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Erkölcstan 5. évfolyam 

 

 

I. Vezetői összefoglaló 

 

Az erkölcstan 5. osztályos tankönyv megítélése a pedagógusok és a diákok körében nem 

egyértelmű, elég vegyes. A megkérdezett pedagógusok 36%-a továbbra is szívesen tanítana 

ebből a tankönyvből, 56%-a azonban csak abban az esetben, amennyiben az általuk jelzett 

hibák javításra kerülnek. A válaszadók 8%-a semmilyen formában sem tanítana továbbiakban 

a tankönyvből.  

A pedagógusok többségének véleménye szerint a leckék jól átgondoltak, egymásra épülnek, 

ugyanakkor az olvasmányok vagy túl hosszúak, vagy nem igazán illeszkednek a témához, 

illetve többen megjegyezték, hogy célravezetőbb lenne, ha nem csupán szépirodalmi művek 

kerülnének feldolgozásra, hanem több, a gyerekekhez közelebb álló írás (cikk, internetes 

írások). Alapvetően erkölcstanból a tankönyvet feleslegesnek tartják, véleményük szerint egy 

tanári kézikönyvre lenne szükség és a diákok számára pedig egy munkatankönyvre, vagy 

munkafüzetre. 

A diákok körében sem aratott osztatlan sikert a tankönyv. Szerintük túl hosszúak és 

unalmasak az olvasmányok, amikhez túl sok kérdés tartozik a tankönyvben. Szeretnék, ha a 

képek nagyobbak és színesebbek lennének, és több csoportos feladat kerülne a tankönyvbe. 

Ezzel együtt a diákok szeretik az erkölcstan órát, leginkább azt, ha sokat beszélgethetnek az 

adott témáról. 

 

 

A tananyag tartalma 

 

A tananyag jól átgondolt, nagyon jók a felvetett témák, a tananyag tartalmi elemeivel 

elégedettek a tanárok, a leckék logikai rendje megfelelő. Többen jelezték, hogy fontos volna 
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az év elejét összefoglaló órával kezdeni /pl: Felsősök lettünk/, ahol rögzíteni lehetne az 

alsóból felsőbe való átmenettel kapcsolatos élményeket. Több tanár véleménye szerint a 

„Hogyan építsd kapcsolataidat” c. leckét össze lehetne vonni a „Hogyan szerezz barátokat” c. 

leckével. Több időt kellene szánni az egészséges élet témakörre, illetve a családra. Egyéb 

témajavaslatok: időbeosztás szerepe és fontossága, napirend, előítélet, ünnepeink, szeretet, a 

tudomány és technika szerepe életünkben, illemszabályok, önismeret, mozgóképkultúra, 

hogyan látom a mai világot. 

 

 

A fejezetek tartalmi felépítése 

 

Többször felmerült problémaként, hogy a leckék nem eléggé tagoltak, nem lehet tudni mi a 

főszöveg (bevezető szöveg?). Ezek a bevezető szövegek sokszor demagógak, szájbarágósak, 

üres frázisokkal teliek, egyáltalán nem késztetik a diákokat gondolkodásra, inkább 

megmondják, hogy mi a „helyes”, mit kell gondolni egy-egy kérdésről. A leckék egyáltalán 

nincsenek tagolva, kiemelve, és nagyon hiányzik a leckék végéről egy rövid összegzés. 

Sokkal praktikusabb lenne gondolkodtatóbb kérdésekkel indítani, amik a gyerekek előzetes 

ismereteire alapoznak, és amelyek be tudják indítani a közös párbeszédet. Másik probléma a 

leckék tartalmi felépítésével, hogy egy-egy téma kapcsán túl sok a feladat, a kérdés, ezeknek 

mennyisége inkább elrémiszti a diákokat, mintsem inspirálja. 

 

 

A szövegek érthetősége 

 

A tankönyvvel kapcsolatban a legtöbb probléma a törzsszöveggel és az olvasmányokkal van. 

