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Irodalom 6. évfolyam 

 

I. Vezetői összefoglaló 

A pedagógusok érzékelik és értékelik a tankönyv szerzőinek abbéli törekvését (a tankönyv  

megjelenésében, nyelvezetében, különböző feladattípusaiban), hogy a diákokhoz közelítsék a 

tárgyat, és adott készségek, kompetenciák fejlesztésére hangsúlyt helyezzenek. Megoszlanak 

a vélemények ugyanakkor ezen feladattípusok szükséges mennyisége és feldolgozhatósága, 

illetve az egyes konkrét feladatok relevanciájának vonatkozásában. 

Másrészről többek meglátása szerint a főszöveg, illetve a könyv egésze nem támogatja 

kielégítő módon az oktatási célok elérését: problémaként értékelik, hogy a leckék kevéssé 

strukturáltak, hiányoznak az összefoglaló áttekintések, a főszövegben nincsenek, vagy 

nincsenek a tanulók számára könnyen azonosítható, készen megtanulható módon 

szerepeltetve a szükséges ismeretelemek, miközben ők maguk nem képesek ezeknek a 

szövegből történő kiszűrésére, azok önálló megfogalmazására. 

Tematika (tananyag szerkezete), tanemenet 

A tanmenet megítélése nem egységes: miközben egyesek teljes mértékben elégedettek azzal, 

és sokan elégedettek egyes elemeivel, javaslatok fogalmazódnak meg az ajánlott óraszámok 

témakörök, leckék, tevékenység- és óratípusok szerinti elosztásának módosítására, továbbá a 

tananyag összességében vett csökkentésére is. Megoszlanak a vélemények az egyes leckék  

sorrendisége, az egyes témakörök, illetve témazárók időzítése tekintetében. A tananyagba 

emelt művek, műfajok, szerzők megválasztásában úgyszintén eltérő véleményeket 

fogalmaznak meg a pedagógusok.  
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A fejezetek, leckék tartalmi felépítése 

Többen látják úgy, hogy mivel a könyvben nincsenek explicite megfogalmazva, kiemelve 

azok a konkrét ismeretek, fogalmak, definíciók, amelyeket a diákokkal el kell sajátíttatniuk, 

az nem támogatja kellőképpen a tanári munkát. Hiányoznak az összefoglalások, rendszerező 

áttekintések, illetve ha vannak, azok nem megfelelőek. Ezek a diákok hatékony tanulását 

gátolják. Többen vitatják, hogy a tankönyvben szereplő irodalomelméleti anyag megfelel-e a 

kimeneteli követelményeknek. 

Szövegek (olvashatóság, érthetőség) 

Több pedagógus szerint a főszöveg megfogalmazása nincs összhangban a diákok 

képességeivel és igényeivel, amennyiben abban nem szerepelnek kézzelfogható, könnyen 

megtanulható formában azok az ismeretek, konkrét definíciók, amelyekről számot kell 

adniuk, így nem tudnak hatékonyan tanulni, felkészülni a könyvből. Az 

olvashatóság/érthetőség dimenziójában, relatíve legalacsonyabbra a fogalmak definíciójának 

érthetősége mentén értékelték a könyvet a tanárok. A diákok hasonlóan vélekedtek, sem az 

érthetőség tekintetében, sem a felkészülés, tanulás támogatásában nem értékelték 

egyértelműen pozitívra a tankönyvet. 

Kérdések, feladatok (gondolkodtatás, tanulásirányítás) 

A feladatok vonatkozásában a pedagógusok az ismeretanyag strukturált bemutatása, illetve a 

tananyagnak a tankönyvi összefoglalókon keresztüli rendszerezése tekintetében értékelték a 

könyvet relatíve legalacsonyabbra. A pedagógusok, bár tisztában vannak vele, hogy ezek 

alkalmasak a tanulók egyes kompetenciáinak fejlesztésére, nem minden feladattípust („Mit 

gondolnak mások”, „Rólad szól”, érveléses feladatok) éreztek feltétlen relevánsnak és/vagy 

időszerűnek az egyes témáknál, miközben ezek az elemek az adott téma tárgyalásától vehetik 

el az időt. A megoldó-kulcsok és a témazáró feladatsorok hiánya nehézséget jelentett a 

pedagógusoknak mindennapi munkájukban. A munkafüzetet a tanulók fejlettségének való 

megfelelése, a tananyag elsajátításának támogatása, és a feladatok érdekes és motiváló 

mivolta mentén értékelték relatíve a legalacsonyabbra a pedagógusok. 

