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Ábécés olvasókönyv 1. évfolyam 

 

I. Vezetői összefoglaló1 

 

Az olvasókönyv általános megítélése a tanárok körében vegyes, az év végi kérdőív 

eredményei alapján a válaszadók 16%-a nem szeretné következő osztályát ebből a 

tankönyvből tanítani. A vélemények változása szempontjából azt láthatjuk, hogy a tankönyv 

megítélése a tanév során a válaszadók kétötödénél (40%) javult, és egyötödüknél (21%) pedig 

negatívabb lett. Ennek egyik oka lehet a tartós tankönyv koncepciójának bevezetése és az 

ezzel járó nehézségek. A válaszadók sokkal jobbnak tartanák és szívesebben használnának 

munkáltató tankönyvet (ez valódi tevékenykedtetést biztosít, segíti a szövegértés elsajátítását, 

lehetővé teszi az ellenőrzést mind a tanár mind a szülő számára, segíti a gyerekek 

önellenőrzését, stb.). A pedagógusok által használt korábbi tankönyv általában munkáltató 

tankönyv volt, ezért ez a szempont élesen megjelenik. 

A gyerekekkel folytatott fókuszcsoportos beszélgetések alapján az derült ki, hogy bár az elsős 

tanulók érthető módon egyáltalán nem rendelkeznek tankönyv értékelési tapasztalatokkal, 

valamint válaszaikat valószínűleg befolyásolják tanáraik megjegyzései a tankönyv esetleges 

hibáiról, a tanulók alapvetően pozitívan viszonyulnak olvasás és írás tankönyveikhez. Az 

olvasókönyvet alapvetően érdekesnek találják, és elégedettek a benne szereplő képekkel és 

feladatokkal, bár a pálcikák és korongok használatáért nem lelkesednek. Úgy tűnik, hogy a 

tanulók is jobban szeretnének tartós tankönyv helyett munkatankönyvet, hiszen az, hogy nem 

lehet beleírni a könyvbe, többször elhangzott kritikaként. A további kritikai megjegyzéseik 

                                                            
1 Bár az alábbi összefoglaló nagyrészt az Ábécés olvasókönyvvel kapcsolatos tapasztalatokat összegzi, hiszen 

ezzel kapcsolatban állnak rendelkezésre teljes körű kérdőíves és fókuszcsoportos adatok, röviden mégis kitér az 

írás munkafüzettel kapcsolatos véleményekre is, mivel ezek is fel felszínre kerültek mind a fókuszcsoportos 

beszélgetéseken, mind a kérdőív szöveges megjegyzései között. 
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egyrészt az olvasókönyv feladatainak bonyolult megfogalmazására, a túl hosszú 

olvasmányokra, illetve az írás munkafüzet használhatatlanságára (szétesik) vonatkoztak. 

Tematika, a tananyag tartalma 

A tanárok többsége elégedett volt a tanmenet tartalmi elemeivel és apróbb változtatásokon túl 

sem beemelni sem kihagyni nem akartak ezek közül semmit. Úgy vélték, hogy a tanmenetben 

szereplő tananyag tartalma bőséges és elvileg lehetőséget ad a differenciálásra. Kisebb 

módosítási javaslatok azonban éppen a tananyag bősége miatt előfordultak. Egyrészt a 

harmadik negyedévtől  kötelezően feldolgozandó tartalmakat és  kiegészítő, szabadon 

választható leckéket kellene szerintük megjelölni, mert a feldolgozandó olvasmányok túl 

hosszúak és nincs idő mindegyik feldolgozására. Másrészt az írástanítás során érdemes lenne 

átgondolni, hogy az írott nagybetűk tanítását a második év első félévére átívelve jobban meg 

lehetne alapozni az írás és a helyesírási készség kialakítását, fejlesztését. 

