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Magyar nyelv és kommunikáció 10. évfolyam 

 

I. Vezetői összefoglaló 

 

A magyar nyelv és kommunikáció 10. osztályos tankönyv megítélése a pedagógusok és a 

diákok körében nem egyértelmű, elég vegyes. A megkérdezett pedagógusok fele, 50%-a csak 

abban az esetben tanítana továbbra is ebből a tankönyvből, amennyiben a hibák javításra 

kerülnek, illetve a koncepcionális, szerkezeti, tartalmi módosítások megvalósulnak. A 

válaszadók 27%-a már ebben a formában is szívesen tovább tanítaná a tankönyvet, ők 

leginkább a tankönyv életszerűségét és diákközpontúságát emelték ki, ugyanakkor a 

válaszadók 23%-a semmilyen formában sem tanítana a továbbiakban a tankönyvből. Ők azt 

gondolák, hogy a tankönyvön alapvető szerkezeti, tartalmi változtatás szükséges, ami túlmutat 

az apróbb hibák korrigálásán. 

A diákok a tanárokkal szemben már kritikusabbak, nem szeretnek, és csak nehezen tudnak a 

tankönyvből tanulni. Pozitivumnak tekintik, hogy átlátható a tankönyv, jó az elosztása, lényeg 

ki van emelve a leckéből és a végén össze van foglalva, illetve tetszik nekik az is, hogy 

fiatalokhoz közeli példákat hoz. Ugyanakkor véleményük szerint a tankönyv nyelvezete 

sokszor nehezen érthető, illetve többször számukra nehezen érthető és értelmezhető feladatok 

vannak a tankönyvben és a munkafüzetben is.  

 

A tananyag tartalma  

A legtöbb kipróbáló tanár számára a grammatikai és kommunikációs részek vegyítése jelenti 

a problémát, egyrészt azért, mert sokszor követhetetlen, illogikus és gyakran kapcsolat nélküli 
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a párosítás. Ezen kívül a tankönyvírók túlságosan ragaszkodtak az egy oldal anyag egy oldal 

feladat felosztáshoz, ezért sokszor felesleges, semmitmondó ábrák vannak a leckében, vagy 

pont fordítva, nem elég egy oldal az adott leckéhez. Nem egységes a tananyag mennyisége, 

vannak kifejezetten túlterhelt leckék és vannak kevés, vagy semennyi új információval bíró 

leckék. Több leckénél a szakkifejezések, definíciók magyarázata hiányzik, emiatt a leckék 

önálló feldolgozása bizonytalanná válik. A tankönyv és a munkafüzet sokszor nincsen 

összhangban, van olyan lecke, amihez nem tartozik munkafüzeti feladat. 

A tankönyv törekszik rá, hogy a tananyag megértését a mindennapi életből vett példákkal 

erősítse, ezt a tanárok java része hasznosnak tartja. A feladatok mennyisége változó, de 

alapvetően a tanárok bőségesnek találják a feladatok számát. Ez többeknek könnyebbség, 

hiszen tudnak válogatni, másoknak teher, mert úgy élik meg, hogy nem tudnak a tananyaggal 

végezni az adott óraszám keretei között. A feladatok nehézségi foka hullámzó, amely 

egyeseknek segítség a differenciált oktatásra, másoknak viszont probléma, hiszen többször a 

feladatok mélysége még egy felelethez is kevés, nemhogy egy középszintű érettségihez. 

 

A fejezetek tartalmi felépítése 

A diákoknak gondot okoz a tankönyv felépítésében a grammatikai anyagrészek és a 

kommunikációs témák váltogatása. Van, ahol indokolt és megfelelő ez a felépítés, de a 

szövegtani ismeretek közé beékelt kommunikációs témák megtörik az amúgy is nehéz 

szövegtani ismeretek rendszerezését és elmélyítését. A tankönyv tagolása, ez a fajta a 

struktúra a tanárok véleménye szerint nem tanulóbarát. Előfordul, hogy ugyanaz a szöveg 

jelenik meg a tankönyvben, mint a munkafüzetben. A főszöveg tagolása nem teszi lehetővé a 

gyors és hatékony tanulást. Hiányoznak a táblázatok, a különböző grafikus ábrák, amelyek 

segítenék a hatákony tanulást A munkafüzet egyes fejezetei nem szerepelnek a tankönyvben, 

nem kapcsolódnak a tananyaghoz, olyan, mintha mások írták volna őket. A kérdések, 

feladatok mennyisége hektikusan változik. Mivel gyakorlatilag képtelenség egy órán egy 

leckét a hozzá tartozó kommunikációs résszel együtt venni, ezért felesleges egymás után, 

átláthatatlan módon rendezni azokat. A tartalomjegyzék kaotikus, nem megfelelő, nem 

átlátható. A leckék belső felépítése nem logikus. Helyhiány esetén áttekinthetetlen ömlesztett 

szöveg van. 

