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Irodalom 10. évfolyam 

 

I. Vezetői összefoglaló 

 

A pedagógusok alapvetően pozitívan fogadják, üdvözlik a tankönyv által képviselt 

szellemiséget, korszerűnek tekintett szakmai megközelítést: azt, hogy kevésbé helyezi a 

tudásközpontú tanulásra a hangsúlyt, hogy oldja a kronologikus szemléletet, hogy igyekszik 

kapcsolódási pontokat teremteni a diákok felé. 

Ugyanakkor a könyvet egyenetlennek tartják az egyes leckékben szereplő ismeretanyag 

mennyisége, színvonala szempontjából, tartalmi hiányosságokra mutatnak rá, több a tanulást 

támogató elemet, vizuális szervezőket, összefoglaló táblázatokat várnának el. Egyesek úgy 

vélik, a könyv nem támogatja megfelelően az ismeretek rögzítését, és többen kétségeiket 

fejezik ki, hogy pusztán a vonatkozó (egyébként akár jónak tartott) kérdésekkel való munka 

révén, de konkrét útmutatás, példa hiányában, megfelelő szinten elsajátíttathatóak a 

tanulókkal a műelemzéshez szükséges készségek. Nem feltétlenül látják biztosítottnak a 

könyv és kimeneti követelmények közötti összhangot. 

Alapvetően jónak tartják a pedagógusok azt az irányt, hogy a tankönyv kapcsolódási pontokat 

keres a diákok jelenével, alkalmat ad nekik, hogy kifejtsék a véleményüket, hogy alapvetően 

problémamegoldó szemléletű. A könyv rávilágít a gyerekek verbális készségeinek 

hiányosságaira, és azzal, hogy beszélteti őket, megoldást is igyekszik nyújtani. 

 

Tematika (tananyag szerkezete) 

A pedagógusok részéről több javaslat megfogalmazódott az óraszámok különböző témák, 

valamint munkaszervezési, tevékenység- és óratípusok mentén való elosztásának 

módosítására, a hangsúlyok áthelyezésére. Sok esetben az egyes témák sorrendjét, 

keveredését nem feltétlenül tartják szerencsésnek, és a tananyagban szereplő művek 

megválasztását sem feltétlenül tartják minden esetben a legmegfelelőbbnek. A könyvet, 
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illetve az egyes leckéket, mind használhatóságuk, mind az azokban szereplő ismeretanyag 

mennyiségét és színvonalát tekintve egyes tanárok egyenetlennek érzik. Pozitívumként 

értékelik viszont a pedagógusok a kortárs irodalom hangsúlyos szerepeltetését, illetve a 

kronologikus szemlélet oldását a tananyagban. 

 

A fejezetek, leckék tartalmi felépítése 

A pedagógusok általános véleménye szerint a tankönyv, illetve a leckék szerkesztése 

átlátható, világos módon történt, hathatósan szolgálják az eredményes tanítást. Vannak, 

azonban olyanok is, akik az egyes leckékben közvetített ismeretelemek mennyiségét, illetve 

azok rendszerezettségét nem látják megfelelőnek, a tankönyvi tartalom kiegészítését látják 

szükségesnek, annak érdekében, hogy hatékonyabban támogassák diákjaikat az ismeretek 

rögzítésében, a számonkérésre való felkészülésben. Probléma továbbá az is, hogy a 

sematikusan alkalmazott leckefelépítés nem illeszkedik megfelelően minden óratípushoz, 

témához, és egy idő után monotonná válhat, inkább gátló tényezőként hat. 

 

Tanmenet 

Összességében az értékelők többsége elegendőnek ítélte az óraszámot a tananyag 

elsajátításához. Ugyanakkor többen javasolták a rendelkezésre álló óraszám témák, 

óratípusok szerinti elosztásának módosítását, illetve a hangsúlyok áthelyezését; adott témák 

vonatkozásában több időt, vagy az anyag szűkítését tartják indokoltnak, javasolták a 

tananyagban szereplő művek helyettesítését más művekkel. Pozitívumként említették a 

tanmenettel kapcsolatban a következőket: a szövegalkotásra, részösszefoglalásra, 

összefoglalásra, dolgozatra, a féléves, és éves munka értékelésére szánt órákat. Elegendőnek 

találják a szövegalkotásra szánt tanórákat. A tanmenet hagy időt az előírt feladatok 

elvégzésére, kevesebb tananyag szerepel a tanmenetben. Pozitívan ítélik meg, hogy sok a 

fogalmazási feladat, és az egyéb, tanulói aktivitásra építő kérdés. Pozitív, hogy filmrészletek 

és kortárs szövegek is bekerültek a tananyagba, illetve hogy a tananyagban a gyakorlás, 

elmélyítés került előtérbe, az új ismeretek átadása helyett. Hiányosságként említik, hogy több 

lehetőséget kellene adni a csoportmunkában, kooperatív technikákkal történő tananyag 

feldolgozásra, illetve a projektmunkákra. Jó lenne, ha több komplex elemzés szerepelne a 

tankönyvben. 