 

A fejezetek, leckék tartalmi felépítése 

 

Olvasókönyv 

A tanmenetben vázolt tananyagnak a tankönyv jelen formájában való megvalósításáért már 

kevésbé lelkesedtek a válaszadók.  Szerintük a problémák nagy része a tankönyv 

rohamtempójú megírásából, illetve a koncepció hiányából fakad. Bár a hosszabb bevezető 

szakaszt üdvözölték, egyes válaszadók szerint a betűtanulás hosszabb időt kellene, hogy 

igénybe vegyen, valamint több szóanyagra, több szótag olvastatására, több gyakorlásra van 

szükség ebben a szakaszban.  A betűtanítás sorrendjét (és az írásnál a betűpárok létrehozását) 

sem tartják logikusnak: a furcsa sorrend miatt nagyon nehéz olyan szóanyagot összeállítani a 

betűkből, amiket már tanultak, ugyanakkor az értelmetlen szótagok olvasása nem köti le a 

gyerekeket. Valószínűleg emiatt fordul elő időnként, hogy olyan betűk, szavak fordulnak elő a 

mondatokban, rövid szövegekben, melyeket még nem vett a könyv. Képek behelyezése a 

szövegbe sem tudja orvosolni ezt a problémát, sőt inkább nehézségeket okoz a gyerekeknek. 

Olyan szavakból kellene tehát inkább a szövegeket írni, amelyeket már ismerik a gyerekek. 

Van, aki úgy érzi, hogy a könyv túl sokáig húzza a szótagolást, ezért a tanulók nagyon 

döcögősen olvasnak, továbbá a szövegolvasás kezdetén könnyebb és rövidebb szövegekre 

lenne szükség. A szövegolvasás korai bevezetését viszont többen jó ötletnek tartották. Az év 

végén található hosszabb olvasmányok feldolgozása nem oldható meg egyetlen tanórán, 

ezeket több tanórára kellene bontani. 

 

Írás munkafüzet 

Az írás munkafüzettel kapcsolatos kritikák leginkább annak kivitelezésével, a spirálos és két 

oldalról írható formátummal kapcsolatosak (a spirálozás miatt kiesnek, kiszakadnak a lapok, 

az első félévben írottak átnyomódnak a később használandó oldalakra). A tartalmi kifogások 

egy része a tananyag mennyiségét érinti: egyes válaszadók szerint az írás munkafüzet túl 

gyorsan halad, van, hogy egy órán 3 betűt is meg kellett tanulni. A munkafüzetből hiányzik a 

nagy méretben vázoltatás, nincs lehetőség javításra a munkafüzetben, mert hiányzik a javító 
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sor a lapok alján. Továbbá önálló munkára sem alkalmas, mert szinte minden betűnél új 

feladattípus van, így nem lehet a gyereket hagyni egyedül dolgozni, mert mindig meg kell 

magyarázni, hogy mit kell csinálnia. Többen megjegyezték, hogy jobb lenne olyan betű-

hívóképet használni, ahol a betű összes formáját (kis írott, kis nyomtatott, nagy írott, nagy 

nyomtatott) együtt látná a gyerek, és ne forduljon elő, hogy az olvasókönyvben és az írás 

munkafüzetben más a betű hívóképe. Azt is problémaként említették, hogy a gyakorlólapok 

csak online voltak elérhetők, viszont ezek nyomtatása és sokszorosítása sok iskolában nem 

megoldható, ezért jobb lenne nyomtatott formában elérhetővé tenni ezeket a lapokat is.  

 

A szövegek érthetősége 

A szövegek érthetőségével kapcsolatban sok válaszadó jelzett problémát. A tanítók nagy része 

szerint az olvasókönyvben az ideálisnál sokkal gyakrabban fordulnak elő hosszú, többsoros, 

többszörösen összetett mondatok, amik a szövegértést nagyban megnehezítik. A tankönyv 

második kötetében az olvasmányok hossza sem ideális, sokat közülük nem lehet egy órán 

feldolgozni, amit szintén többen kifogásoltak. Bár helyenként találhatók szómagyarázatok az 

olvasókönyvben, ezekből többre lenne szükség, illetve tanmenet által hivatkozott tankönyv 

végi szószedet sem létezik.  

