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Környezetismeret 1. évfolyam 

 

I. Vezetői összefoglaló 

 

A környezetismeret 1. osztályos tankönyv megítélése a pedagógusok és a diákok körében nem 

egyértelmű, elég vegyes. A megkérdezett pedagógusok 7%-a továbbra is szívesen tanítana 

ebből a tankönyvből, közel kétharmada, 69%-a csak abban az esetben, amennyiben a hibák 

javításra kerülnek. A válaszadók közel negyede, 24%-a ellenben az esetleges javítások, 

korrekciók ellenére sem tanítana semmilyen formában ebből a  tankönyvből. A vélemények 

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

közel 30 százaléka (29%) esetében javult, és körülbelül ugyanilyen arányban (31%) pedig 

negatívabb lett. A tanárok jelezték, hogy korábban sem igazán volt jó tankönyv az első 

osztályosoknak környezetismeretből, egyáltalán nem könnyű a tananyagfejlesztés – ezzel 

tisztában vannak, ugyanakkor tapasztalatuk szerint ez jelen esetben sem valósult meg 

maradéktalanul. Alapvető probléma, hogy nincs logikai íve a tankönyvnek, nem lehet tudni, 

hogy honnan hova akar eljutni. A nyelvezete sokszor túl elvont egy első osztályos gyerek 

számára. A tankönyv grafikája nem üti meg a kívánt szintet, illetve a tankönyvi és 

munkafüzeti feladatok sokszor ugyanazok. Majdnem az összes tanár egyetért abban, hogy 

felesleges külön tankönyv és munkafüzet környezetismeretből, sokkal inkább szükséges lenne 

munkatankönyv ebből a tantárgyból, viszont semmiféleképpen sem tartós tankönyv. 

A diákok sok tanárral ellentétben viszont nagyon szeretik a tankönyvet, amit szépnek, 

színesnek találnak és szeretnek belőle tanulni. A fókuszcsoportos beszélgetések alkalmával 

kiderült, hogy az elsős gyerekek tankönyvhöz való viszonya inkább tükrözi a tanárokhoz és az 

iskolához való viszonyát áttételesen pedig a tanár tankönyvhöz való viszonyát. A diákok 

jobban szeretik a munkafüzetet, mert abba tudnak rajzolni és nem szeretik, hogy folyton 

cserélgetni a könyveket (tankönyv, munkafüzet), jobb lenne, ha egy könyvben lenne az egész. 
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A tananyag tartalma 

 

A tananyag tartalmát a tanárok alapvetően elfogadhatónak tartják, azzal együtt, hogy a 

tananyag mennyiségét soknak, amely probléma már a kerettantervből fakad. Több tanár 

szerint a tankönyvnek nincs íve, nincs mögötte elgondolás, hogy honnan hova akar eljutni, a 

könyv parttalan, nincs irány, nincs útmutatás. Sokszor a gyerekek számára túl elvont íveket 

fut be a könyv. A tankönyv kipróbálása során az derült ki, hogy a tanároknak ez a tankönyv 

sokszor legfeljebb segédanyag szintjén képzelhető el, ami azt jelenti, hogy a pedagógusoknak 

rendszeresen kell a tankönyv mellé fénymásolatokat vinni az órára, vagy egyéb 

segédanyagokat. A tankönyv tananyagmennyiségi problémája kapcsán megfogalmazódott, 

hogy a tankönyv problémái már a kerettanterv és tanmenet ellentmondásaiból fakadnak. 

Problémának látják, hogy egyrészről vannak olyan leckék (pl. nemzeti parkok), amelyek nem 

valók még ennek a korosztálynak, illetve a tankönyv nyelvezetének megértése is többször 

gondot okozott a gyerekeknek, főleg a lassabban haladó tanulóknak. Minden tanár minden 

fórumon jelezte, hogy az állatokra és növényekre sokkal több, minimum 2-2 órát kéne szánni. 

