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Magyar nyelv és kommunikáció 6. évfolyam 

 

I. Vezetői összefoglaló:  

Számos kritika megfogalmazódott a tankönyvvel szemben. A pedagógusok úgy látják, a 

könyv szövege túl terjedelmes, sűrű, tömör, nem elég átlátható, nehéz kiemelni belőle a 

lényeget: sokan szerencsésebbnek tartanák, ha lényegre törőbb lenne az ismeretelemek 

megjelenítése, akár összefoglalók formájában. Egyes pedagógusok adott témák tárgyalását, 

szakmai megközelítését idegennek, következetlennek és inkoherensnek tartják. Többek 

véleménye szerint nincs elég gyakorlófeladat, illetve nem áll rendelkezésre elég idő a 

gyakoroltatásra. Nem találkozott a pedagógusok maradéktalan egyetértésével a 

kommunikációs részek integrálásása a tárgyba: bár a vonatkozó témákat fontosnak és jól 

kidolgozottnak tartják, nem feltétlen érzik azokat relevánsnak, különösen a korlátos 

óraszámok fényében. 

Tematika (tananyag szerkezete) 

A pedagógusok részéről több javaslat megfogalmazódik a rendelkezésre álló óraszám 

témakörök, témák, illetve a különböző tevékenység és óratípusok szerinti elosztásának 

módosítására; több időt tartanának szükségesnek fenntartani gyakorlásra, gyakoroltatásra. A 

kommunikációs témaköröket, bár fontosnak és jól kidolgozottnak tartják őket, nem feltétlenül 

érzik relevánsnak a nyelvtanhoz. Egyes témakörök tárgyalását, a könyv fogalomhasználatát 

következetlennek, adott témák megközelítését (szakmailag) idegennek érzik 

A fejezetek, leckék tartalmi felépítése 

A pedagógusok véleménye szerint a fejezetek felépítése, az összefoglalók hiányosságai, a 

vázlatok, kulcsszavak kigyűjtésének hiánya nem támogatja a diákokat a tanulásban. A 

pedagógusok adott témakörökre/témákra kevesebb időt szánnának ( pl.  Az élőbeszéd, Helyes 
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beszéd és szövegalkotás, A sajtó és az internet világa részek). A Helyes beszéd részt a 

leckékhez lehetne rendelni, illetve a szövegalkotási feladatokat egy-egy leíró nyelvtani 

anyaghoz lehetne csatolni. Adott leckéket összevonnának, egyes részeket elhagynának a 

tankönyvből. A témazáró dolgozatok/felmérők egy részének más számonkérési formában 

kellene megvalósulni a pedagógusok szerint, a jelenlegi tankönyvben túl sok ilyen számon 

kérési forma szerepel.  

Szövegek (olvashatóság, érthetőség) 

A pedagógusok véleménye szerint a tankönyvi szöveg nem elég lényegre törő, nem biztosítja 

a diákok számára az elvárt szakszókincset, nem támogatja őket abban, hogy megtanuljanak 

céltudatosan tanulni; a szövegek sokszor hosszadalmasak, tagolatlanok, nehéz kiemelni 

belőlük a lényeget. Az olvashatóság/érthetőség szempontjának értékelésekor a fogalmak 

definícióinak érthetőségét ítélték meg legalacsonyabbra a pedagógusok.  

Kérdések, feladatok (gondolkodtatás, tanulásirányítás) 

Miközben egyes feladatokat feleslegesnek éreznek a pedagógusok, más típusú feladatokat 

hiányolnak, illetve ezek mennyiségét elégtelennek találják; van anyagrész, amihez egyáltalán 

nincs feladat. A feladatok vonatkozásában a tananyagnak a tankönyvi összefoglalókon 

keresztüli rendszerezése tekintetében értékelték relatíve legalacsonyabbra a könyvet. A 

pedagógusok meglátása szerint a munkafüzetben sem szerepel megfelelő mennyiségű, adott 

típusú feladat; a munkafüzet vonatkozásában a pedagógusok a tankönyvi tananyag 

elsajátításának támogatása, a sokoldalú képességfejlesztés, illetve a feladatok motiváló 

mivolta és sokrétűsége mentén értékelték relatíve legalacsonyabbra a könyvet. 

Önellenőrzés, értékelés 

Az önellenőrzés/értékelés dimenziójában, a pedagógusok saját értékelő tevékenységük, 

illetve ennek támogatása tekintetében értékelték relatíve legalacsonyabbra a könyvet. 

Ugyanakkor, a feladatok csekély száma, illetve az összefoglalások, az ismeretek 

rendszerezése vonatkozásában fennálló hiányosságok folytán a diákok önellenőrzésre való 

lehetőségét is korlátozottnak látják. 