A hosszú és bonyolult mondatok sajnos a feladatleírásokban és az utasításokban is 

visszaköszönnek, nagyban megnehezítve, illetve szinte lehetetlenné téve a differenciálást és 

az önálló munkát. A tanítók tapasztalatai szerint ugyanis az elsős gyerekek nem igazán 

képesek összetett utasítások megjegyzésére és követésére. 

 

Kérdések, feladatok, munkafüzet 

Az olvasókönyv tartós tankönyv jellegéből fakadó probléma, hogy bár a tankönyv feladatai 

munkáltató tankönyv jellegűek, mégsem szabad beleírni a könyvbe. A tanítók tapasztalatai 

szerint a pálcikás, korongos megoldások nem működnek: elcsúsznak, többet takarnak, mint 

kellene, lehetetlenné teszik a megoldások közös ellenőrzését és a szülő sem tudja követni 

otthon, hogy hogyan teljesített gyermeke a feladatokon. Volt, aki próbálkozott lemosható 

fóliával, ceruzás beírásokkal, de kielégítő megoldást nem sikerült találni. A tanítók javaslata, 

hogy ha nem lehet változtatni a szerintük elhibázott tartós tankönyv koncepción, akkor a 

munkáltató jellegű feladatok teljes egészében kerüljenek ki az olvasókönyvből, és az 

olvasókönyv legyen egyfajta szöveggyűjtemény jellegű mesekönyv. Ebben az esetben a 

munkafüzetben kell, hogy helyet kapjanak ezek a feladatok. 

A tankönyv és a munkafüzetek feladataival kapcsolatban megfogalmazott másik probléma, 

hogy mivel rengeteg helyről merítettek a szerzők, így nagyon sokféle feladat található 

bennük. Ez a nagyfokú változatosság sajnos már a használhatóságot rontja, mert a gyerekek 

sose tudják, hogy mire számítsanak, ezért mindig újra el kell magyarázni nekik a feladatokat. 

A feladatok a bonyolult utasítások miatt differenciálásra és önálló munkára sem használhatók, 

hiszen csak a legügyesebb tanulók tudják önállóan megoldani ezeket. 

Az olvasás munkafüzetnek hol az első, hol a második kötetét tartották jobbnak a válaszadók, 

bár abban mintha konszenzus mutatkozott volna, hogy az első kötetben inkább voltak 

differenciálásra alkalmas feladatok, míg a második kötet gyakran tartalmazott túlságosan 
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hosszú (akár 2 oldalas), és ennélfogva csak a legjobb képességű tanulóknak alkalmas 

feladatokat. További kritika, hogy az olvasás munkafüzetben található feladatok száma néha 

túl kevés, néha pedig túl sok, és az olvasókönyv számos olvasmányához nem tartozik a 

munkafüzetben egyáltalán feladat. 

Több válaszadó hiányolt egy jól használható tanári kézikönyvet, központi felmérőket az egyes 

témákhoz, és sokan elégedetlenek voltak az e-tananyag jelenlegi színvonalával, mert más 

könyvekhez (pl. Mozaik) sokkal jobb e-tananyag állt rendelkezésre.  

 

Képek, szemléletesség, tipográfiai megoldások 

Az olvasókönyvben található illusztrációk a tanítók egy részében visszatetszést keltettek, sem 

az időnként bemutatott „negatív példákkal”, sem a rajzok képi világával nem tudtak 

azonosulni. Viszont többen jelezték, hogy a gyerekeknek tetszettek a képek, és 

beszélgetésekhez, egyes témák megvitatásához jól lehetett őket használni.  

