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Irodalom 5. évfolyam 

 

I. Vezetői összefoglaló 

A tankönyv általános megítélése inkább pozitív, mint negatív. A megkérdezett pedagógusok 

egyharmada jelen formájában is szívesen tanítana a tankönyvből, további ötven százaléka 

pedig akkor, ha a hibák kijavításra kerülnének. A tanév során a legtöbb pedagógusnak 

változatlan maradt, vagy javult a véleménye a tankönyvről. Ugyanakkor a tananyaghoz 

pozitívan viszonyulók is rengeteg hibát, problémát soroltak fel a tankönyvben, melyek 

kijavítását szorgalmazzák. A legtöbb kritika az elméleti részek tartalmi és strukturális 

gyengeségeit, a tankönyv önálló tanulásra és önellenőrzésre való alkalmatlanságát és a tanítást 

támogató megoldó kulcsok, feladatlapok hiányát hangsúlyozta.  

 A gyerekekkel folytatott fókuszcsoportos interjúk ambivalens képet mutattak. 

Miközben a gyerekek alapvetően „jó” osztályzatot adtak a tankönyvnek, és azt mondták 

kedvelik, rengeteg kritikai észrevételt tettek. A beszélgetés során kiderült, hogy a tetszés 

elsősorban az irodalmi szemelvényeknek, és a „beszélgetős” feladatoknak köszönhető, a 

kritika pedig a nehezen tanulható elméleti részeknek, a túl nehéz „Mit gondolnak mások?” 

típusú szövegeknek, és a könyv képeinek, grafikájának szól.  

 

Tematika, a tananyag tartalma 

Nem minden pedagógus számára volt könnyű feladat megszokni, hogy a kronológia helyett 

tematikus a tankönyv szerkezete, hogy a megszokottnál kevésbé összpontosít a lexikális 

irodalomelméleti tudásra, sokkal inkább a kompetenciafejlesztésre.  Többen megfogalmazták, 

hogy az új tankönyv elfogadásához szemléletváltásra volt szükség, ami a tanárok számára 

nehezebb volt, mint a gyerekek számára. A tankönyv nagy erénye, hogy elősegíti a diákok 

közötti kommunikációt és kooperációt. 



2 
 

 A tankönyv irodalmi szemelvényei három kritikus mű kivételével tetszést arattak mind 

a tanárok, mind a gyerekek körében. Többen is üdvözölték, hogy a kortárs irodalom jelen van 

a tankönyvben, vannak, akik erre még nagyobb hangsúlyt fektetnének. Igen megosztotta a 

pedagógusokat a Burláj vitéz című cigány népmesének, Ady Endre: A föl-földobott kő című 

versének és Varró Dániel: Hat jó játék kisbabáknak című versének szerepeltetése.  

(Figyelemre méltó, hogy a diákok egyik művet sem kifogásolták.) A cigány népmese egyes 

pedagógusok szerint hasznára volt az osztályának, közelebb kerültek általa a cigány 

kultúrához, mások azonban úgy ítélték meg, hogy tanítványaik túl horrorisztikusnak tartották, 

indulatokat váltott ki belőlük. Ady Endre és Varró Dániel verseivel kapcsolatosan egyes 

pedagógusok azt jegyezték meg, hogy nem érthetőek még ennek a korosztálynak, mások 

azonban úgy vélték, tanítványaik „meglepő módon” értették azokat.  

 A tankönyv elméleti részeit számos kritika érte mind a gyerekek, mind a pedagógusok 

részéről. A gyerekek számára az elméleti részek több esetben is túl nehéz nyelvezetűek 

voltak. A tanárok kevesellték az ismeretelemeket, felhívták a figyelmet a pontatlanságokra és 

arra, hogy az ismeretek, a definíciók nincsenek tömören és pontosan összeszedve, 

megfogalmazva, a folyó szövegből jól kiemelve. Többen a tankönyv legkritikusabb pontjának 

tartják azt, hogy hiányoznak a hagyományos szöveges, vagy éppen ábrákkal, 

gondolattérképekkel megjelenített összefoglaló részek, rendszerezések és kérdések, így nehéz 

a tanultak rögzítése, az ellenőrzés, az önellenőrzés, és az önálló munka. 