Egyes vélemények szerint az óvodából iskolába, és a mi iskolánk című leckéket össze lehetne 

vonni. Néhány tanár korainak tartja a mi iskolánk témájában szereplő becslések, mérések 

tanítását, mert a tanulók legnagyobb részének számfogalma az 5-ös számkörben sem alakult 

még ki. Az alaprajz megértéséhez is rengeteg magyarázatra van szükség, ezért ezt a témakört 

inkább a második félév végére kell áttenni, vagy második évre. A tanárok véleménye szerint a 

digitális tananyag nem digitális tananyag, csupán néhány film, ami sokszor nem ennek a 

korosztálynak való. Pillanatnyilag annyi a digitális tananyag, hogy ki lehet vetíteni a 

tankönyvet. 

 

A fejezetek tartalmi felépítése 

 

A tanárok szerint a leckék logikus felépítésűek, bár előfordul, hogy bizonyos témákon túl 

nagy a hangsúly (pl: óvoda-iskola közti különbség), így a nehezebb, fontosabb témakörökre 

nem marad elég idő. Mások véleménye szerint viszont nem feltétlenül mindig logikus 

felépítésűek a leckék. A tankönyvi törzsszövegben sokszor kevés az ismeretközlő szöveg, 

nincs „tanulnivaló“, csak kérdések és feladatok, így a tankönyvi törzsszöveg nem segíti elő az 

tanulást és a tanultak rögzítését. Több anyagrésszel nem tudnak végezni az adott idő alatt. 

Több tanár véleménye az, hogy az égtájak és a földrajzi környezet bemutatása elvont 

gondolkodást igényel, korai ennek a korosztálynak, illetve több állatokkal kapcsolatos órát 

kéne tervezni. Problémának tartják a tanárok, hogy több olyan elvont fogalmat kellene 

megérteniük és megtanulniuk a gyerekenek, amelyek még koraiak számukra, (pl: körforgások, 

ciklikus ismétlődés) vagy olyan információt közöl, melynek megértésére és megjegyzésére 

ilyen formában nem képes egy gyerek. 

 

A szövegek érthetősége, feladatok 

 

A tankönyv szóhasználata érthető, korosztályhoz igazodó, ugyanakkor néhány esetben 

előfordul, hogy a tankönyv szövege túl bonyolult egy első osztályos tanuló számára, 
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szövegezése és feladatai nem minden esetben felelnek meg a korosztálynak. Egy-egy témánál 

a mondatok túl hosszúak, nincsenek összhangban az elsősök szövegértési képességeivel, 

különösen igaz ez a „bagoly” jelzésű részekre, illetve a tananyagok összefoglalása is nagyon 

bonyolult. A tanárok úgy gondolják, hogy célravezetőbb lenne, ha az első félévben a 

feladatok utasításait a tankönyvben és a munkafüzetben is szótagolva tüntetnék fel, a 

könnyebb olvashatóság és érthetőség miatt. Pozitívum, hogy a tankönyvben nagyon sokféle 

feladat van, esetleg több az előző anyagrész ismétlésére vonatkozó feladat lehetne a 

tankönyvben. A munkafüzet feladatai sokszor teljesen megegyeznek a tankönyvi feladatokkal, 

kevés a tudásra épülő, gondolkodtató feladat. 

 

Képek, szemléletesség 

 

A tankönyv grafikája nem nyerte el a tanárok tetszését. Rengeteg vélemény fogalmazódott 

meg az ügyben, hogy a figurák gyerekesek, sematikusak, elnagyoltak, karikatúra-szerűek, 

amely véleményük szerint nem segíti a gyerekek vizuális fejlődését. Gyakran nehezen voltak 

felismerhetőek a rajzok, sokszor a méretük is túl kicsi. Egy tankönyv nem mesekönyv, a 

környezeti nevelést nem szolgálják a (rossz) mesekönyv illusztrációkhoz hasonló állatfigurák, 

vagy az elvont fogalmakat még elvontabbá tevő képek (pl. napszakok), illetve a szakmaiatlan 

ábrák (pl. az iránytű rajza). Nagyobb szükség lenne természettudományos illusztrációkra és 

még inkább valósághű fényképekre. A képek számát növelni kellene. A kritikai vélemények 

nem csupán az emberábrázolásra irányultak, hanem ugyanúgy az állatokra és növényekre. 

Másik visszatérő probléma a képekkel kapcsolatban, hogy a tankönyv és a munkafüzet 

sokszor leckéken át ugyanazt az ábrát tartalmazza. A diák fókuszcsoportokon is 

megfogalmazták a gyerekek közül többen, hogy nagyon „furcsák” a képek. 