Az olvasókönyv tipográfiájával kapcsolatban szintén többen fogalmaztak meg kritikát. A 

tankönyv oldalait túlzsúfoltnak, követhetetlennek tartották egyes válaszadók, ugyanakkor a 

fókuszcsoporton résztvevő gyerekek nem jeleztek ilyen gondot. Valós problémának tűnik 

viszont az a felvetés, hogy az olvasókönyvben túl kicsik a szóközök, így a tanulók nehezen 

érzékelik a szóhatárokat. Ez főleg a szótagolva szedett szövegeknél okoz problémát, ahol a 

szótagok és a szavak között egyforma nagyságú szóköz található. Természetesen a szótagok 

kötőjellel vannak összekapcsolva, de így is problémát okoz a szóhatárok azonosítása, továbbá 

ebben is vannak hibák (néha kötőjel szerepel a szavak között is). 

 

Tanmenet 

Az olvasás és írás tanmenetek értékelésénél gyakran előforduló megjegyzés volt, hogy a 

magyar nyelv és irodalom egy tantárgy. Mivel az olvasás és írás tanítása 1. osztályban együtt 

halad, nem célszerű élesen elválasztani ezeket egymástól, és érdemesebb inkább 

betűtanításról beszélni. Ennek megfelelően betűtanítási blokkokat kellene kialakítani, ahol 

egyszerre lehet olvasni, írni és gyakorolni az adott betűt. Ennek megfelelően többen 

javasolták az olvasás és írás egy közös tanmenetben való összefoglalását folyamatos 

óraszámozással. Tehát nem külön tanmenetre lenne szükség az írás és olvasás tanításához, 

hanem egy olyan tanmenetjavaslatra, amely folyamatos számozással segíti a tervezést. 

További probléma, hogy a tanmenet nem jelzi a mérések helyét, és nem kínál a mérések 

eredményének megbeszélésére illetve javításra használható órát, pedig a gyermeknek fontos 

lenne a visszajelzés és a javítási lehetőség. 

 

Javaslatok 

Bár a tankönyv rendelkezik pozitívumokkal, használhatóságát a tanítók szemében rendkívül 

negatívan befolyásolja tartós tankönyv mivolta. A tankönyv átdolgozása előtt szükséges lenne 

megvizsgálni, hogy valóban tartós tankönyvekre van-e szükség első osztályban az írás és 

olvasás tanítása során, vagy esetleg alsó tagozatban, de legalábbis az első két osztályban 
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továbbra is munkatankönyveket lehetne használni (ugyanis mindenképpen ez lenne a tanítók 

által preferált megoldás). Úgy tűnik, hogy a tanítók mást várnak egy tartós tankönyvtől (ne 

legyenek benne munkáltató feladatok, mert megoldásuk kivitelezhetetlen) és egy 

munkatankönyvtől. Így ez kell, hogy legyen az első tisztázandó pont a tankönyv átdolgozása 

során. Az olvasás tankönyvvel és a hozzá tartozó munkafüzetekkel kapcsolatos tartalmi, 

szövegezési és tipográfiai kifogások természetesen szintén megfontolandók, és az elfogadott 

tankönyvi koncepcióval összhangban javítandók. 

 

II. A tankönyvre vonatkozó statisztikai adatok az év végi felmérés 

alapján 

 

Az év végi kérdőív kitöltésére május közepétől június végéig volt lehetőségük a 

pedagógusoknak.  Összesen 197 válasz érkezett az Abc 1.1-2 tankönyvre, amiből 51 az OFI-

val szerződésben álló „kipróbáló”pedagógus, illetve 146 önkéntes kitöltő „használó” 

pedagógustól származott. Ez azt jelenti, hogy a kipróbálás folyamatában összességében 26% 

volt a kipróbálók, és 74% a használók aránya.  

 

1. Táblázat: A kipróbáló és használó pedagógusok, valamint az összesen beérkezett 

válasz száma  

Ábécés olvasókönyv 1/I-II. 