Önellenőrzés, értékelés 

A pedagógusok véleménye szerint a könyv sem az ő értékelő tevékenységüket, sem a diákok 

önellenőrzését nem támogatja különösebben erősen. 

Képek, ábrák, tipográfia 

A képek, illusztrációk többnyire nagyon találóak, jók, tetszett a pedagógusoknak. A "Betűk 

és ábrák" feladattípus megítélése viszont vegyes volt. A diákoknak is tetszett a tankönyv 

vizuális megjelenése. Szerintük a tankönyv színes, szép elrendezése van, barátságos. Az 

egész tankönyvet megnyugtatónak, jó hangulatúnak tarják, a borítója is tetszett nekik.  A 

tanárok szerint is szépek a (fény)képek, jó, hogy vannak festmények, korabeli képek is a 

könyvben. A könyv megjelenését/kivitelezését a pedagógusok összességében jónak tartják; 
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két szempont mentén adnak relatíve gyengébb értékelést a könyvnek: se a szöveg tagolását, 

se a kiemeléseket nem tartják megfelelőnek. 

Pedagógiai, módszertani szemlélet 

Összességében, a fejlesztési célokkal a pedagógusok egyetértenek; ugyanakkor alkalmasint 

további fejlesztési célokat is megfogalmaznak, illetve az ezek közötti hangsúlyok 

átrendezésére, adott tanórákhoz való rendelésük módosítására tesznek javaslatokat. A 

vélemények megoszlanak a könyv módszertani szemléletét illetően: vannak, akik számára 

nem jelent újdonságot a könyv módszertani megközelítése, vannak, akik számára 

könnyen/könnyebben tanítható, jól használható a könyv, vannak, akik számára aznban 

kevésbé. A pedagógusok viszonylag magasra értékelik a könyvet a tanulók közötti 

kommunikáció elősegítése, a kulcskompetenciák, illetve a kooperációs képesség fejlesztése 

tekintetében; relatíve gyengébb értékelést adnak ugyanakkor a könyvnek (a személyre szabott 

tanulás biztosítása mellett) a tanulási képesség fejlesztése, valamint az ismeretanyag 

megértése, elsajátítása feltételeinek megteremtése vonatkozásában.  

A kutatásban részt vevő pedagógusok túlnyomó többsége a jövőben is használná a könyvet, 

de csak az átdolgozott kiadást; a könyvet, akár változtatásokkal is, elutasítók aránya 11%; az 

elutasítás egyik jellemző oka, hogy egyes pedagógusok szerint a könyv határozottabban 

segíthetné a (gyengébb képességű) diákokat a tananyag elsajátításában 

 

II. Tankönyvre vonatkozó statisztikai adatok az év végi felmérésből 

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

pedagógusoknak.  Összesen 63 válasz érkezett az Irodalom 6 tankönyvre, amiből 38 az OFI-

val szerződésben álló „kipróbáló”pedagógus, illetve 25 önkéntes kitöltő „használó” 

pedagógustól származott. Ez azt jelenti, hogy a kipróbálás folyamatában összességében 60% 

volt a kipróbálók, és 40% a használók aránya.  

 

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

válasz száma  

Irodalom 6 

Kipróbáló

k száma 

Használó

k száma Összesen 

Válaszadók száma 38 25 63 

Válaszadók aránya 60% 74% 100% 
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Tankönyvi minőség elemei 

 

A pedagógusok ötfokú skálán értékelték az egyes szempontokat.  

1. Ábra: Tankönyv tartalma, és módszerei  

A pedagógusok a legpozitívabban a diákok közötti kommunikáció elősegítésének 

szempontjából 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

3,6

3,3

3,6

3,9

3,2

3,8

3,4

3,7

Irodalom 6



5 
 

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, valamint a tantárgy eredményes tanításának 

támogatásával 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

3,4

3,9

3,9

3,8

4,0

3,4

4,0

3,9

Irodalom 6
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3. Ábra: Olvashatóság, érthetőség 

A tanárok leginkább a mondatok hosszának/összetettségének a tanulók nyelvi szintjéhez való 

igazodásával voltak elégedettek, legkevésbé pedig a fogalmak definícióinak érthetőségével. 