 

A szövegek érthetősége 

A tanárok sokszor túl elvontnak, diszciplinárisnak látják a tankönyv szövegét, egyes 

esetekben viszont túl nyilvánvalónak, problémamentesnek a konkrét téma kifejtését. A 

nyelvészeti részek gyakran túl bonyolultak, a kommunikációval kapcsolatos leckék inkább 

egyszerűek, már-már gyerekesek. A tankönyv túlzsúfolt. Kevesebb, átláthatóbb, tagoltabb 

szöveg és sok-sok magyarázó ábra segíthetné a megértést. Ugyanakkor kevesebb folyamatos 

szöveg kellene. A szöveg olvasását nagyban elősegítette a kiemelések. Egyértelműen a leckék 

végén található összefoglalások a leginkább érthető, feldolgozható részek. 
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Képek, szemléletesség 

A tankönyv erőssége, hogy a diákok szívesen veszik kezükbe a tankönyvet. A tankönyv 

tipográfiai megoldásai, színkódja nagyban segíti az eligazodást, hisz a grammatikai leckék 

zöld, míg a kommunikációs leckék sárga fejléc alatt szerepelnek. 

Általános vélemény, hogy a tankönyvben vannak nagyon jó ábrák, és vannak teljesen 

felesleges illusztrációk. Több tanár szerint a képeknek szinte csak és kizárólag illusztráiós 

szerepe van a könyvben, kevésbé tartalmaznak önálló ismereteket, információkat, inkább csak 

helykitöltő szerepük van. Nagy szükség lenne több összefoglaló, rendszerező táblázatra, akár 

grafikonokra, folyamatábrákra is. 

 

Tanmenet 

A tanmenetben a témakörök feldolgozásának beosztása és az órák arányának felosztása a 

tanárok véleménye szerint megfelelő. Egyöntetűen az a vélemény, hogy a tananyag túl 

tömény és kevés a gyakorló óra. Egyet értenek a tanárok abban is, hogy nyelvtan és a 

kommunikációs részek keverése nem használható az órán, ennyi feladatot nem lehet elvégezni 

egy órán. A tananyag hatalmas és nincs idő az ismeretek elmélyítésére. A fejlesztési célok 

minden leckénél nagyon alaposan vannak megfogalmazva, egyértelműek, sokrétűek. A 

tanárok véleményes szerint kimondottan hasznos, hogy a fejlesztési célok elsősorban 

interdiszciplináris jellegűek, tehát más tantárgyak és az élet egyéb területein hasznos 

szöveghasználati készségeket is legalább annyira fejlesztenek, mint amennyire a magyar 

nyelvtan tananyag elsajátítását szolgálják. A célok, feladatok, valamint a fejlesztési területek 

igazodnak a kerettantervi követelményekhez. 

 

Javaslatok 

Mivel a tanárok döntő többségének véleménye szerint nem alkalmazható a tankönyv újító 

szándékú grammatika és kommunikációs leckék típusú felosztása, ezért javasolt ennek 

újragondolása. Ez a típusú szerkesztési mód a diákokat megzavarja, nem segíti elő a hatékony 

tanulást. A tananyagfejlesztéshez kapcsolódóan szükséges a tanári kézikönyv elkészítése, 

illetve a digitális tananyag elkészítése. Több tanár véleménye szerint a leckéket még inkább 

olvasás-centrikusabbá kell tenni, az értő, hangos olvasásra és a helyesírásra sokkal nagyobb 

hangsúlyt kell fektetni.  
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II. A tankönyvre vonatkozó statisztikai adatok az év végi felmérésből 

 

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

pedagógusoknak.  Összesen 35 válasz érkezett a Magyar nyelv és kommunikáció 10 

tankönyvre, amiből 31 az OFI-val szerződésben álló „kipróbáló”pedagógus, illetve 4 önkéntes 

kitöltő „használó” pedagógustól származott. Ez azt jelenti, hogy a kipróbálás folyamatában 

összességében 89% volt a kipróbálók, és 11% a használók aránya.  

