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Magyar nyelv és kommunikáció 5. évfolyam 

 

I. Vezetői összefoglaló 

 

A tankönyv megítélése a tanév során a kipróbálók egyharmada esetében javult, és 

egyharmada esetében romlott. Összességében a megkérdezettek 27 %-a határozottan elutasítja 

azt, hogy a jövőben a tankönyvből tanítson. Igen magas, 60 % azok aránya, akik átdolgozás, a 

felmerült kifogások, hibák orvoslása után tanítana szívesen a tankönyvből. 

 Szinte valamennyi területen közepesre, vagy annál alig jobbra értékelték a tanárok a 

tankönyvet. A szóbeli megnyilvánulásaikban igen sokan kifogásolták a címek kérdő mondatos 

formáját, a nyelvtan és a kommunikáció tananyagának szervetlen egymásmellettiségét és 

váltogatását, a tankönyv fejezeteinek egymásutániságát és a megtanulni valók nem megfelelő 

tipográfiáját. Voltak, akik számára a kiegészítő tananyagok és a tanítást segítő anyagok 

hiánya alakította ki a végső negatív megítélést. 

 A tanulói fókuszcsoportos interjúk alátámasztották a tanárok megfigyelését, hogy a 

gyerekek nem szeretik a tankönyvet. Legfőbb kritikaként a fejezetek címeinek kérdésként 

való megfogalmazását, a hosszú és bonyolult szövegeket és a fogalmak érthetetlenségét 

említették.  A tanárok ehhez még hozzátették, hogy a tankönyv egyáltalán nem támogatja a 

gyereket az önálló tanulásban, és ezt többen olyan súlyos problémának látják, ami a tankönyv 

pozitívumait is viszonylagossá teszi.  

 

Tematika, a tananyag tartalma 

A tankönyv felépítését igen sokan kritizálták. Nem értettek egyet sem a tanárok, sem a 

gyerekek a nyelvtan és a kommunikáció óránkénti váltogatásával. Úgy tapasztalják, hogy ez 

elszakítja egymástól az összetartozó anyagrészeket, ami különösen a nehezebb nyelvtani 
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részek esetében akadályozza az elsajátítást. A pedagógusok közül többen is szóvá tették, hogy 

nem vált világossá a tankönyv szerzőinek szándéka arról, hogy honnan hová szeretnék a 

gyereket eljuttatni, és erről sem szóban, sem útmutatóban nem adtak tájékoztatást.  

 A nyelvtani anyagrészen belül sem tartják logikusnak tankönyv felépítését. Nem 

értenek egyet azzal, hogy rögtön az év elején veszi a tankönyv a hangtant, amit a legnehezebb 

anyagrésznek tartanak. Az sem logikus, hogy a hangtörvények tanítása megelőzi a hangok és 

betűk közötti különbségről szóló részt. 

 Van olyan témakör, amire a tankönyv túl sok leckét szán (pl. kommunikáció, 

szövegszerkesztés), valamire viszont túl keveset (pl. helyesírás). Jobbnak tartanák, ha nem év 

végén kerülne sor a helyesírás alapvető tudnivalóinak a tárgyalására, hanem év elején, illetve 

nyelvtani, fogalmazási ismeretekkel párhuzamosan. Többen a mássalhangzó törvények 

tanítására is jóval több időt szánnának, mint amit a tankönyv és tanmenet előirányoz. 

 

 Mind a kérdőíves megkérdezés, mind a személyes beszélgetések azt támasztották alá, 

hogy a tanárok 60 %-a különböző okokból kihagyott leckéket a tankönyvből. Köztük kisebb 

számban olyanok voltak, akik más tankönyvből jobban megtaníthatónak tartották az adott 

tananyagot, többségben viszont azok, akik túl feszesnek találták a tervezett haladást és soknak 

a tananyagot.  

 

A fejezetek tartalmi felépítése 

A fejezetek tartalmi felépítésével kapcsolatosan szinte teljes körű volt az a kritika, hogy 

rendkívül zavaró a címek kérdésként való megfogalmazása. A gyerekek úgy gondolják, hogy 

ezek a címek nem tartalmazzák a lényeget, így nehéz visszakeresni egy-egy fejezetet, ha 

dolgozatra készülnek. Ráadásul sok hasonló kérdés van, és nem lehet megtalálni a leckét.  

 A leckék fő szövegét hosszúnak, bonyolultnak, rosszul tagoltnak, felépítésében sem 

tartják jónak. Kevesebb szöveggel, vázlatszerű megoldásokkal, tömörebb magyarázatokkal, 

táblázatba foglalt, folyamatábrákat használó lényegkiemeléssel egyszerűbb lenne a megértés. 

