén a könnyebb befoga-
dást, áttekinthetőséget szolgálják. A színeknek funkció-
ja van. A párbeszédekben például eltérő színnel vannak 
szedve a különböző beszélők megszólalásai, a nagy 
tanegységek elkülönítésére is más-más színt használ-
tunk, ezzel segítve az orientációt a tankönyvben.

Milyen témák, feladattípusok jelennek meg a köte-
tekben?

A témakörök kiválasztásánál a kerettanterv ajánlásait 
tartottuk szem előtt. A témák tulajdonképpen meg-
egyeznek a hagyományos nyelvkönyvek szokásos nagy 
témaköreivel, pl. emberi kapcsolatok, az iskola, a na-
pirend, az öltözködés, az egészséges életmód, vásárlás, 
étkezés stb. A különbség a feldolgozásuk mélységében 
rejlik. A témákat a kamaszokat érintő, érdeklő aspektu-
sokból jelenítettük meg: barátság, fiú-lány kapcsolatok, 
hobbik, mobilozás, buli, hétvége, divat. Valamennyi 
kötetnek állandó tizenéves szereplői vannak, akik 
szinte minden leckében színre lépnek egy egyszerű 
kerettörténet hétköznapi élethelyzeteiben. Minden 
szempontból motiváló, ha a diákok érzik, hogy a könyv 
az ő korosztályuknak, korosztályukról szól, a hasonló 
korú szereplőkkel könnyen tudnak azonosulni. 

Elsősorban állandó, ismétlődő feladattípusok jelennek 
meg a könyvekben, amelyeket rövid, gyakran egyszavas 
utasítások vezetnek be és piktogramok is jeleznek, pél-
dául Listen. Listen and repeat. Listen and point. Answer. 
Talk. Walk and talk. Let’s play. Fontos kiemelnünk 
a multiszenzoros, több érzékszervet bevonó gyakorlást: 
tárgyak manipulálása, kép- és szókártyás játékok, szí-
nezés és rajzolás, dalok, rappelt és ritmusos szövegek, 
társasjátékok, mozgásos tevékenységek. 

Egy nyelv alapvető fontosságú 
tartószerkezete a nyelvtani szabá-
lyok rendszere. A nyelvtani alapok 
megismertetése, tanítása milyen 
formában történik ennél a tanulói 
csoportnál?

Fontos leszögeznünk: nyelvtani 
szabályokat nem tanítunk. Ez a so-
rozat egyik módszertani alapvetése. 
A nyelvtan csak implicit módon 
jelenik meg. Elsősorban nem külön-
álló szavakat, hanem lexikai egysé-
geket, kifejezéseket, nyelvi paneleket 
mutatunk be, gyakoroltatunk, ismé-
teltetünk az automatizmusig. Nem 
magyarázzuk el a nyelv működését, 
a nyelvtant „lexikalizáljuk”, mintegy 
a szókincs részeként tanítjuk meg 
a minimális kommunikációhoz szük-
séges szerkezeteket, amelyek más és 
más szavakkal kiegészítve, újra és újra 

felhasználhatók a legkülönbözőbb beszédhelyzetekben: 
I like…, I don’t like…, I’ve got…, My favourite … is….

Kapnak-e a diákok bármilyen betekintést a célnyel-
vi országok életébe, kultúrájába?

Ahogy a hagyományos nyelvkönyveket, az SNI an-
golkönyveket is átszövi az interkulturalitás. Ennek 
jegyében a tanulók megismerik az Egyesült Királyság, 
az Egyesült Államok és Ausztrália térképét, nemzeti 
lobogóját, fővárosát, néhány nevezetességét, ünnepét, 
hagyományos ételét. Ezeken az alapinformációkon 
kívül felvillantunk több apró érdekességet is az ott élők 
mieinktől eltérő szokásairól, hagyományairól; ilyen 
például a bal oldali közlekedés vagy az ausztrálok napo-
zós-fürdőzős tengerparti karácsonya. Sokszor további 
internetes kutakodásra buzdítjuk a diákokat.

Milyen kiegészítők tartoznak a tankönyvekhez?

A 7. és 8. osztályos kötetekhez kép- és szó kár tya mel-
lék let készült. Valamennyi tankönyvhöz munkafüzet 
tartozik, amely lehetőséget teremt a differenciálásra. 
Mivel az írásra mint tevékenységre kevésbé van szükség, 
a feladatok többsége párosítós, összekötős, bekarikázós 
feladatmegoldást igényel. Beírandó szavak esetében 
(például kiegészítendő mondatok, táblázatok, kereszt-
rejtvények) a szavak mintaként ott szerepelnek a fel-
adatban, gyakorlatilag le kell őket másolni. Az összes 
kötetet bőséges hanganyag egészíti ki, amely szerves 
komponense a tananyagcsomagnak. Ezúton is kérjük 
a pedagógusokat, töltsék le a tankonyvkatalogus.hu 
oldalról, és minél többet használják. Nagyon fontos 
kiemelni, hogy a 7–8. évfolyam tankönyveinek már 
elérhető az okoskönyvváltozata is, amelyek ingyenesen, 
mindenki számára elérhetők a Nemzeti Köznevelési Por-
tálon.2 A további kötetek „okosítása” is folyamatban van, 
remélhetőleg nemsokára ezek is hozzáférhetőek lesznek.

2  https://www.nkp.hu/tankonyv/angol_nyelv_7_tanak/ 
https://www.nkp.hu/tankonyv/angol_nyelv_8_tanak/