 

Tanmenet 

 

A válaszadó tanárok a tanmenet felépítését jónak tartják, ugyanakkor azt tapasztalják, hogy 

számos lecke fogalmi anyaga messze meghaladja az első osztályosok elvont, fogalmi 

gondolkodási szintjét. Ezen kívül már ősszel olyan készségeket vár el a gyerekektől, 

amelyekkel nem feltétlenül rendelkeznek még, pl íráskészség az ősz-tél leckéknél. Kivétel 

nélkül néhány tananyagtartalmat elhagynának (pl nemzeti parkok) és más 

tananyagtartalmakra jóval több időt hagynának (pl növények, állatok). A tanmenetben 

szereplő fejlesztési célok megfogalmazása pontos, figyelembe veszi a kerettantervi 

követelményeket. Mindenkor épít a gyerekek már meglévő háttértudására, a már meglévő 

ismereteikre, az ok-okozati kapcsolatok feltárásán keresztül segít az eligazodásban az őket 

körülvevő világban. Javasolt a környezetismeret tantárgy óraszámának felemelése heti 1 

óráról 2 órára. 

 

Javaslatok 

 

A tanárok egyöntetű véleményez az, hogy semmiféleképpen sem tanácsos tartós tankönyvet 

készíteni környezetismeret 1. évfolyamos tankönyvből, sokkal inkább javasolják a 

munkatankönyvet. Habár a leckék tartalmi felépítése jó, javasolt néhány hangsúlyeltolódást 
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alkalmazni a tananyagon belül. Kisebb hangsúlyt fektetni az óvodából-iskolába való átmenet 

témakörre, ez tulajdonképpen az első és második fejezetet érinti és javasolt néhány, a 

gyerekek számára túl elvont és nehezen befogadható témakörök elhagyása, vagy alapszinten 

történő tanítása (pl: lakóhelyünk felszíne). 

A tankönyv feladatai sokszor nem befejezhetőek egy óra alatt, javasolt a feladatok számának 

csökkentése, iletve javasolt legalább az első félévben a szótagoló írás a tankönyvben és a 

munkafüzetben, vagy a munkatankönyvben. 

A tanároknak a legtöbb problémájuk a tankönyvvel kapcsolatban a tankönyvi illusztrációval 

volt, amely kiterjedt egyrészt az ilusztrációk méretére (kicsik) és számára (kevés) – ezek 

könnyeben korrigálható hiányosságok, másrészt kiterjedtek az illusztrációk esztétikumára. A 

sematikus, lebutított figurák a tanárok döntő többsége szerint nem segíti elő a tanulást, a 

vizuális intelligenciát nem fejleszti – ez véleményük szerint egy nehezen javítható probléma, 

több tanár megfogalmazta azt, hogy a tankönyv grafikai újratervezése szükséges. 

 

 

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 110 válasz érkezett a Környezetismeret 1 tankönyvre, amiből 53 

az OFI-val szerződésben álló „kipróbáló”pedagógus, illetve 57 önkéntes kitöltő „használó” 

pedagógustól származott. Ez azt jelenti, hogy a kipróbálás folyamatában összességében 48% 

volt a kipróbálók, és 52% a használók aránya.  

 

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

válasz száma  

Környezetismeret 1 

Kipróbáló

k száma 

Használó

k száma Összesen 

Válaszadók száma 53 57 110 

Válaszadók aránya 48% 52% 100% 
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Tankönyvi minőség elemei 

 
A pedagógusok az egyes szempontokat ötfokú skálán értékelhették. 

