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Erkölcstan 6. évfolyam 

 

I. Vezetői összefoglaló 

A tankönyv általános megítélése a tanárok körében vegyesnek mondható, bár az év végi 

kérdőívben a válaszadók mindössze 6%-a jelezte, hogy nem szeretné következő osztályát 

ebből a tankönyvből tanítani. A tankönyvvel kapcsolatos elégedetlenséget látszik jelezni 

viszont, hogy a szöveges válaszok alapján az 5. osztályos erkölcstan tankönyvnélkönyvnél 

rosszabbnak tartják, és összességében mindössze közepes osztályzattal értékelték. A 

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

a válaszadók kétötödének (40%) esetében javult, és egyötödüknél (19%) pedig negatívabb 

lett. 

A gyerekekkel folytatott fókuszcsoportos beszélgetések alapján az derült ki, hogy a tankönyv 

megítélése körükben is vegyes, több kritikai észrevételt, mint pozitívumot fogalmaztak meg 

vele kapcsolatban. Bár a tankönyvben szerepelnek elgondolkodtató és izgalmas témák, ezek 

tankönyvi feldolgozását, megvalósítását már nem tartják annyira jónak. A diákok különösen 

elégedetlenek voltak a tankönyv nyomdai kivitelezésével: a rendkívül zsúfoltnak ható oldalak 

nem átláthatóak, megnehezítik a könyvben való tájékozódást. A tankönyvben szereplő 

rengeteg kérdés szintén riasztóan hat, a témákhoz tartozó olvasmányokat nehéz megtalálni, 

egy részük túl hosszú és érthetetlen. A könyvben szereplő képek kicsik, és a témához való 

illeszkedésük sem mindig egyértelmű.  

 

Tematika, a tananyag tartalma 

A tankönyv tartalmi elemeivel a megvitatott témák szintjén a tanárok általában elégedettnek 

tűntek. Az ezzel kapcsolatban megfogalmazott javaslatok egyrészt a több helyen felmerülő 

témák koncentrációjára (pl. a vallások tárgyalása egy témakörön belül egyszerre, de esetleg 
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több, nagyobb elmélyülést lehetővé tevő órán történjen) másrészt egyéb fontos témák 

beemelésére vonatkoztak. Az esetlegesen beemelendő témák közé tartoznak a következők: 

fiú-lány kapcsolatok, a testben végbemenő változások; egészséges életmód, alapvető higiéniai 

normák, illemszabályok; reklámok, tudatos fogyasztói magatartás; az internet jótékony hatása, 

hogyan használjuk a világhálót; mi vár rám a 6. osztályban; osztályközösség, lelkiismeret, 

barátság, szeretet, konfliktusok, szabályok; kortárs csoportok hatása, ellenállás a kortárs 

csoportok negatív hatásainak stb. Felmerült az is, hogy a szintén többször, több helyen 

tárgyalt cigányság téma mellett, jó lenne más kisebbségek problémáinak (pl. fogyatékkal 

élők), illetve a kirekesztés más formáinak (pl. szemüvegesek csúfolása) beemelése is.  

Tanmenet 

A kipróbáló tanárok alapvetően elégedettek voltak a tanórák számával és a tananyag 

felosztásával. Természetesen többen javasoltak kisebb módosításokat a felosztásban az általuk 

tanított osztályokkal szerzett tapasztalatok alapján, azonban ezek a módosítások sokszor 

egymásnak ellentmondanak. A kerettantervnek való megfelelés és a fejlesztési célok 

tekintetében is elégedettek voltak a válaszadók. 

A fejezetek tartalmi felépítése 

A kedvezően értékelt témák tankönyvi megvalósítása már sokkal kevésbé volt népszerű a 

tanárok és diákok körében. A tanárok szerencsésnek tartanák, ha több, hosszabb főszöveg 

szerepelne a tankönyvben, amely konkrét ismeretet közvetítene, tehát ha a főszöveg 

tartalmasabb és terjedelmesebb lenne. Ezzel párhuzamosan csökkenteni kellene a 

tankönyvben szereplő kérdések számát, ezek esetleg teljesen egészében átkerülhetnének a 

tanári kézikönyvbe. Szerencsésnek tartanák, ha lenne valamilyen konkrét kiindulópont az 

egyes témákhoz és nem csak a kérdésekre hagyatkozhatnának.  

Továbbá fontos lenne, hogy a 12 évesek számára befogadhatóak legyenek a könyvben 

szereplő szépirodalmi idézetek, szemelvények, versek. Az olvasmányok hosszát csökkenteni 

kellene, teljes filmek helyett pedig filmrészletet használni, ami órai keretek között is 

megtekinthető lenne. A fejezetekhez tartozó olvasmányokat vagy az adott fejezett után 

kellene szerepeltetni a könyvben, vagy meg kellene oldani, hogy könnyen azonosíthatók és 

megtalálhatók az egyes fejezetekhez tartozó olvasmányok. 