 

Szövegek (olvashatóság, érthetőség) 

A tankönyv szövegezését két oldalról is éri kritika: a pedagógusok egy része szerint 

szakszerűbb szöveg lenne összhangban a tanulók szövegértési képességeivel és 

felkészültségével; mások úgy látják, hogy diákjaiknak a tankönyvben jelenleg szereplő 

szöveg megértése, kezelése is nehézséget jelenthet. 
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Kérdések, feladatok (gondolkodtatás, tanulásirányítás) 

A pedagógusok véleménye megoszlik a feladatok mennyiségével, változatosságával, 

színvonalával, relevanciájával kapcsolatban; szintén megoszlanak a vélemények arról, hogy a 

konkrét elemzések hiányában a diákok mennyiben képesek elsajátítani a műelemzéshez 

szükséges készségeket, ismereteket. 

Egyeseknek megerősítést nyújtott a könyv abban, hogy bátrabban alkalmazzanak olyan 

feladatokat, mint a ráhangolás, vagy nyúljanak olyan témákhoz, mint amelyek a „Kitekintő” 

modulban szerepelnek. Kritikaként említették a pedagógusok a következőket: kisebb 

pontatlanságok vannak (pl. nincsenek évszámok), beszélgetések, életrajzok, anekdoták, 

történetmesélés hiányzik, ilyen élményeket nem ad a könyv, illetve az „Irány a szöveg!” 

típusú feladatok kérdéseinek nehézségi fokát jelezni kellene. 

A pedagógusok alapvetően pozitívan fogadják a tankönyv által képviselt megközelítést, még 

ha nem is feltétlenül tartják megfelelően előkészítettnek, illetve nem is látják mindenhol 

adottnak ezek megvalósításának lehetőségét. Ugyanakkor ezen megközelítésnek a kimeneti 

követelményekkel (érettségi) való összhangja kérdéses a számukra. 

Önellenőrzés, értékelés 

A pedagógusok véleménye szerint a tankönyv sem az ő értékelő tevékenységüket, sem a 

diákok önellenőrzését nem támogatja megfelelően.  

A pedagógusok érzékelik, hogy a tankönyv más megközelítést alkalmaz, mint adott esetben 

az általuk korábban alkalmazott tankönyvek, és ez nincs feltétlenül összhangban eddigi 

tanítási gyakorlatukkal. Az új megközelítést elfogadhatónak, indokoltnak, sőt üdvözlendőnek 

tartják, ugyanakkor van, aki előkészítetlennek érzi az átmenetet, nem tud/kíván (teljesen) 

elszakadni korábbi tanítási, értékelési gyakorlatától.  

 

Képek, ábrák, tipográfia 

A tankönyv képanyaga többek szerint pusztán illusztrációs célokat szolgál, nem épül be 

szervesen a tananyagba. A megfelelő vizuális/grafikus szervezők, összefoglaló táblázatok 

hiánya megnehezíti, különösen a gyengébb képességű tanulók számára, a tananyag 

elsajátítását, értelmezését. Bár a tankönyv törekszik a színes illusztrációkra, a képek nem 

mindig indokoltak; az lenne a gyerekek számára érdekesebb, ha kicsit távolabbi asszociációk 

szerepelnének a képeken. Általában lehetne a könyv képanyagában kicsit merészebb, 

frissebb.  

A tankönyv megjelenését/kivitelezését a pedagógusok összességében jónak tartják; két 

szempont mentén adnak relatíve gyengébb értékelést a könyvnek: a szöveg tagolását és a 

kiemeléseket nem látják megfelelőnek. Ez hátráltatja a tantárgy eredményes és hatékony 

tanítását. 
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Pedagógiai, módszertani szemlélet  

A pedagógusok összességében megfelelőnek tartották a fejlesztési célokat, de úgy látják, 

azok a tanulók szövegértési és -alkotási, illetve egyéb kompetenciáinak olyan szintjét 

feltételezik, amelyek nem feltétlenül adottak. A pedagógusok pozitívan értékelik, hogy a 

lexikális tudás átadása mellett, illetve annak terhére nagyobb hangsúlyt helyeződik a diákok 

készségeinek fejlesztésére, személyiségük formálására, hogy a könyv kapcsolódási pontokat 

keres a tanulók személyes élethelyzeteivel, teret ad véleményük kifejtésére. Ugyanakkor ezt a 

szemléletbeli váltást nem feltétlenül tartják megfelelően előkészítettnek. Adott esetben 

feszültséget éreznek ezen megközelítés és a kimeneteli követelmények között. A kutatásban 

részt vevő pedagógusok túlnyomó többsége a jövőben is használná a könyvet, de jellemzően 

csak az átdolgozott kiadást. A tankönyvet elutasítók aránya 16%. Itt legfőbb indokként a 

tankönyvben szerepeltetett ismeretanyag mennyisége, illetve a műelemzési és az egyéb 

feladatok köre, a differenciálás lehetősége szerepelt. 