Kipróbáló

k száma 

Használó

k száma Összesen 

Válaszadók száma 51 146 197 

Válaszadók aránya 26% 74% 100% 

 

A tankönyvi minőség elemei 

 

A pedagógusok az egyes szempontokat ötfokú skálán értékelhették. 

 

 

 

 

 

 



6 
 

1. Ábra: Tankönyv tartalma, és módszerei  

A pedagógusok a legpozitívabban a diákok érdeklődésének felkeltésében, illetve a 

kulcskompetenciák fejlesztésében értékelték a tankönyvet, a legnegatívabbra pedig a 

személyre szabott tanulás megsegítését értékelték. 

 

  

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

Felkelti a diákok érdeklődését

Megteremti az ismeretanyag megértésének és
elsajátításának a feltételeit

A tankönyv a tanulásirányítás változatos módszereit
kínálja

A tankönyv által kínált témák és kérdésfelvetések
alkalmasak a tanulók közötti tanórai kommunikáció

elősegítésére

Biztosítja a személyre szabott tanulást

Fejleszti a kulcskompetenciákat

Fejleszti a tanulási képességet

Fejleszti a kooperációs képességet

4,0

3,8

3,9

3,9

3,3

4,0

3,8

3,8

Ábécés olvasókönyv 1/I-II.
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2. Ábra: Szerkesztés és kivitelezés  

A szerkesztés, kivitelezés terén a tankönyv esztétikus kivitelezésével, és a tipográfiai 

jellemzők életkornak megfelelő voltával voltak leginkább elégedettek a tanárok, legkevésbé 

pedig a szöveg tagolásával, és a kiemelésekkel voltak elégedettek.  

 

  

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

A tankönyv hatékonyan támogatja a tantárgy
eredményes tanítását

A tankönyv anyaga illeszkedik a kerettantervben
található óraszámokhoz

A tankönyv nyomdai kivitele megfelel a rendszeres,
mindennapi használatra

A nyomdai kivitelezés megfelelő

A tipográfiai jellemzők megfelelnek a tanulók
életkorának

A szöveg tagolása és kiemelések megfelelőek

A tankönyv esztétikus

A képek és a szövegek aránya megfelelő

3,8

4,0

3,9

3,8

4,0

3,7

4,1

4,0

Ábécés olvasókönyv 1/I-II.
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3. Ábra: Olvashatóság, érthetőség 

A szövegben előforduló idegen szavak magyarázatával, és a fogalmak definíciójával 

elégedettnek tűntek a pedagógusok, azonban a mondatok hosszát, és összetettségét kevésbé 

tartották megfelelőnek a tanulók nyelvi fejlettségének. 

 

 

4. Ábra: Életszerűség 

 

 

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

A szakszavak mennyisége összhangban van tanulók
szövegértési képességeivel

A szövegben előforduló idegen szavak magyarázata
megfelelő

A tankönyv szóhasználata illeszkedik a tanulók
előzetes tudásához

A fogalmak definíciója érthető

A mondatok hossza/összetettsége megfelel a
tanulók nyelvi fejlettségének

A különböző szövegtípusok aránya megfelel az
adott korosztály tipikus fejlettségi szintjének

3,5

3,9

3,6

4,0

2,9

3,7

Ábécés olvasókönyv 1/I-II.

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

A tankönyv a tananyag megértését a mindennapi
életből vett példákkal segíti

A tankönyv szövege igazodik a tanulók által
használt nyelvhez

A tankönyv képes a tanulók megszólítására

A tankönyv bemutatja a tanultak gyakorlati
vonatkozásait

4,0

3,7

4,0

3,8

Ábécés olvasókönyv 1/I-II.



9 
 

Az életszerűség szempontjából azt lehetett mondani, hogy a tankönyv megfelelt a 

pedagógusok elvárásainak. Talán a tanulók által használt nyelvhez kevésbé illeszkedett az 

elvártakhoz képest. 