Általános vélemény, hogy a tankönyvben aránytalanul sok a szöveg, a betű. A tankönyv 

szövegeinek nyelvezete nem felel meg az életkori sajátosságoknak, és ez hatványozottan igaz 

az olvasmányokra. A főszövegek unalmasak, szárazak, szájbarágósak, többször nehezen 

érthető a diákok számára. A szavak mennyisége, mondatok összetettsége, a leírások 

megfelelnek a korosztály elméleti nyelvi fejlettségének, de sajnos a tanulók egy része átlagon 

aluli képességekkel rendelkezik. Túl sok olvasmányt ajánl a tankönyv feldolgozásra, legtöbb 

olvasmánynak régies a nyelvezete, melyek nem felelnek meg a korosztály nyelvi szintjének, 

így szükség lenne szómagyarázatra lábjegyzetben. Az olvasmányokban sok a bonyolult és 

idegen szó, szakkifejezés és a régies szó. 

 

 

Kérdések, feladatok 

 

A leckékhez nagyon sok feladat kapcsolódik, ezeknek mennyisége feldolgozhatatlanul sok 

egy órára. A feladatok döntő többsége kérdezz-felelek, beszélgetős feladat, amelynek 

eredményeképpen a sokszor 20-25 fős órán az amúgy is hangadó, bátrabb diákok aktívak, a 

visszahúzódó, csendesebb diákok nem szólalnak meg. A tanárok tapasztalata az, hogy a 

csoportmunkában végzett feladatok válnak be a leginkább és még több godolkodtató és 

tevékenykedtető feladatra lenne szükség: színezd ki, ragaszd össze, nyomozz utána, állítsd 

össze. Problémás a leckék feladatainak számozása is. Több tanár véleménye szerint a 

tankönyv egyik erőssége az, hogy lehetőséget biztosít a témák dramatikus feldolgozására. 

Ezeknek a számát növelni kellene a tankönyvön belül. Fontos lenne egy jól használható és a 
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szó klasszikus értelmében vett digitális tananyag fejlesztése, amelynek használata 

nagymértékben elősegítené az órai munkát és a tananyag feldolgozását. 

 

Képek, szemléletesség 

 

A tankönyv másik sokat emlegetett problémája a tankönyvi illusztráció. A leckék elején 

található képek száma kevés, méretük kicsi és sokszor csak nehezen társítható az anyaghoz. A 

leckék képi megjelenése unalmas, a rajzok többsége sematikus, inkább az óvodás 

korcsoportnak való. Kevés az illusztráció, vagy előfordul, hogy nagyon régi képek 

szerepelnek a leckéknél. Az olvasmányok illusztrálása hiányzik. 

Alapvetően sokkal több képre lenne szükség, amelyek lehetnének nem csupán fényképek, 

hanem egyéb grafikai megoldások, akár kisebb képregények lehetnének, illetve szükség lenne 

egyéb diagramokra és táblázatokra is. Másik probléma, hogy különösen a reprodukciók, 

ismert épületek esetében, de gyakran az egyszerű képeknél is hiányoznak a képaláírások. 

 

 

Tanmenet 

 

A válaszadók java része szerint a tanmenet, az órák felosztása, az egyes témákhoz kapcsolódó 

óraszám megfelelő. A vélemények szerint az ötödikes etika tanmenet jól felépített, amelyben 

a leckék egymásra épülnek, jól illeszkednek az adott korcsoportot érintő problémákhoz. A 

fejlesztési célokat a válaszadó tanárok többsége átgondoltnak, strukturáltnak tartja. Többen 

úgy gondolják, hogy felesleges egész órákat szánni az olvasmányok feldolgozására, az 

állandó szövegfeldolgozás unalmassá teszi az órákat, több kooperatív és csoportmunkára és 

egyéb tevékenykedtető feladatra lenne szükség. A virtuális világ kapcsolattartásban betöltött 

pozitív és negatív hatásaira nagyobb hangsúlyt lehetne fektetni, a tanmeneten belül, illetve a 

pozitív gondolkodást segítő speciális témát is be lehet venni a leckék sorába. 