 
 

1. Ábra: Tankönyv tartalma, és módszerei  

A pedagógusok a legpozitívabban a diákok érdeklődésének felkeltésében, illetve a 

kérdésfelvetések kommunikációt segítő jellemzőjében 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

3,7

3,3

3,4

3,6

3,1

3,5

3,3

3,4

Környezetismeret 1
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2. Ábra: Szerkesztés és kivitelezés  

A szerkesztés, kivitelezés terén a tankönyv kerettantervhez való igazodásával, és a tipográfiai 

jellemzők életkornak megfelelő voltával voltak leginkább elégedettek a tanárok, legkevésbé 

pedig a tankönyv oktatástámogatásával és a nyomdai kivitelezéssel  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

3,3

4,1

3,6

3,4

3,9

3,8

3,8

3,8

Környezetismeret 1
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3. Ábra: Olvashatóság, érthetőség 

 

A szövegben előforduló fogalmak definíciójával inkább elégedettnek tűntek a pedagógusok, 

azonban az idegen szavak magyarázatát, és a szövegtípusok arányát kevésbé tartották 

megfelelőnek a tanulók nyelvi fejlettségének. 

 
 

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

3,4

3,2

3,4

3,7

3,3

3,2

Környezetismeret 1

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

3,6

3,8

3,5

Környezetismeret 1
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Az életszerűség szempontjából azt lehetett mondani, hogy a tankönyv többé kevésbé 

megfelelt a pedagógusok elvárásainak. Legkevésbé a tankönyvben bemutatott gyakorlati 

vonatkozásokkal elégedettek a pedagógusok. 

 

A kérdések és feladatok terén azt lehet mondani, hogy a pedagógusok többé-kevésbé 

alkalmasnak tartották a tankönyvet a gondolkodási képességek tananyaghoz kapcsolódó 

fejlesztésére. Legjobbra a feladatok ismereteket alkalmazásban hasznosító tulajdonságát 

értékelték. Feltűnő, hogy a differenciálásra alkalmas módszereket kevésbé tartják alkalmasnak 

(átlag=3,1). 

 

5. Ábra: Gondolkodtatás 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

3,6

3,4

3,7

3,5

3,4

Környezet 1
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6. Ábra: Tanulásirányítás 

 
A feladatok terén több problémásabb jellemzőt is találhatunk: a legkevésbé tartják 

megfelelőnek a pedagógusok a feladatok differenciálásra lehetőséget adó jellegét, valamint 

úgy tűnik inkább hiányolják a valódi megértést igénylő feladatok szerepeltetését a 

tankönyvben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

3,4

3,6

3,7

3,5

3,6

3,1

Környezet 1
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7. Ábra: Feladatok 

 
Komoly hiányosságok mutatkoztak az étékelés terén is.  Az ellenőrzés igazából egyetlen 

formájával sem mondhatóak a pedagógusok elégedettnek Legkevésbé elégedettek a 

pedagógus értékelési lehetőségeivel és a tanulók fejlődésének érzékeltetésével. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

3,6

3,3

3,5

3,5

3,5

3,6

3,4

3,2

3,0

3,4

Környezetismeret 1
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8. ábra: Önellenőrzés, értékelés 

 

 
A szemléltető eszközökkel többségében elégedettek voltak a pedagógusok. A legkevésbé 

tartják megfelelőnek a tankönyv vizuális-kulturális szocializáció funkcióját. 

 

 

9. ábra: Szemléltetés 

 
A szemléltető eszközök közül majdnem minden típus megjelenését ideális, arányúnak és 

mennyiségűnek tartották a pedagógusok. Kevésnek tartották  a fényképek, képzőművészeti 

alkotások és az autentikus szövegek mennyiségét a leckében. 
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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 leginkább 

problémásnak a leckék logikus felépítését és strukturáltságát tartják. 

 

11. ábra: Tipográfia 

 

 
A munkafüzet tipográfiáját a tankönyvvel összhangban lévőnek ítélték, és szinte minden 

szempontból pozitívan ítélték meg a munkafüzetet a pedagógusok. Összesen két pont volt, 
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amiben nem volt maradéktalan a munkafüzettel való elégedettség: a differenciált 

tanulásszervezés támogatása, és a feladatok sokoldalú képességfejlesztése. 

 

12. ábra: Munkafüzet 
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III. Vélemények változása 

 

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

során a válaszadók közel 30 százaléka (29%) esetében javult, és körülbelül ugyanilyen 

arányban (31%) pedig negatívabb lett. 24%-a válaszadóknak nem szívesen tanítaná újra ezt a 

tankönyvet a diákjainak.  