 Előfordul, hogy a tankönyv szövege, amely az új ismereteket megfogalmazza, nem a 

diákok előzetes tudására alapoz, s nem is fogalmaz kellően szakszerűen, de egyúttal érthetően, 

tömören. Megfogalmazásai túlságosan szószátyárok, ugyanakkor - vagy talán éppen ezért - 

pontatlanok, nem logikusak. A tankönyvben szereplő fogalmak időnként nem voltak teljesen 

érthetőek a gyerekek számára. Főként a Hang és betű témakör esetében okozott ez 

nehézséget, mert a leírtak alapján nem mindig értették meg a mássalhangzó-törvényeket. 

Hasonló problémákat tapasztaltak más tanárok a Hangalak és jelentés témakör tanítása közben 

is.  

 Jól jellemzi ezt a helyzetet az a tanár, aki a tankönyvhasználatról így nyilatkozott: „A 

tankönyv minden részét használjuk, kivéve az elméleti szövegeket.” 

 

Önálló tanulás, önellenőrzés: 

A tankönyv egyik leginkább kritizált része az önálló tanulásra való alkalmatlansága. Hiába 

vannak egyes kifejezések vastagon kiemelve az elméleti szövegben, ezek nem tették képessé a 

gyerekeket, hogy mondatban meg tudják fogalmazni a lényeget, a megtanulandó részt. A 

tankönyv nem segíti a tanulókat abban, hogy ellenőrizni tudják saját fejlődésüket, illetve azt, 

hogy pontosan megértették-e a leckét, de nem támogatja eléggé a tanár értékelő tevékenységét 

sem.  A „Most már jobban érted?” és a „Mit gondolsz a témáról?” felvetések nem segítették 
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a megfelelőképpen a tanultak ellenőrzését. Nem elég konkrétak, többször megkérdezték a 

gyerekek, hogy mit kell csinálni.  

 

A szövegek érthetősége, életszerűség 

A tankönyv nyelvezete igen eltérő értékelést kapott a tanárok és a diákok csoportján belül is, 

amit a kérdőívben az átlag értékek kissé elfednek. Voltak olyanok, akik kifejezetten jónak, a 

gyerekek nyelvhasználatát tükrözőnek, a gyerekek érdeklődési körét célzónak látják a 

tankönyv nyelvezetét. Úgy érzik, hogy a tegező megszólítás, a közvetlenség közel hozza a 

tankönyvet a gyerekekhez, életszerűvé teszi azt.  

 Ugyanezeket a vonásokat mások (tanárok és diákok egyaránt) épp ellenkezőleg ítélték 

meg. Úgy gondolják, hogy a nyelvezet időnként túlságosan gyerekes, meseszerű, nem 

komolyan vehető. A diákok megfogalmazása szerint a tankönyv túl közvetlen, úgy beszél, 

mintha egy barát lenne. Voltak, akiknek nem tetszettek az „Ugye erre gondoltál?” és a 

„Veled is megtörtént már?” kérdések, mert a korábban leírtak egyáltalán nem egyeztek saját 

tapasztalatukkal. A „Most már jobban érted?” részeket is idegesítőnek találták többen. 

 A tankönyv megszólító, közvetlen stílusban íródott ugyan, de az elméleti részek 

érthetőségét rengeteg kritika érte mind a tanárok, mind a diákok részéről. Van olyan tanár, aki 

a tankönyv fő hibájának éppen az elmélet ömlesztettségét tartja, és úgy gondolja, hogy ezeken 

az oldalakon egy csomó rendezetlen információ van, úgy kell kibogarászni a lényeget belőle. 

A gyerekek is kritikaként fogalmazták meg, hogy a tankönyv túl hosszadalmasan és túl 

bonyolult módon írja le a tananyagot és nehéz kiszedni a lényeget. Emellett gyakran 

találkoznak olyan szavakkal, melyeknek nem ismerik a jelentését és nem is magyarázza meg a 

könyv, vagy a munkafüzet (pl. asszociáció). 

 

Kérdések, feladatok 

A tankönyv legjobbra értékelt részét képezik a kérdések és feladatok. Az érdekes játékok, a 

gyerekeket megmozgató, kreatív feladatok mind a gyerekek, mind a tanárok tetszését 

elnyerték. Jók a leckék végén lévő szókincs gyarapítók, a különféle játékok.  

 A pedagógusok általában alkalmasnak találták a feladatokat és kérdéseket arra, hogy a 

tananyaghoz kapcsolódó gondolkodást és az önálló véleményalkotást fejlesszék. 