A kérdések és feladatok terén azt lehet mondani, hogy a pedagógusok alkalmasnak tartották 

a tankönyvet a gondolkodási képességek tananyaghoz kapcsolódó fejlesztésére, illetve a 

tankönyvben található feladatokat és kérdéseket az ismeretek rögzítésére. Ugyanakkor 

problémát jeleztek a feladat leírások érthetősége, valamint a differenciált tanulásszervezés 

biztosítása terén. 

 

5. Ábra: Gondolkodtatás 

 

 

6. Ábra: Tanulásirányítás 

 

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

A tankönyv lehetőséget ad a gondolkodási képességek
tananyaghoz kapcsolódó fejlesztésére

A tankönyv lehetőséget nyújt a kritikai gondolkodás
fejlesztésére

A tankönyv tartalmaz ismeretek alkalmazását segítő
feladatokat

A tankönyv tartalmaz problémamegoldó képességet
fejlesztő feladatokat

Lehetőséget teremt egy-egy téma, probléma sokoldalú
megközelítésére

4,1

3,9

3,9

3,9

3,8

Ábécés olvasókönyv 1/I-II.

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

Az ajánlott tanulás-módszertani megoldások
megfelelnek a tanulók életkorának és fejlettségének

Kérdésekkel és feladatokkal segíti az új ismeretek
rögzítését

Feladatleírásai érthetőek

Többféle tanulási módszerrel ismerteti meg a tanulókat

A feladatok elvégzéséhez változatos
tevékenységformákra van szükség

Az alkalmazott módszerek lehetőséget adnak a
differenciált tanulásszervezésre

3,8

4,0

3,7

3,9

3,8

3,6

Ábécés olvasókönyv 1/I-II.
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A feladatok terén további problémák mutatkoztak a fejezetek elején a korábbi ismereteket 

felelevenítő, valamint a leckék végén az összefoglaló feladatok terén.  

 

7. Ábra: Feladatok 

 

További hiányosságok mutatkoztak az étékelés terén, mind az önértékelés, de ennél is inkább 

a tanári értékelés megsegítésében.  

 

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

Bevezetésekkel, előzetes kérdésekkel segítséget ad a
diákoknak a tanulási célok megértéséhez és

meghatározásához

Feladatokkal is segíti a diákok előzetes ismereteinek és
tapasztalatainak felidézését és mozgósítását

Az ismeretanyagot jól strukturált módon mutatja be

Önálló munkát igénylő tanulói feladatokat tartalmaz

A szövegek, ábrák, kérdések olyan problémákat is
felvetnek, amelyek gondolkodásra és a problémák

megvitatására ösztönöznek

Személyes tapasztalatokra történő utalásokkal
megkönnyíti az új ismeretek megértését

A tanulói reflektálásra, véleményalkotásra ösztönző
kérdések is találhatók benne

A korábbi ismeretek újragondolására késztető
feladatokat tartalma

Az új ismeretek valódi megértését igénylő ellenőrző
feladatokat tartalmaz

A tankönyv feladatai lehetőséget adnak a
differenciálásra

A tankönyv összefoglalókkal lehetőséget ad a tananyag
rendszerezésére

3,6

3,7

3,7

3,8

3,9

3,6

3,8

3,6

3,6

3,5

3,4

Ábécés olvasókönyv 1/I-II.
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8. ábra: Önellenőrzés, értékelés 

 

 

A szemléltető eszközökkel többségében elégedettek voltak a pedagógusok. elsősorban itt is 

inkább a feladatok esetében mutatkoztak hiányosságok. 