 

 

Javaslatok 

 

Az erkölcstan 5. évfolyamos tankönyv témái, a leckék felosztása a válaszadó tanárok és 

diákok véleménye szerint jelen formájában is megfelelő. A tankönyvben ugyanakkor túl sok 

az olvasmány, azok hosszúak, sokszor unalmasak. Javasolt nem csupán szépirodalmi témájú 

olvasmányokat használni, és javasolt nem csupán szövegfeldolgozással megközelíteni a 

témákat. A tankönyv leckéinek szövege túlságosan szájbarágós, közhelyes, unalmas, javasolt 

törekedni arra, hogy a diákok érdeklődése induljon meg az adott téma kapcsán és javasolt 

kerülni a tankönyv főszövegében a nyílt állásfoglalást egy-egy téma kapcsán. A cél az, hogy a 

diák maga jöjjön rá, hogy mi a helyes, és mi nem. A tanárok egyöntetű véleménye az, hogy a 

tanönyv jelenlegi fomájában egy klasszikus tanári kézikönyv, amely esetében nem probléma 

az, hogy a feladatok száma sok, ezekből tudnak a tanárok válogatni. Amennyiben viszont a 

tankönyv megmarad tankönyvnek, abban az esetben javasolt a leckékhez tartozó feladatok 

számának radikális csökkentése és az illusztrációk, képek újragondolása. Javasolt a diákok 

számára munkáltató tankönyv, vagy még inkább egy munkáltató munkafüzet készítése, 

amelyben elegendő feladat és hely van a témák feldolgozására. Javasolt a tananyaghoz 

kapcsolódó digitális tananyagok készítése is. 
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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 57 válasz érkezett az Erkölcstan 5 tankönyvre, amiből 41 az OFI-

val szerződésben álló „kipróbáló”pedagógus, illetve 16 önkéntes kitöltő „használó” 

pedagógustól származott. Ez azt jelenti, hogy a kipróbálás folyamatában összességében 72% 

volt a kipróbálók, és 28% a használók aránya.  

 

 

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

válasz száma  

Erkölcstan 5 

Kipróbálók 

száma 

Használók 

száma Összesen 

Válaszadók száma 

 41 16 57 

Válaszadók aránya 

 72% 28% 100% 

 

 

 

A tankönyvi minőség elemei 

 

A tankönyvi minőség különböző összetevőit ötfokú skálán értékelhették a pedagógusok. 
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1. Ábra: Tankönyv tartalma, és módszerei  

A pedagógusok a legpozitívabban a kooperációs képességek fejlesztését és a felvetett témák, 

kérdések aktiváló szerepét értékelték, 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

3,6

3,8

4,0

4,2

3,4

3,9

3,6

4,2

Erkölcstan 5
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2. Ábra: Szerkesztés és kivitelezés  

A szerkesztés, kivitelezés terén a tankönyv a kerettantervhez való igazodásával voltak 

leginkább elégedettek a tanárok, legkevésbé pedig a képek és szövegek arányával 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

3,9

4,4

3,9

3,8

4,1

3,9

4,0

3,4

Erkölcstan 5
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3. Ábra: Olvashatóság, érthetőség 

A tesztelő pedagógusok az olvashatóság és az érthetőség jellemzőivel inkább elégedettek. A 

legkevésbé a szövegben előforduló idegen szavak magyarázatával voltak elégedettek. A többi 

tulajdonsággal inkább elégedettek voltak. 

 
 

 

4. Ábra: Életszerűség 

 
Az életszerűség szempontjából azt lehetett mondani, hogy a tankönyvvel elégedettek a 

tanárok. A pedagógusok legkevésbé elégedettek a tanultak gyakorlati hasznosíthatóságának 

mennyiségével voltak. 

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

3,9

3,3

3,9

3,7

3,9

3,6

Erkölcstan 5

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

4,2

3,9

4,0

3,8

Erkölcstan 5
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A kérdések és feladatok terén azt lehet mondani, hogy a pedagógusok alkalmasnak tartották 

a tankönyvet a gondolkodási képességek tananyaghoz kapcsolódó fejlesztésére, kiemelkedően 

problémás terület az adatok szerint nincsen. Minden tulajdonságot pozitívnak értékelnek. 