Megfogalmazásuk többnyire érthető, a tanulók életkorának megfelelő. Változatos 

tanulásszervezési formákat tesznek lehetővé. Többen gondolták úgy, hogy a feladatok 

differenciálásra nem eléggé alkalmasak. A tehetséges tanulók felfedezésére jól használható a 

tankönyv, de a hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatására és az SNI-s tanulók speciális 

igényeire nem ad megoldást. Többen szívesen látnának több begyakorló, tudást elmélyítő 

feladatot legalább a munkafüzetben. A tanárok egy része szerint ezt a könyvet leginkább egy 

jó játék- és feladatgyűjteményként lehet használni. 

 

Képek, szemléletesség 

A tankönyv képeinek, illusztrációinak megítélése nem egységes. Egyrészről maguk az ábrák, 

rajzok tetszenek mind a gyerekeknek, mind a tanároknak. Színesek, szemléletesek, a gyerekek 

megfogalmazásában „aranyosak”, ugyanakkor sokan megjegyzik, hogy az adott tananyaghoz 

nem mindig köthetők. 
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 Másrészt kritikaként fogalmazódott meg, mind a kérdőívben, mind a szóbeli 

információk között, hogy a megtanulni valók szemléltetése nem megfelelő. Hiányolták a 

tanárok az összefoglaló táblázatok, grafikonok, fürtábrák megjelenítését. Megjegyezték, hogy 

a mai gyerekek alapvetően vizuális módon fogadnak be információkat, egy teleírt oldallal 

nem tudnak mit kezdeni. Sokkal eredményesebben tudnának dolgozni olyan tankönyvből, ami 

a szabályokat láttatja, vizualizálja, azaz a szöveg helyett röviden, tömören összefoglalja.  

 

Tanmenet 

A tanmenetben összefoglalt fejlesztési célokkal, és azok egymásra épülésével alapvetően 

egyetértenek a tanárok. Helyeslik, hogy a leckék gyakorlatiasak, és hogy a „grammatikai 

célok” mellett hangsúlyt kap a kommunikáció is. Ugyanakkor továbbra is nagyobb súlyt 

adnának az anyanyelvi nevelésnek, a helyesírási képesség, az írásbeli és szóbeli 

szövegalkotási képesség fejlesztésének akár a kommunikációs részek rovására is.  

 A tanmenet véleményezők jelentős része javasolja a fejezetek sorrendjének 

megváltoztatását, erre többen igen részletes javaslatot tettek. Általában több gyakorló órát 

szeretnének és az elméletileg nehezebb témákra több időt szánnának. 

 

Javaslatok 

Számos kérés, javaslat fogalmazódott meg arra vonatkozóan, hogy készüljenek el és jussanak 

el a pedagógusokhoz a munkájukat segítő segédanyagok: 

– témazárók, és a bemeneti méréshez feladatlap, 

– megfelelő differenciálásra alkalmas feladatbank (gondolva azokra az iskolákra is, ahol az 

informatikai ellátottság gyenge és korszerűtlen), 

– vastagabb munkafüzet, amiben folyamatosan fejleszthető lenne a helyesírási készség, illetve 

a fogalmazási készség segédfeladatokkal.  

 

 

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 84 válasz érkezett a Magyar nyelv és kommunikáció 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  

Magyar nyelv és kommunikáció 5 

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 az egyes szempontokat ötfokú skálán értékelhették. 

 

1. Ábra: Tankönyv tartalma, és módszerei  

A pedagógusok a legpozitívabban a tanulásirányítás változatos módszereit és a kooperációs 

készség fejlesztését, 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

3,2

3,6

3,5

2,9

3,5

3,3

3,6

Magyar nyelv és kommunikáció 5
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2. Ábra: Szerkesztés és kivitelezés  

A szerkesztés, kivitelezés terén a tankönyv esztétikus kivitelezésével voltak leginkább 

elégedettek a tanárok, legkevésbé pedig a szöveg tagolásával, és a kiemelésekkel 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

3,1

4,0

3,9

3,9

3,8

3,2

4,1

3,9

Magyar nyelv és kommunikáció 5
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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 negatívan értékelték. 

 

 

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

3,5

3,4

3,1

3,4

3,6

Magyar nyelv és kommunikáció 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

3,7

3,6

3,6

3,3

Magyar nyelv és kommunikáció 5
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Az életszerűség szempontjából azt lehetett mondani, hogy a tankönyv nem kimondottan felelt 

meg a pedagógusok elvárásainak. A tanultak gyakorlati vonatkozásait értékelték 

legnegatívabban. 