 

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

válasz száma  

Magyar nyelv és kommunikáció 10 

Kipróbáló

k száma 

Használó

k száma Összesen 

Válaszadók száma 31 4 35 

Válaszadók aránya 89% 11% 100% 

 

Az egyes szempontokat a pedagógusok ötfokú skálán értékelhették. 
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Tankönyvi minőség elemei 

 

1. Ábra: Tankönyv tartalma, és módszerei  

A tankönyv tartalmi és módszertani jellemzőivel inkább elégedetlennek mondhatóak a 

pedagógusok. A pedagógusok a legpozitívabban a kulcskompetenciák fejlesztését 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

3,3

3,3

3,6

3,6

2,9

3,7

3,3

3,4

Magyar nyelv és kommunikáció 10
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A szerkesztés, kivitelezés terén a tankönyv nyomdai kivitelezésével voltak leginkább 

elégedettek a tanárok, legkevésbé pedig a kiemelésekkel, strukturálással, a tankönyv 

oktatástámogató funkciójával és a kerettantervhez való igazodásával.  

 

2. Ábra: Szerkesztés és kivitelezés  

 
 

3. Ábra: Olvashatóság, érthetőség 

 

 
 

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

A tankönyv hatékonyan támogatja a tantárgy…

A tankönyv anyaga illeszkedik a kerettantervben…

A tankönyv nyomdai kivitele megfelel a…

A nyomdai kivitelezés megfelelő

A tipográfiai jellemzők megfelelnek a tanulók…

A szöveg tagolása és kiemelések megfelelőek

A tankönyv esztétikus

A képek és a szövegek aránya megfelelő

3,3

3,4

3,9

3,8

3,7

3,2

3,7

3,7

Magyar nyelv és kommunikáció 10

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

3,3

3,4

3,5

3,7

3,8

Magyar nyelv és kommunikáció 10



7 
 

A tesztelő pedagógusok az olvashatóság és az érthetőség jellemzőivel kevésbé tűnnek 

elégedettnek. A legkevésbé a szövegben előforduló idegen szavak magyarázatával, 

szakszavak mennyiségével, és a tankönyv szövegezésének szóhasználatával voltak 

elégedettek. A többi tulajdonsággal inkább elégedettnek mondhatóak. 

 

4. Ábra: Életszerűség 

 

 
 

Az életszerűség szempontjából a tankönyvvel inkább elégedettek a tanárok. A pedagógusok 

legkevésbé elégedettek a tankönyv diákokat megszólító képességével voltak. 

 

A kérdések és feladatok terén a pedagógusok alkalmasnak tartották a tankönyvet a 

gondolkodási képességek tananyaghoz kapcsolódó fejlesztésére, kiemelkedően problémás 

terület az adatok szerint nincsen. Minden tulajdonságot pozitívnak értékelnek, legjobbra a 

feladatok ismeretek alkalmazását segítő szerepét értékelték. Kevésbé elégedettek viszont a 

feladatok differenciálásra való alkalmasságával. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

3,3

3,5

Magyar nyelv és kommunikáció 10
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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

3,8

3,6

4,1

3,9

3,5

Magyar 10

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

3,8

3,8

3,7

3,9

3,4

Magyar 10
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A feladatok terén kiemelkedően pozitívan értékelték a feladatok önálló munkára építő 

tulajdonságát. Sok tulajdonság értékelését negatívnak mondhatjuk, ezek közül a 

legrosszabbnak a bevezetéseket és a strukturáltságot látják. 

 

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

2,7

3,2

2,8

4,1

3,5

3,3

3,7

3,4

3,6

3,5

3,4

Magyar nyelv és kommunikáció 10



10 
 

Hiányosságok mutatkoztak az étékelés terén is, elfogadhatónak egyedül a kérdések 

tájékozódásra való ösztönző szerepét értékelték. A többi tulajdonsággal inkább elégedettnek 

mondhatóak.  

 

8. ábra: Önellenőrzés, értékelés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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,

mindent pontosan megértett-e

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

tantárgyak között

Segíti a pedagógusok értékelő tevékenységét

3,1

3,1

3,5

3,2

3,1

Magyar 10
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A szemléltető eszközökkel többnyire elégedettek voltak a pedagógusok. Legkevésbé 

elégedettek az illusztrációk információ-rendszerező funkciójával és az illusztrációk 

információtartalmával voltak. 

 

9. ábra: Szemléltetés 

 
A szemléltető eszközök közül szinte minden típus megjelenésével elégedettek voltak a 

pedagógusok. Úgy tűnik átlagosan egy kicsit soknak találták a képek arányát. 

 

10. ábra: Szemléltető eszközök  

 

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

3,6

3,4

3,1

3,6

Magyar 10

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

2,9

3,3

3,1

3,0

2,8

3,1

3,2

Magyar nyelv és kommunikáció 10
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A tipográfiai jellemzőkkel elégedettnek voltak mondhatóak a tanárok Legkevésbé jónak a 

logikus felépítettséget és a belső tagoltságot tartják. Legjobbnak pedig a kerettantervhez való 

illeszkedését értékelték. 