 

 

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

3,7

3,8

3,4

3,9

3,8

Irodalom 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

4,1

3,9

3,9

3,5

Irodalom 6



7 
 

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 tankönyv feladatait arra, hogy ösztönözzék a tanulókat a reflektálásra, véleményalkotásra. 

Ugyanakkor problémát jeleztek a tankönyvi összefoglalókkal és az ismeretanyag 

strukturáltságával kapcsolatban. 

 

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

4,1

3,7

3,9

4,0

Irodalom 6

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

Az ajánlott tanulás-módszertani megoldások…

Kérdésekkel és feladatokkal segíti az új ismeretek…

Feladatleírásai érthetőek

Többféle tanulási módszerrel ismerteti meg a…

A feladatok elvégzéséhez változatos…

Az alkalmazott módszerek lehetőséget adnak a…

3,9

3,7

3,8

3,9

3,8

3,8

Irodalom 6
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A feladatok terén további problémák mutatkoztak az új ismeretek valódi megértését igénylő 

ellenőrző feladatok terén. 

 

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…

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

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…

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

3,8

3,7

3,2

3,8

3,5

3,8

4,1

3,5

3,4

3,5

3,1

Irodalom 6
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További hiányosságok mutatkoztak az étékelés terén, mind az önértékelés, de ennél is inkább 

a tanári értékelés megsegítésében.  

8. ábra: Önellenőrzés, értékelés 

 

A szemléltető eszközökkel többségében elégedettek voltak a pedagógusok. Leginkább az 

illusztrációk önálló információhordozó funkciójával, és az információfeldolgozást segítő 

funkciójával kapcsolatban voltak elégedetlenek. 

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

3,2

3,0

3,6

3,6

2,9

Irodalom 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

4,1

3,7

3,5

3,4

3,4

3,7

Irodalom 6
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A szemléltető eszközök közül a legtöbbet kevesellték, leginkább a térképeket és a 

táblázatokat, egyedül a forrásszövegekről vélték úgy, hogy kicsit több van a szükségesnél. 

 

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. Bár úgy 

vélik, hogy a leckék belső felépítése nem igazán segíti elő az eredményes tanulást. 

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

2,8

3,0

2,9

2,8

2,4

2,5

3,3

2,9

Irodalom 6

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

4,5

4,5

3,8

3,4

3,6

Irodalom 6
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A munkafüzetet alapvetően negatívan értékelték a tanárok, az értékelések 3,1 és 3,7 között 

mozogtak. 

12. ábra: 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

3,2

3,7

3,6

3,7

3,1

3,6

3,3

3,6

Irodalom 6
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III. Vélemények változása 

 

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

során a válaszadók közel felének esetében javult, és hetedüknél pedig negatívabb lett. 11%-a 

válaszadóknak nem szívesen tanítaná újra ezt a tankönyvet a diákjainak.  

13. ábra: Vélemények változása 

 

 

A szöveges indoklások némileg árnyalják a fentieket: miközben a válaszadók kisebbségének 

változott csak negatív irányba a véleménye, a változásról nem beszámolók körében is vannak, 

akik (változatlanul) kedvezőtlenül ítélik meg a könyvet, illetve a véleményükben pozitív 

elmozdulást jelzők is fogalmaznak meg olykor kritikát a könyvvel vagy a munkafüzettel 

kapcsolatban. 

A pozitív irányba történő változás okaként konkrétumokat (is) megjelölők említették a 

bevezető kérdéseket, a kiegészítő szövegeket, a kortárs irodalom szerepeltetését, a tankönyv 

életszerűségét, általános szemléletét, vagy hivatkoztak adott tananyagrészekre, 

feladattípusokra. 

Negatív irányba befolyásolta több válaszadó véleményét a munkafüzet, az e-tananyag, illetve 

utaltak egyes (tartalmi) hiányosságokra, valamint arra, hogy a könyv nem feltétlenül alkalmas 

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

 

Hasonlóképp, a válaszadók többsége, még ha használná a jövőben is a könyvet, szükségesnek 

lát bizonyos változtatásokat abban. Ezek között említenek számos konkrét, általuk korábban 

jelzett hiányosságot, valamint hogy hasznosnak tartanák, ha a könyv határozottabban segítené 

a (gyengébb képességű) diákokat a tananyag elsajátításában. 
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