A fókuszcsoportos beszélgetésen többen felvetették egy munkatankönyv (esetleg munkafüzet) 

létrehozását. Itt szerepelhetnének a megoldandó feladatlapok, lehetne bele írni, rajzolni. 

Amennyiben ez nem megoldható, a tankönyv kép- illetve szöveggyűjtemény jellegű 

átdolgozását javasolták, kérdéseket ebben nem szerepeltetnének. 

A szövegek érthetősége 

A szövegek érthetőségével kapcsolatban gondokat jeleztek a tanárok és a diákok is. A 

legnagyobb problémának az tűnik, hogy sajnos nem minden esetben sikerült a 12 éves 

korosztály számára megfelelő szövegeket összeválogatni: az idézetek, olvasmányok, filmek és 

weblapok között mind van olyan, amit a tanárok alkalmatlannak ítélnek.  

Részben az életkornak kevéssé megfelelő olvasmányokból és idézetekből fakadó probléma, 

hogy a könyvben számos ismeretlen, idegen, régies szó szerepel, ami nehezíti a megértést. A 

szómagyarázatok mellett a tanárok szívesen látnának fogalomtárat vagy kislexikont, ami az 

erkölcstan témájával kapcsolatos fontosabb fogalmak definícióját tartalmazhatná. 
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Kérdések, feladatok, munkafüzet 

A tanárok és diákok a tankönyvben szereplő kérdések számát egyértelműen túl soknak ítélik. 

Bár a tanárok számára világos, hogy ezek a differenciálás célját szolgálják, a diákokat mégis 

zavarja a könyvben szereplő sok „megoldatlan feladat”. A tanárok a témákhoz tartozó 

kérdéseknek a tanári kézikönyvben történő szerepeltetését látják a legjobb megoldásnak.  

Mivel a korosztály körében igen népszerűek a játékok és a dramatizálás, szerencsés lenne, ha 

több ilyen jellegű feladat: játékleírás, játékötlet szerepelne a könyvben. Jó lenne, ha 

mennyiségileg és minőségileg használható interaktív anyag vagy egyéb segédlet lenne 

elérhető a tankönyvhöz, továbbá el kellene távolítani a könyvből a már nem működő 

weboldalakhoz vezető linkeket.  

Bár pillanatnyilag nem áll rendelkezésre munkafüzet a tankönyvhöz, a tankönyv 

munkatankönyvvé alakítása, illetve egy önálló munkafüzet létrehozása ötletként felmerült a 

kipróbálók között. 

Képek, szemléletesség 

A válaszadó tanárok szerint mindenképpen több képre lenne szükség a tankönyvben, ugyanis 

a gyerekek sokfélék, és többfajta kép egy adott témánál elősegítené a differenciálást. A képek 

jól használhatóak lennének a felzárkóztatáshoz is, hiszen a tanulási nehézséggel küzdő 

gyerekeknek egyszerűbb, könnyebben megragadható kiindulópontot jelentenének a témák 

megvitatásánál. A képek minőségén javítani kellene, és jobb lenne, ha nagyobb méretben 

szerepelnének. Arra is figyelni kellene, hogy mindenhol a témához illő képek szerepeljenek.  

Javaslatok 

A tankönyvben kifogásolt problémák nagy száma alapos átdolgozást (akár koncepcióváltást 

is) kíván a tankönyv készítőitől. El kellene dönteni, hogy van-e lehetőség arra, hogy a könyvet 

munkatankönyvvé alakítsák, esetleg munkafüzetet hozzanak létre: ebben az esetben a 

munkáltató jellegű feladatok számát kellene növelni benne. Amennyiben a tankönyv tartós 

tankönyv marad, a benne szereplő képek, idézetek és olvasmányok számát kellene növelni a 

differenciálás érdekében. Mindkét esetben igény mutatkozik arra, hogy a tankönyvben 

szerepeljen egy terjedelmesebb főszöveg, ami jobb kiindulópontot adhatna a témák 

megvitatásához és az értékeléshez is. A megvitatandó kérdések helyett (melyeknek a tanári 

kézikönyvben kellene helyet kapniuk) több játékos feladat: dramatizálás, önismereti illetve 

csapatépítő játék kaphatna helyet a tankönyvben. A könyvben szereplő idézeteket, könyv és 

filmrészleteket, valamint az ajánlókat is a 12 évesek korosztályára kellene szabni, és szükség 

lenne a könyvben szereplő linkek aktualizálására is. 

 

 

 

 

 



4 
 

 

II. A tankönyvre vonatkozó statisztikai adatok az év végi felmérésből 

 

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

pedagógusoknak.  Összesen 56 válasz érkezett az Erkölcstan 6 tankönyvre, amiből 37 az OFI-

val szerződésben álló „kipróbáló”pedagógus, illetve 19 önkéntes kitöltő „használó” 

pedagógustól származott. Ez azt jelenti, hogy a kipróbálás folyamatában összességében 66% 

volt a kipróbálók, és 34% a használók aránya.  