 

11. ábra: Tipográfia 

 

 
A munkafüzet tipográfiáját a tankönyvvel összhangban lévőnek ítélték. Nincsen olyan 

tulajdonság, amit negatívnak mondhatnánk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

3,6

3,7

3,9

2,9

3,2

3,6
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A munkafüzettel a pedagógusok többé kevésbé elégedettek. Legkevésbé elégedettek a 

munkafüzet tananyag elsajátítását támogató szerepével voltak, leginkább elégedettek pedig a 

nyomdai kivitelezéssel.   

 

12. ábra: A 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

3,1

3,7

3,9

3,5

3,4

3,5

3,2

3,2
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III. A vélemények változása 

 

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

során a válaszadók kétötöde (40%) esetében javult, és egy hatoduknál (17%) pedig negatívabb 

lett. 23%-a válaszadóknak nem szívesen tanítaná újra ezt a tankönyvet a diákjainak. 

 

  

13. ábra: Vélemények változása 

 
 

Erre a kérdésre szövegesen összesen 25-en válaszoltak. Körülbelül a válaszadók felének, 13 

főnek nem változott a véleménye a tanév elejéhez képest, tehát az a vélemény, ami a 

kezdetekkor kialakult bennük megmaradt és a tankönyv használat során az év végére sem 

változott meg. Ez a fajta állandóság kétirányú, egyrészt vannak, összesen 4-en, akiknek már a 

tanév elején is tetszett a tankönyv, ők azok, akik pozitívan álltak a váltáshoz és ők azok, akik 

a tanév végén is azt gondolják, hogy a tankönyv jól használható, szakmailag elfogadható. 

Megfelelőnek tartják a tankönyv elrendezését és pozitívumnak élik meg, hogy nagyszámú 

feladat közül tudnak válogatni a tankönyvből és a munkafüzetből. 

 

9 válaszadónak szintén nem változott meg a véleménye a tankönyv megítélése szempontjából, 

ők azok, akik már a kezdetekkor is szkeptikusak voltak és véleményük a tanév végére sem 

változott meg pozitív irányba. Többen arról számolnak be, hogy a tankönyv hiányosságai már 

a kezdetekkor is láthatóak voltak. Több tanár nem tartja szerencsésnek a grammatikai és 

kommunikációs részek párhuzamosan történő tanítását és többen átláthatatlannak, 

kaotikusnak találják a tankönyv szerkezetét. 

 

A válaszadók egy másik csoportjának 8 főnek viszont az előzetes percepciója tévesnek 

bizonyult. 5 főnek pozitív volt a véleménye a tanév kezdetekor, de a tanítás során és a 

tankönyv használat során a mélyebb megismerés által ez megváltozott és rosszabb lett. A 

1
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pedagógusok tapasztalatai szerint a tankönyv a diákok számára érthetetlen és zavart kelt az 

elrendezése. 

3 főnek viszont javult a hozzáállása a tanév végére. Ők azok, akik elmondásuk alapján 

megérteni vélték a tankönyv logikáját és a tankönyvet diákbarátnak látják. 

Több válaszadó, összesen 4 fő nem a kérdésre válaszolt, ugyanakkor véleményét leírta. 

 

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

 
 

 

Arra a kérdésre, hogy szívesen tanítana-e a következő osztályát is ebből a tankönyvből a 

kérdőívet kitöltő pedagógusok közül szöveges választ 25 fő adott. Közülük csupán egy fő 

gondolja úgy, hogy fenntartások és változtatások nélkül is szeretne ebből a tankönyvből 

tanítani. Elégedett mind a tankönyvvel, mind a munkafüzettel. 

A válaszadók közül 14-en gondolják azt, hogy abban az esetben, ha a tankönyv a szakmai 

ajánlások alapján átdolgozásra kerül, akkor továbbra is tanítanának a tankönyvből és a 

munkafüzetből. Ezek a pedagógusok hoznak jó és rossz példákat is, hangsúlyozzák, hogy több 

lecke színvonalas és sok jól használható feladat van, a tankönyv innovatív és modern 

szemléletű, ugyanakkor több lecke kiegészítésre, pontosításra szorul. 

A válaszadók közül összesen 10-en semmilyen körülmények között nem szeretnének ebből a 

tankönyvből tanítani. Hiányolják a tanári kézikönyvet, nem tartják használható koncepciónak 

a grammatikai és a kommunikációs részek összepárosítását, mások a használható feladatok 

mennyiségét kifogásolja, illetve a tankönyvet átláthatatlannak, kaotikusnak látják, a leckék 

tananyagmennyiségét pedig nem egységesen elosztottnak. 
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