 

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

a tankönyvet arra, hogy reflektálásra, véleményalkotásra ösztönözze a diákokat, és az önálló 

munkát igénylő feladatokat is pozitívan értékelték. Ugyanakkor problémát jeleztek az 

ismeretanyag strukturáltságával és az összefoglalókkal 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

3,7

3,5

3,5

3,6

3,4

Magyar 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

3,7

3,5

3,8

3,7

3,7

3,5

Magyar 5



9 
 

A feladatok terén további problémák mutatkoztak az előzetes ismeretek felidézését célzó 

feladatokkal kapcsolatban. 

 

7. Ábra: Feladatok 

 

További hiányosságok mutatkoztak az étékelés terén, mind a tanári értékelés megsegítésében, 

mind pedig a diákok fejlődés érzékelésében.  

 

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

3,3

3,2

3,0

3,6

3,4

3,4

3,6

3,3

3,3

3,3

3,0

Magyar nyelv és kommunikáció 5
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8. ábra: Önellenőrzés, értékelés 

 

 

A szemléltető eszközökkel többé-kevésbé elégedettek voltak a pedagógusok. Elsősorban az 

illusztrációk önálló információhordozóként való működésével 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,

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

2,9

2,8

3,5

3,3

2,8
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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

4,0

3,8

3,5

3,4

3,3

3,6
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A szemléltető eszközök közül minden típus megjelenését közel ideális arányúnak és 

mennyiségűnek tartották a pedagógusok. A diagramokat, térképeket és táblázatokat kicsit 

kevesellték. 

 

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 leckék belső felépítését kivéve a tipográfiai jellemzőkkel is inkább 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

Térképek

Táblázatok

Forrásszövegek

Autentikus szövegek

2,7

3,1

3,3

2,8

2,7

2,7

3,0

3,0
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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

4,0

4,2

4,4

3,6

3,2

3,4
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A munkafüzettel nem voltak elégedettek a tanárok, az értékelések 3,1-3,6 között mozognak. 

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

3,3

3,6

3,4

3,6

3,3

3,2

3,2

3,1
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III. Vélemények változása 

 

A tankönyv megítélése a tanév során a válaszadók harmadának esetében javult, és szintén 

harmaduknál pedig negatívabb lett. 27%-a válaszadóknak nem szívesen tanítaná újra ezt a 

tankönyvet a diákjainak.  

13. ábra: Vélemények változása 

 

 

A 38 szöveges indoklást adó pedagógus közül minden hatodik válaszából nem derült ki, hogy 

a tankönyv megítélése hogyan változott a tanév végére. Azok válaszait soroltuk ide, akik „azt 

kaptam, amire számítottam” jellegű választ adtak, amiből nem derül ki, hogy a várakozás 

pozitív vagy negatív volt.  

Minden harmadik szöveges választ adónak eleve is jó volt a véleménye és az megmaradt, 

vagy pedig a tanév során javult szemükben a tankönyv megítélése. Voltak olyan válaszadók, 

akiknek pozitív várakozásait teljes mértékben visszaigazolta az új tankönyv és 

munkafüzet.A javuló megítélés mellett vannak, akik hangot adtak kritikai megjegyzéseiknek 

is, elsősorban a fejezetek címével és a tananyag rendszerezésével kapcsolatosan. 

A szöveges választ adók közel fele azt írta le, hogy milyen okokból romlott véleménye a 

tankönyvvel kapcsolatosan. Legtöbben feszítettnek érezték a tempót, kevéssé 

rendszerezettnek a tananyagot.  

Voltak, akik számára a kiegészítő tananyagok és a tanítást segítő anyagok hiánya alakította 

ki a végső negatív megítélést. 
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101
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161

Magyar nyelv és kommunikáció 5

3
16

29

18
4

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

 

 

46 pedagógus adott szöveges választ arra a kérdésre, hogy miért tanítaná, vagy nem tanítaná 

szívesen a tankönyve. Körükben azok voltak többségben, akik arra hoztak fel érveket, hogy 

miért nem tanítanának a könyvből. Figyelemre méltó, hogy a tankönyv használatát elutasítók 

között azok vannak többségben, akik egyértelműen és sokoldalúan indokolva fogalmazták 

meg elutasító véleményüket. Igen sokan kifogásolták a címek kérdő mondatos formáját, és 

a leckék felépítését és a megtanulni valók nem megfelelő tipográfiáját. 

 

13%

60%

27%
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Igen, szívesen tanítanám

Igen, tanítanám, de csak
az átdolgozott kiadásból

Nem tanítanám