 

9. ábra: Szemléltetés 

 

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

A tankönyv lehetőséget ad arra, hogy a tanuló egy-
egy rész tanulását követően ellenőrizni tudja,

mindent pontosan megértett-e

Segítséget ad ahhoz, hogy a tanulók érzékelni
tudják fejlődésüket

Nyitott kérdésekkel további tájékozódásra
ösztönzik a tanulókat

Problémafelvetéssel ösztönzi az összefüggések és
kapcsolódási pontok megkeresését a különböző

tantárgyak között

Segíti a pedagógusok értékelő tevékenységét

3,3

3,5

3,3

3,5

3,2

Olvasókönyv 1

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

A tankönyv vizuális elemei (pl. tipográfia,
piktogramok) könnyen érthetők

Az illusztrációk segítik a szöveges információk
megértését

Az illusztrációkhoz érdekes kérdések/feladatok
kapcsolódnak

Az illusztrációk segítséget adnak az információk
rendszerezéséhez

Az illusztrációk önálló információhordozóként is
működnek a tankönyvben

A tankönyv vizuális eszközei a tanuló vizuális-kulturális
szocializációját fejlesztik

4,2

4,1

3,7

3,9

3,8

3,7

Ábécés olvasókönyv 1/I-II.
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A szemléltető eszközök közül minden típus megjelenését ideális arányúnak és mennyiségűnek 

tartották a pedagógusok. Az ábrákat talán valamelyest sokallták, a térképek arányát pedig 

inkább kevesellték. 

 

10. ábra: Szemléltető eszközök - a felsorolt illusztrációs elemek számát mennyire tartja 

megfelelőnek az Ön által kiválasztott tankönyvben! (1= nagyon kevés, 2= lehetne 

több, 3= éppen elegendő, 4= egy kicsit sok, 5= túl sok)? 

 

A tipográfiai jellemzőkkel is inkább elégedettnek voltak mondhatóak a tanárok. 

 

11. ábra: Tipográfia 

 

 

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

Diagramok, grafikonok

Ábrák

Fényképek

Képzőművészeti alkotások

Térképek

Táblázatok

Forrásszövegek

Autentikus szövegek

3,0

3,4

3,1

2,8

2,7

2,8

3,3

3,1

Ábécés olvasókönyv 1/I-II.

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

A tipográfiai megoldások segítenek eligazodni

A tartalomjegyzék segíti a tanulókat a tájékozódásban

Tartalma megfelel a kerettantervben foglaltaknak

A leckék logikusan tagolt rendszert alkotnak

A leckék belső felépítése és alkotóelemei elősegítik az
eredményes tanulást

A tankönyvi törzsszöveg és a kérdések, feladatok
aránya megfelelő

4,2

4,2

4,5

4,0

3,9

3,7

Ábécés olvasókönyv 1/I-II.
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A munkafüzet tipográfiáját a tankönyvvel összhangban lévőnek ítélték, és szinte minden 

szempontból pozitívan ítélték meg a munkafüzetet a pedagógusok. Összesen két pont volt, 

amiben nem volt maradéktalan a munkafüzettel való elégedettség: a kérdések és feladatok 

adott korosztály tudásához való illeszkedése, valamint a differenciált tanulásszervezés 

támogatása. 

 

12. Munkafüzet 

 

 

  

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

A munkafüzet megfelelően támogatja a tankönyvi
tananyag elsajátítását

A munkafüzet szóhasználata illeszkedik a tanulók
előzetes tudásához

A munkafüzet nyomdai kivitele megfelel a rendszeres,
mindennapi használatra

A munkafüzetben használt tipográfia összhangban van a
tankönyvben alkalmazott tipográfiával.

A munkafüzetben található kérdések és feladatok
nehézsége megfelel a tanulók életkorának és

fejlettségének.

A feladatok lehetőséget adnak sokoldalú
képességfejlesztésre

A feladatok többsége érdekes és motiváló a tanulók
számára

A feladatok sokrétűsége lehetőséget ad a differenciált
tanulásszervezésre

4,1

4,0

4,1

4,5

3,9

4,1

4,1

3,8

Ábécés olvasókönyv 1/I-II.
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III. A vélemények változása 

 

A vélemények változása szempontjából azt láthatjuk, hogy a tankönyv megítélése a tanév 

során a válaszadók felének esetében javult, és ötödüknél pedig negatívabb lett. 16%-a 

válaszadóknak nem szívesen tanítaná újra ezt a tankönyvet a diákjainak.  