 

A fejezetek tartalmi felépítése 

A válaszadók többsége szerint a fejezetek felépítése logikus, a leckék megfelelően épülnek 

egymásra. Helyeslik, hogy a tankönyv egy-egy témakört gondosan, több oldalról 

megközelítve jár körbe. Több szemszögből is láttatja a dolgokat, beszélgetésre, vélemények 

ütköztetésére ösztönöz. A „Rólad szól” részek kérdései eléggé megosztóak voltak mind a 

pedagógusok, mind a tanulók körében. A tanárok egy része kifejezetten szerette ezeket, 

hasznosnak tartotta alkalmazásukat, nem csupán az irodalom órákon, hanem ajánlotta 

feldolgozásukat az osztályfőnököknek is. Mások inkább arra hívták fel a figyelmet, hogy ezek 

feldolgozása igen időigényes. Nem helyes félbehagyni a beszélgetést, viszont a tanmenet 

szorításában időnként nincs idő bele se kezdeni.  

 

A szövegek érthetősége 

Az irodalmi szemelvények a többség véleménye szerint jól érthetőek, a korosztály 

szókincsének, érettségének megfelelőek voltak (a problematikusabb szemelvényekről ld. 

korábban). Ugyanakkor az elméleti részeket mind a tanárok, mind a gyerekek nehéznek, 

nehezen érthetőnek találták. Szinte egybehangzó a vélemény, hogy a megtanulandó 

fogalmakat nehéz kihámozni a szövegekből. Fontos lenne ezeket megfelelő kiemeléssel 

egyértelművé tenni a tankönyvben.  Hasonló a helyzet a „Mit gondolnak mások?” típusú 

szövegekkel. A tanárok egy része ezeket differenciálásra használja, mások azonban, és a 

gyerekek is inkább a szövegek nehezen érthető vonását emelik ki.  

 Fontos emellett megjegyezni, hogy mind az irodalmi szemelvények, mind az egyéb 

szövegek rengeteg ismeretlen szót tartalmaznak. A szómagyarázatok gyakran hiányoznak, 
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vagy éppenséggel a magyarázat maga is újabb ismeretlen kifejezéseket tartalmaz. Különösen 

a gyerekek hívták fel a figyelmet arra, hogy a munkafüzet feladatainak megfogalmazásában is 

gyakorta szerepel olyan szó, amit nem ismernek (pl. röplap, asszociáció stb.), ez elkedvetleníti 

őket.    

 

Kérdések, feladatok 

A tanárok közül sokan a tananyag erősségei között említették a kérdések és feladatok 

sokszínűségét, mivel ezáltal lehetőségük nyílt a különféle tanulási módszerek, 

tevékenységformák alkalmazására és a differenciált óraszervezésre. Úgy gondolták, hogy 

ezek hozzájárulnak az önálló munkavégzés megtanulásához is. Emellett azonban azt is 

megjegyezték, hogy a kérdések, feladatok utasításának leírása időnként nehéz és bonyolult 

volt, a tanulók nehezen értették azt meg. Ez összefügg a korábban már említett problémával: 

az ismeretlen szavak túlzott mennyiségével is.  

 Többen azt is megjegyezték, hogy a „Mit gondolnak mások?” kérdéseinek gyakran 

semmi köze sem a tananyaghoz, sem a korosztály érdeklődéséhez, ismereteihez. A 

gyerekekkel készített interjúkban is többször felmerült, hogy ezek a kérdések időnként 

olyasmire vonatkoznak, ami tőlük még igen távol áll, emellett a „Rólad szól” kérdéseinek egy 

részét egyes gyerekek túlságosan intimnek tartották, olyannak, amit nem szeretnének az 

osztályközösségben megbeszélni.   

 A gyerekek szinte egyöntetűen állították, hogy a „Betűk és ábrák” típusú feladatok 

számukra túlságosan „dedósak”, unalmasak voltak. 

 

Képek, szemléletesség 

A tankönyv egyik legtöbbet emlegetett negatív vonása a grafikai munka. Míg a címlapot és a 

fejezetek elején elhelyezett könyves ábrákat mind a gyerekek, mind a tanárok kifejezetten 

szépnek tartották, ez egyáltalán nem mondható el általában a könyv grafikai illusztrációira. 

Ezeket mindenki felismerhetetlennek, csúnyának, riasztónak tartotta (ez elsősorban a János 

vitéz illusztrációira vonatkozik). Olyan taszítónak tartják többen a tankönyv illusztrációit, 

hogy ezt is felsorolják a tankönyv elutasításának indokai között.   

 A tankönyv tipográfiai megoldásai nem szolgálják az elméleti ismeretelemek 

elsajátítását, különösen nem az önálló, hatékony ismeretszerzést. Ilyen hosszúságú bonyolult 

szöveggel nem lehet olyan ismereteket rögzíteni, amelyekkel először találkozik a tanuló. 

Ezeket az ismereteket tipográfiailag sem emeli ki, különíti el a tankönyv. A gyerekek is 

panaszkodnak a tankönyv és a munkafüzet zsúfoltságára, átláthatatlanságára.  