 

5. Ábra: Gondolkodtatás 

 
 

6. Ábra: Tanulásirányítás 

 
A feladatok terén kiemelkedően pozitívan értékelték a feladatok véleményalkotásra ösztönző 

tulajdonságát. A legkevésbé elégedettek pedig a bevezetőkkel és a feladatok valódi megértést 

segítő funkciójával voltak.  

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

4,2

4,2

4,2

4,3

4,2

Erkölcstan 5

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…

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

4,0

4,3

4,1

3,9

3,8

3,9

Erkölcstan 5
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7. Ábra: Feladatok 

 
 

 

 

 

 

 

 

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

3,5

3,9

3,7

4,0

3,8

4,1

4,4

3,9

3,5

3,8

4,2

Erkölcstan 5
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Hiányosságok mutatkoztak az étékelés terén, a tanulók saját fejlődésük észlelése 

szempontjából. A legpozitívabban a tájékozódásra való ösztönzést értékelték. 

 

8. Önellenőrzés, értékelés 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

3,6

3,3

4,0

3,9

3,5

Erkölcstan 5
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A szemléltető eszközökkel többnyire elégedettek voltak a pedagógusok. Legkevésbé 

elégedettek az illusztrációk információ-rendszerező funkciójával és az illusztrációk 

információtartalmával voltak. 

 

9. Szemléltetés 

 
A szemléltető eszközök közül majdnem minden típus megjelenésével elégedetlenek voltak a 

pedagógusok. Kevésnek találták a diagramokat, ábrákat, képzőművészeti alkotásokat, 

térképeket, és az autentikus szövegeket. Túlságosan soknak tartják viszont a forrás szövegek 

arányát. 

 

10. 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)? 

 

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

4,3

3,8

3,7

3,4

3,4

3,6

Erkölcstan 5

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
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A tipográfiai jellemzőkkel elégedettnek voltak mondhatóak a tanárok. Legjobbnak a 

tartalomjegyzéket és a tartalom kerettantervhez való igazodását értékelték. Legkevésbé jónak 

pedig a törzsszöveg és a feladatok arányát tartották. 

 

 

 

11. ábra. Tipográfia 

 
 

A munkafüzet tipográfiáját a tankönyvvel összhangban lévőnek ítélték. Nincsen olyan 

tulajdonság, amit negatívnak mondhatnánk. 
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III. Vélemények változása 

 

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

során a válaszadók, több mint fele (52%) esetében javult, és egyötödüknél (18%) pedig 

negatívabb lett. 8%-a válaszadóknak nem szívesen tanítaná újra ezt a tankönyvet a diákjainak.  

 

12. ábra: Vélemények változása 

A tanárok véleménye a tankönyvről a tanév végére pozitívabb lett. 

 
 

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

 
 

Arra a kérdésre, hogy szívesen tanítaná következő osztályát is ebből a tankönyvből a 

kérdőívet kitöltő pedagógusok közül 34-en válaszoltak. 

Közülük 5 fő gondolja úgy, hogy a tankönyvből jelenlegi formájában is tanítaná jövőre az 

osztályát. Ezek a tanárok a tanév alatt megszokták a tankönyvet, amely jó témákat dolgoz fel 

és sokféle feladatot tartalmaz. 
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23 válaszadó azt fogalmazta meg, hogy amennyiben a tankönyvön az általuk javasolt 

szükséges változtatások megvalósulnak, akkor szívesen tanítanak a továbbiakban is belőle. 

Többen kevesebb, rövidebb és korszerűbb olvasmányt tennének a tankönyvbe, illetve az 

illusztrációkon, képanyagon változtatnának. 

2 fő a jövőbeli változtatások ellenére sem tanítana az ötödikes erkölcstan tankönyvből, mivel 

egyrészt léteznek jobb könyvek a tankönyvpiacon, másrészt szerintük a tankönyv képanyaga, 

vizuális megjelenése igen gyenge. 

3 fő nem adott egyértelmű választ, közülük egyik azt emelte ki, hogy ő csakis egy 

munkafüzetet készítene, felesleges a tankönyv, egy másik válaszadó pedig említett jó és rossz 

példát is a tankönyv kapcsán.  