13. ábra: Vélemények változása 

 

 

Arra a kérdésre, hogy változott-e a véleménye a tankönyvvel kapcsolatban a tanév elejéhez 

képest 83 tanító adott szöveges választ is. Bár a szöveges válaszok alapján nem mindig 

eldönthető, hogy változott-e az adott válaszadó véleménye, úgy tűnik, hogy a kipróbálók 

legalább felélnél korábbi pozitív vagy éppen negatív álláspontjuk megerősödését hozta csak a 

kipróbálás. A szöveges válaszok alapján úgy tűnik, hogy a véleményüket megváltoztatók 

között többen vannak azok, akiknek a véleménye pozitív irányba változott, azonban voltak 

olyanok is, akik csalódtak, mert többet vártak a tankönyvtől. 

Pozitív változás okai: 

A félelem az újtól alaptalannak bizonyult, a tanulók visszajelzései (szeretik, szívesen 

forgatják), eredményei (megtanultak írni és olvasni) és a tankönyv játékossága, változatossága 

befolyásolta pozitív irányba. Az olvasás munkafüzet miatt változott meg a véleménye. Bár ő 

zsúfoltnak, áttekinthetetlennek gondolta, a gyerekek tudták használni a könyvet. A 

betűtanítási szakasztól kezdve változott pozitívra a véleménye, a szövegolvasás rész már jól 

használható. Eleinte szokatlan volt neki a tankönyv felépítése, képei, ábrái, a gyerekeknek 

viszont tetszett. Sok újszerű és hatékony feladatot talált a tankönyvben és a munkafüzetben.  

Negatív változás okai: 

Többen említették, bár nem feltétlenül részletezték, hogy további hiányosságokra derült fény 

a használat során. A konkrét kifogások a következők voltak: rengeteg plusz 

munkára/kiegészítésre volt szükség, nem voltak hozzá felmérők, a tankönyv tele van hibával, 

Ábécés olvasókönyv 1/I-II.
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31

52

67

12

sokkal pozitívabb lett

pozitívabb lett

nem változott

negatívabb lett

sokkal negatívabb lett
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nem átgondolt a tankönyv (látja, hogy összeollózták más könyvekből), rosszul szerkesztett, 

nem igazodik a tananyag a gyerekekhez, rosszak az illusztrációk, nem a gyerekek életkorának 

megfelelők az irodalmi szövegek, nehéz volt a könyvvel a betűtanítás, az írás munkafüzet a 

spirálozás miatt használhatatlan. 

 

14. ábra: Szívesen tanítaná-e a következő osztályát is ebből a kísérleti tankönyvből? 

 

Arra a kérdésre, hogy szívesen tanítana-e a tankönyvből jövőre is, 76 tanító adott szöveges 

választ is. A válaszadók többsége a hibák javítása és a szükséges módosítások elvégzése után 

(többen kiemelték viszont, hogy csakis ebben az esetben) szívesen tanítana jövőre is az 

olvasókönyvből. A válaszadók által megfogalmazott kritikák nagy része a tankönyv tartós 

jellegére vonatkozott, a válaszadók sokkal jobbnak tartanák és szívesebben használnának 

munkáltató tankönyvet (ez valódi tevékenykedtetést biztosít, segíti a szövegértés elsajátítását, 

lehetővé teszi az ellenőrzést mind a tanár mind a szülő számára, segíti a gyerekek 

önellenőrzését, stb.) Bár többen jelezték, hogy örülnek annak, hogy a készségfejlesztés ilyen 

hangsúlyos az olvasókönyvben, a kérdés jellege miatt a kritikai észrevételek voltak 

túlsúlyban. 

 

23%

61%

16%

Ábécés olvasókönyv 1/I-II.

Igen, szívesen tanítanám

Igen, tanítanám, de csak
az átdolgozott kiadásból

Nem tanítanám