 

Tanmenet 

A pedagógusok többségének véleménye szerint a tanmenet a kerettantervhez igazodik.  

Ugyanakkor sokan jelezték, hogy a tanmenet túl feszes, a kitűzött fejlesztési célok az időbeli 

korlátok miatt nem minden osztályban teljesíthetők. A megkérdezett tanárok az idő 

szorításában kénytelen voltak egy vagy több lecke kihagyására. A tanórák felosztását a 
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véleményezők többsége alapvetően jónak, használhatónak találta. Helyeselték a beszélgetés, a 

vita, a dramatizálás gyakori alkalmazását, de itt ismét felmerül az időhiány, hiszen ha a 

gyerekek hajlandóak elmondani a személyes élményeiket, nem helyes, ha erre nem kapnak 

elég időt.   

 A véleményezők kétharmada úgy gondolja, hogy a tanmenetben megfogalmazott 

fejlesztési célok a korosztálynak és a tantárgynak megfelelőek, de emellett többen további 

fejlesztési célokat társítanának egyes tanórákhoz. Legtöbben a szövegértés nagyobb 

hangsúlyát hiányolták.   

 Több pedagógus is javasolta a leckék sorrendjének, illetve arányainak 

megváltoztatását. Jelezték, hogy az év eleji olvasás és szövegértés felmérésre nem elegendő 

egy tanóra. Több témakörnél is szükség lenne gyakorló, rendszerező, szókincsfejlesztő, 

készségfejlesztő órák beiktatására, illetve szükség lenne plusz tanórára a Biblia és a mitológia 

kicsit mélyebb megismerése céljából.  

 

Javaslatok 

A munkafüzettel kapcsolatban számos kritikai észrevétel merült fel. Fontos lenne, hogy a 

benne lévő feladatok kapcsolódjanak a tankönyv szövegéhez, ne kérdezzenek rá olyan 

dolgokra, melyek későbbi leckében kerülnek elő.  Időnként kevés a hely a munkafüzetben a 

feladat megoldására. Előfordul, hogy a feladat megoldása nem egyértelmű, ami a gyerekek 

önellenőrzése szempontjából problematikus.  

 Feltétlenül szükség van tanári segédletre, útmutatóra, módszertani tanácsokra. 

Rengeteg konkrét javaslat érkezett a képek kicserélésére és a nyomdai valamint szakmai 

hibák kijavítására. A tankönyv jövőbeni használatát a hibák gondos kijavításától teszik a 

legtöbben függővé.    

 

II. A tankönyvre vonatkozó statisztikai adatok az év végi kérdőívből 

 

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

pedagógusoknak.  Összesen 84 válasz érkezett az Irodalom 5 tankönyvre, amiből 42 az OFI-

val szerződésben álló „kipróbáló”pedagógus, illetve 42 önkéntes kitöltő „használó” 

pedagógustól származott. Ez azt jelenti, hogy a kipróbálás folyamatában összességében 50% 

volt a kipróbálók, és 50% a használók aránya. 

 

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

válasz száma  

Irodalom5 

Kipróbáló

k száma 

Használó

k száma Összesen 

Válaszadók száma 42 42 84 

Válaszadók aránya 50% 50% 100% 
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Tankönyvi minőség elemei 

 
A pedagógusok ötfokú skálán értékelhették az egyes szempontokat. 

 

1. Ábra: Tankönyv tartalma, és módszerei  

A pedagógusok a legpozitívabban a tankönyv által kínált témák és kérdésfelvetések 

kommunikációt elősegítő szerepét 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

3,4

3,7

4,0

3,3

3,8

3,5

3,8

Irodalom 5
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2. Ábra: Szerkesztés és kivitelezés  

A szerkesztés, kivitelezés terén a tipográfiai jellemzők életkornak megfelelő voltával voltak 

leginkább elégedettek a tanárok, legkevésbé pedig a tankönyv tantárgy eredményes 

tanításához nyújtott támogatásának hatékonyságával 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

4,1

4,0

4,2

3,7

4,1

3,9

Irodalom 5



7 
 

3. Ábra: Olvashatóság, érthetőség 

A különböző szövegtípusok arányának az adott korosztály tipikus fejlettségi szintjének való 

megfelelésével elégedettnek tűntek a pedagógusok, azonban a fogalmak definíciójának 

érthetőségét kevésbé tartották megfelelőnek. 

 
 

4. Ábra: Életszerűség 

 

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

pedagógusok elvárásainak. Talán a tanultak gyakorlati vonatkozásait kevésbé mutatja be az 

elvártakhoz képest. 