 

II. A tankönyvre vonatkozó statisztikai adatok az év végi felmérésből 

 

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

pedagógusoknak.  Összesen 41 válasz érkezett az Irodalom 10 tankönyvre, amiből 32 az OFI-

val szerződésben álló „kipróbáló”pedagógus, illetve 9 önkéntes kitöltő „használó” 

pedagógustól származott. Ez azt jelenti, hogy a kipróbálás folyamatában összességében 78% 

volt a kipróbálók, és 22% a használók aránya.  

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

válasz száma  

Irodalom 10 

Kipróbáló

k száma 

Használó

k száma Összesen 

Válaszadók száma 32 9 41 

Válaszadók aránya 78% 22% 100% 

 

Tankönyvi minőség elemei 

 

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

A pedagógusok a legpozitívabban a tanórai 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

3,4

3,3

3,4

3,6

2,8

3,5

3,2

3,3

Irodalom 10
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2. Ábra: Szerkesztés és kivitelezés  

A szerkesztés, kivitelezés terén a kerettantervhez való illeszkedéssel és a mindennapi 

használatnak megfelelő nyomdai kivitelezéssel voltak leginkább elégedettek a tanárok, 

legkevésbé pedig a tantárgy 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

3,2

4,2

4,2

4,1

4,1

3,3

4,2

3,7

Irodalom 10
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3. Ábra: Olvashatóság, érthetőség 

A mondatok hosszának/összetettségének tanulók nyelvi szintjéhez való igazodásával 

elégedettnek tűntek a pedagógusok, azonban a szakszavak mennyiségével és az idegen 

szavak magyarázatával kevésbé. 

 

 

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

3,7

3,7

3,9

3,9

4,2

4,0

Irodalom 10

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

3,8

3,9

3,7

3,3

Irodalom 10
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Az életszerűség szempontjából azt lehetett mondani, hogy a tankönyv kevésbé felelt meg a 

pedagógusok elvárásainak. A tanulók nyelvezetéhez való igazodás kapta a legjobb, 3,9-es 

értékelést. 

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

a tankönyvet arra, hogy a diákokat reflektálásra, önálló véleményalkotásra ösztönözze. 

Ugyanakkor problémát jeleztek az új ismeretek valódi megértését igénylő ellenőrző feladatok 

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

4,0

4,0

3,7

3,6

3,6
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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

3,5

3,7

3,7

3,3

3,1

3,2

Irodalom 10



9 
 

A feladatok terén további problémák mutatkoztak az ismeretanyag strukturáltságával és a 

differenciálással 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…

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

3,4

3,7

3,2

3,9

4,0

3,7

4,2

3,3

3,0

3,2

3,5

Irodalom 10
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További hiányosságok mutatkoztak az értékelés terén, leginkább az önértékeléssel 

kapcsolatban.  

8. ábra: Önellenőrzés, értékelés 

 

A szemléltető eszközökkel kapcsolatban vegyes értékelést adtak a pedagógusok. Leginkább 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,…

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

2,6

2,7

3,2

3,4

2,9
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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

3,6

2,6

2,9

3,1

3,6

Irodalom 10
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A legtöbb szemléltető eszközt kevesellték a pedagógusok, leginkább a térképeket és a 

táblázatokat.   

 

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 többé-kevésbé 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
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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 ötödüknél pedig negatívabb lett. 16%-a 

válaszadóknak nem szívesen tanítaná újra ezt a tankönyvet a diákjainak.  

 

12. ábra: Vélemények változása 

 

Bár a válaszadók csak kisebb részének változott negatív irányba a véleménye, a 

véleményüket nem változtatók, illetve az év végére a könyvet kedvezőbben megítélők közül 

is többen fogalmaztak meg kritikai észrevételeket a könyvvel kapcsolatban. 

Szöveges értékelésükben, a véleményük pozitív irányba történő elmozdulásának okaként 

konkrétumokat (is) megjelölők említették a feladatokat, a könyv szövegezését, a digitális 

tananyagot, illetve hivatkoztak a leckék felépítésének szisztematikus módjára. 

Negatív irányba befolyásolta a válaszadók véleményét a törzsszöveg, az átadni kívánt 

ismeretanyag (elégtelennek észlelt) mennyisége, valamint utaltak a könyvnek az általuk 

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

 

A válaszadók többsége csak változtatások mellett, a jelzett hiányosságok orvoslását szem 

előtt tartó átdolgozott kiadást használná szívesen a jövőben. A szöveges értékelésekben akár 

az elutasítók és az elfogadók véleményeiben is olykor hasonló módon jelennek meg 

problémásnak tekintett területek: az ismeretanyag mennyisége, a műelemzési és egyéb 

feladatok (a műelemzések hiánya), a törzsszöveg és a feladatok eltérő követelményszintje, az, 

hogy a könyv mennyiben ad lehetőséget a differenciálásra – a vélemények ugyanakkor nem 

feltétlenül egységesek, a különböző iskolatípusokban, különböző képességű osztályokkal 

dolgozó pedagógusok másként ítélhetik meg a könyvet ezekből a szempontokból. 
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