 

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

válasz száma  

Erkölcstan 6 

Kipróbáló

k száma 

Használó

k száma Összesen 

Válaszadók száma 37 19 56 

Válaszadók aránya 66% 34% 100% 

Tankönyvi minőség elemei 

 

A pedagógusok ötfokú skálán értékelhették az egyes szempontokat. 
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1. Ábra: Tankönyv tartalma, és módszerei  

A pedagógusok a legpozitívabban a kooperációs képességek fejlesztését, illetve a kínált 

kérdésfelvetéseket 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

3,7

3,6

3,7

3,9

3,4

3,7

3,5

4,0

Erkölcstan 6
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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 szöveg és képek 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

3,6

4,1

3,8

3,7

3,8

3,5

3,6

3,2

Erkölcstan 6
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3. Ábra: Olvashatóság, érthetőség 

A szakszavak mennyiségével elégedettnek tűntek a pedagógusok, azonban a szövegben 

előforduló idegen szavak magyarázatát, és a fogalmak definícióját kevésbé tartották 

megfelelőnek. 

 

 

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

3,8

3,4

3,6

3,6

3,6

3,5

Erkölcstan 6

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

3,7

3,6

Erkölcstan 6
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Az életszerűség szempontjából azt lehett mondani, hogy a tankönyv megfelelt a pedagógusok 

elvárásainak. A pedagógusok legkevésbé elégedettek a gyakorlati vonatkozások 

bemutatásával voltak. 

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. Legkevésbé 

elégedettek az ismeretek alkalmazását segítő feladatok mennyiségével voltak.  

 

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

4,0

4,0

3,9

4,1

4,1

Erkölcstan 6

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

3,8

4,1

4,0

3,9

3,8

3,9

Erkölcstan 6



9 
 

A feladatok terén további problémák mutatkoztak az ismeretanyag strukturált bemutatásával, 

a valódi megértést igénylő feladatok mennyiségével és az összefoglalással kapcsolatban. 

 

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

3,6

3,7

3,3

4,1

3,7

3,8

4,2

3,6

3,3

3,6

3,3

Erkölcstan 6
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További hiányosságok mutatkoztak az étékelés terén, mind az önértékelés, és a fejlődés 

érzékelése terén, de a pedagógusok értékelő tevékenységének támogatásával is kevésbé 

elégedettek. 

8. ábra: Önellenőrzés, értékelés 

 

A szemléltető eszközökkel többé-kevésbé elégedettek voltak a pedagógusok. Legkevésbé az 

illusztrációk információkat rendszerező funkciójával, és azok információmennyiségével 

voltak elégedettek. 

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,…

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…

Segíti a pedagógusok értékelő tevékenységét

3,4

3,4

4,2

3,9

3,5

Erkölcstan 6

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

3,9

3,6

3,5

3,4

3,4

3,5

Erkölcstan 6
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A szemléltető eszközök közül a legtöbb típus megjelenését kevésnek tartották a pedagógusok. 

A fényképek megfelelő mennyiségűnek tartják, de a forrásszövegeket valamelyest soknak 

tartják. 

 

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. A 

törzsszöveg és a kérdések és feladatok arányát kevésbé tartják megfelelőnek. 

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
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III. Vélemények változása 

 

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

során a válaszadók kétötödének (40%) esetében javult, és egyötödüknél (19%) pedig 

negatívabb lett. 6%-a válaszadóknak nem szívesen használná újra ezt a tankönyvet a 

diákjaival.  

12. ábra: Vélemények változása 

 

 

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

képest 36 tanár adott szöveges választ is. Bár a szöveges válaszok alapján nem mindig 

eldönthető, hogy változott-e az adott válaszadó véleménye, úgy tűnik, hogy sok kipróbálónál 

csupán korábbi pozitív vagy éppen negatív álláspontjuk megerősödését eredményezte az 

elmúlt tanév. A szöveges válaszok alapján a véleményüket megváltoztatók között többen 

vannak azok, akiknek a véleménye pozitív irányba változott, azonban voltak olyanok is, akik 

csalódtak, mert többet vártak a tankönyvtől. 

13. Szívesen tanítaná-e a következő osztályát is ebből a kísérleti tankönyvből? 
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Arra a kérdésre, hogy szívesen tanítana-e a tankönyvből jövőre is, 36 tanár adott szöveges 

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

szívesen tanítana jövőre is a 6. osztályos erkölcstan tankönyvből. Bár a tankönyvet elutasítók 

aránya mindössze 6%, a tankönyvvel való elégedetlenséget jelzi az a sok módosítási javaslat, 

amit a tanárok a szöveges válaszokban megfogalmaztak. A minimális főszöveg és a rengeteg 

kérdés miatt sokan inkább tanári kézikönyvnek, ötletgyűjteménynek tartják jelenlegi 

formájában a tankönyvet. 

 