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

3,2

3,7

3,9

Irodalom 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

4,0

3,8

4,0

3,6

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

a tankönyvet arra, hogy a tanulókat reflektálásra, véleménykifejtésre ösztönözze, valamint a 

bevezetők tanulási célok meghatározásában betöltött szerepét is pozitívan értékelték. 

Ugyanakkor problémát jeleztek az ismeretanyag strukturáltságával és az összefoglalók 

rendszerezettségével 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

4,0

3,8

4,0

4,0

Irodalom 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

3,8

3,9

3,9

3,8

3,8

Irodalom 5
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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

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

4,0

3,9

3,3

3,8

3,7

3,9

4,0

3,6

3,4

3,5

3,1

Irodalom 5



10 
 

További hiányosságok mutatkoztak az étékelés terén, mind az önértékelés mind a tanári 

értékelés megsegítésében, de leginkább fejlődés érzékeléséhez nyújtott segítségben.  

 

8. ábra:Önellenőrzés, értékelés 

 

 
A szemléltető eszközökkel kapcsolatban az információk rendszerezéséhez nyújtott segítséggel 

és az illusztrációk önálló információhordozóként való működésével voltak leginkább 

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
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3,2

Irodalom 5

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
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A szemléltető eszközök közül minden típus megjelenését ideális arányúnak és mennyiségűnek 

tartották a pedagógusok. A térképeket és a táblázatokat kicsit kevesellték a válaszadó tanárok. 

 

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 
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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
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A munkafüzetet alapvetően negatívan értékelték a tanárok, minden szempont 4-es alatti 

értékelést kapott. 

 

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
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III. Vélemények változása 

 

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

során a válaszadók valamivel kevesebb, mint felének esetében javult, és hetedüknél pedig 

negatívabb lett. 14%-a válaszadóknak nem szívesen tanítaná újra ezt a tankönyvet a 

diákjainak.  

 

13. ábra: Vélemények változása 

 

 
43 pedagógus adott arra vonatkozóan szöveges indoklást, hogy miben összegezhető 

véleményének a tankönyvvel kapcsolatos változása. Ahogy az előző ábra is mutatja, sokan 

voltak, akik az „azt kaptam, amire számítottam” jellegű válaszokat adtak. Sajnos ebből nem 

világos, hogy várakozásuk eredetileg pozitív vagy negatív volt.  

 

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

 
A kérdésre összesen 46 szöveges válasz érkezett. A szöveges indoklást adók fele arra 

sorakoztatott fel érveket, hogy miért tanítaná következő osztályát is a tankönyvből, 39 %-a 
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pedig az elutasítással kapcsolatos érveit foglalta össze (a többi válasz inadekvátnak 

bizonyult).  

A tankönyvet 7 fő pozitív tapasztalatai alapján egyértelműen használná a jövőben is. A 

leggyakrabban megfogalmazott érvek voltak: a tankönyv olcsósága, a kiválasztott 

szemelvények változatossága, és a gyerekeket motiváló, gondolkodásra ösztönző feladatok.   

Lényegesen többen (17 fő) jelezték, hogy bizonyos feltételek teljesülése esetén használnák 

ismét a tankönyvet. A leggyakrabban említett feltétel a tankönyv, illetve a munkafüzet 

összegyűjtött hibáinak javítása volt. 

A tankönyvet a jövőben is szívesen használó tanárok egy része bár bizonyos szempontokból 

elégedett volt, más szempontokból azonban problémái vannak a kísérleti tananyaggal 

kapcsolatosan. Gyakran említett probléma volt, hogy a tankönyv az önálló tanulásra nem 

igazán alkalmas, hogy az elméleti összefoglalók nem túl jól sikerültek és hogy a tanulók 

tudását objektíven mérő témazárók nem álltak rendelkezésre.  

A tankönyvvel kapcsolatosan határozottan elutasító volt 6 fő, ők alapjaiban, vagy éppen 

egyetlen elemében sem értenek egyet az anyaggal.  

Kevésbé egyértelműen, de inkább elutasítónak nevezhető azon pedagógusok véleménye (11 

fő), akik a tankönyv általuk tapasztalt hiányosságait emelik ki a válaszukban. A 

megfogalmazott kritikák gyakran egymásnak ellentmondanak, a tankönyv ugyanazon elemét 

egyes pedagógusok jónak, mások rossznak ítélték. A vitatott tananyagrészek elsősorban a 

„Mit gondolnak mások?” szövegei és időnként kérdései. Emellett felmerült, hogy megfelelő 

segédanyagok nélkül a tanárok magukra voltak hagyva, a tanításhoz kevés segítséget kaptak. 

 

 