 

13. Vélemények változása 

 

 
59 fő válaszolt a kérdésre a kérdőívet kitöltő pedagógusok közül, hogy változott-e és ha igen 

milyen irányban a tankönyvi megítélése a tanév elejéhez képest. 30 főnek nem változott a 

véleménye, az ő hozzállásuk nem mozdult el a tanév tapasztalatai akapján. Közülük 7 fő az, 

aki már a tanáv kezdetén is azt gondolta, hogy a környezetismeret 1 tankönyv jól szerkeszett, 

tartalmilag a korosztályhoz illeszkedik, kitünően alkalmazható a tanítás során. Az ő 

véleményük a tanév során megerősítést nyert. Azon kívül, hogy véleményük szerint nem 

csupán pedagógus szemmel jónak értékelhető a könyv, hanem a diákok is szívesen tanulnak 

belőle, könnyen el tudják sajátítani a tananyagot. 

Jóval többen, 24-en ugyanolyan negatívan ítélték meg a tankönyvet a tanév végén, mint annak 

elején. Ők kiemelték a tankönyvi és munkafüzeti feladatmegegyezésekből fakadó 

megnövekedett órára való készülési időt, a tankönyv nyelvezete nem mindig korosztályhoz 

illő, illetve a tankönyv illusztrációja is több tanár véleménye szerint gyerekes, nem tudja 

megvalósítani a fejlesztési szándékot. 

A válaszadók közül 17 főnek viszont változott a véleménye a kipróbálást követően. Közülük 

8 főnek a kezdeti pozitív hozzállás alábbhagyott és a tapasztalat azt eredményezte náluk, hogy 

rosszabb lett a tankönyvről alkotott véleményük. Kiemelik, hogy néhány témakörrel túl 

keveset foglalkozik a tankönyv (állatok, növények), illetve, hogy mind grafikailag, mind a 

feladatok szintjén nagy az átfedés a munkafüzet és a tankönyv között, illetve a tankönyv 

grafikája túlságosan gyerekes. 
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Ezzel szemben 9 fő körében javult a tankönyv megítélése. Ebben a megszokásnak, mint 

motívumnak volt jelentős szerepe, illetve véleményük szerint több jól használható leckét 

tartalmaz a tankönyv, a gyerekek pedig szerették az órákaz, különösen a matricás mellékletet 

szerették (volna). Megítélésük szerint a tanév vége felé egy adott lecke mennyisége jobban 

elosztható volt az órán, könnyebben végeztek az anyaggal. 

9 fő nem adott egyértelmű választ a jövőt illetően, vagy azért mert úgy érzik, hogy a 

tankönyvnek több pozitívuma és negatívuma is van, így nem tudnak ezügyben állást foglalni, 

vagy egyszerűen csak elmondták a véleményüket a tankönyvvel kapcsolatban.  

 

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

  
58-an válaszoltak arra a kérdésre, hogy tanítana-e a következő évben ebből a tankönyből. A 

válaszadók közül csupán 1 fő válaszolta azt, hogy fenntartások nélkül szívesen tanítana ebből 

a könyvből jövőre. 

 

A válaszadók majdnem fele, 26 tanár azt gondolja, hogy amennyiben a tankönyv 

átdolgozásra, javításra kerül és a szakmai, tartalmi és szerkesztési problémák megoldódnak 

szívesen tanítanának újra ebből a könyvből. Többen azt szeretnék, hogy a munkafüzet és 

tankönyv helyett munkatankönyv jöjjön létre, de semmiféleképpen sem tartós tankönyv. A 

matricás mellékletet matricákkal tudják csupán elfogadni és többen alapkritériumnak nevezik 

meg a tankönyv grafikai átdolgozását, amely jelen formájában túl egysíkú és gyermekded. 

 

A válaszadók közül 20-an akkor sem tanítanának a tankönyvből, ha abban a felvázolt hibák 

javításra, a hiányok kiegészítésre kerülnek. Szerintük több lecke nem a korosztálynak való, 

illetve több esetben a munkafüzet és a tankönyv ugyanazokat a feladatokat tartalmazza.  

 

12 fő nem tudta eldönteni, hogy tanítana, vagy sem a jövőben ebből a tankönyvből, 

ugyanakkor pozitívumokat és negatívumokat ők is tudtak azonosítani. 
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