Képek, ábrák 

A vizuális elemek a korosztály számára érthetőek és tetszetősek; ugyanakkor a pedagógusok 

véleménye szerint az illusztrációk és a tördelés sem támogatják az oktatási célok elérését, bár 

a (vicces) képek, ábrák szintén tetszenek a diákoknak. A szemléltetés dimenziójában, az 

illusztrációk önálló információhordozóként való funkcionálása, illetve az illusztrációkhoz 

kapcsolódó feladatok tekintetében értékelték relatíve legalacsonyabbra a könyvet.  

Tipográfia 

A különböző típusú tankönyv-részeket jelző színkódokat a diákok érthetőnek és tetszetősnek 

találják, illetve a könyvben található (vicces) képek, ábrák is tetszenek nekik. A pedagógusok 

egy része szerint itt-ott erőltetettek az illusztrációk, és ezek olykor negatív irányba 
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befolyásolják, zavaróvá teszik a szövegképet, a tördelést. Felesleges szerintük ennyi 

illusztráció, mert a könyv rendezettségét, átláthatóságát áldozzák fel így a szerzők, 

szerkesztők. Két szempont mentén adtak relatíve gyengébb értékelést a pedagógusok: a 

szöveg tagolása és a kiemelések vonatkozásában.  

 

Tanmenet 

Többen javasolják a rendelkezésre álló óraszám témakörök/témák, illetve tevékenységek 

szerinti elosztásának módosítását, a hangsúlyok áthelyezését: egyes témákra több, másokra 

kevesebb időt fordítanának. Az értékelők a fejlesztési célokat és feladatokat, ezek egymásra 

épülésétt összességében többnyire megfelelőnek tartják. Ugyanakkor elérésükhöz a nyelvtani, 

helyesírási területen óraszám-átcsoportosítást tartanak szükségesnek, illetve általában a 

végrahajtásukhoz több időt kellene szerintük adni. Fontosnak tartják az óraszámok 

témák/témakörök/tevékenységek közötti időelosztás módosítását is. Véleményük szerint több 

időt kellene hagyni a gyakorlásra. 

 

Pedagógiai, módszertani szemlélet  

A pedagógusok a tankönyv fejlesztési céljait és a feladatokat többnyire megfelelőnek tartják. 

A pedagógusok nem találták könnyűnek a tankönyvvel való munkát, különösen mert nem állt 

rendelkezésükre tanári segédkönyv, nem voltak felmérőlapok, megoldó-kulcsok. Hiányolják 

a könyvből a módszeresen felépített, kompetencia-fejlesztésre irányuló, azt támogató 

feladatokat.  Az órai munka szervezése tekintetében elmondták, hogy nem jellemző, hogy a 

tanár felolvasna a könyvből; ha felolvasnak, akkor inkább a diákok olvasnak. A 

kommunikációs részeknél többet dolgoznak a diákok önállóan. Vázlatot készítenek, a 

szövegtől függően, a diákok, részben, önállóan is. A kérdések színvonala nem egységes, 

némelyik erőltetett. 

A hagyományostól eltérő csoport- és tanulásszervezési formák, kompetenciafejlesztő 

módszerek tekintetében a páros munkát alkalmazzák leginkább, anyagrésztől függően. A 

kooperatív tanulásszervezéssel ritkábban próbálkoznak, témakörtől is függően, de a gyerekek 

sem feltétlenül fogékonyak rá, nehéz, ha a tanulók nem úgy jönnek az alsó tagozatból, hogy 

már ismert, begyakorolt számukra ez a munkaforma. Ezen módszerek rendszeres 

alkalmazása, a rendelkezésükre álló óraszámok és ilyen osztályméretek mellett, számukra 

nem tűnik reálisnak, még ha egyébként jók is lennének. 

A könyvben szerepelnek olyan feladatok, amelyek a pedagógusok meglátása szerint 

alkalmasak a tanulók szövegértési és kommunikációs képességeinek fejlesztésére, és 

motiválásuk érdekében színessé is tehetőek az órák. A kommunikációs részekhez köthető 

órák kötetlenebbek, játékosak, ezeken a diákok is aktívabbak. A tehetséges, a hátrányos 

helyzetű, a sajátos nevelési igényű tanulókkal való célirányos foglalkozásra a rendelkezésre 

álló óraszámok mellett nemigen látnak lehetőséget; ez nem elsősorban a könyvtől függ, de a 

könyvben sincsenek ilyen jellegű feladatok. 
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A pedagógusok, miközben elismerik, hogy a könyv (többek között vizuális elemeivel) 

kapcsolódási pontokat talál a diákok felé, úgy érzik, a felesleges órai tevékenységekkel 

(könyvből füzetbe való másolás), valamint a nyelvtan szempontjából nem feltétlen releváns 

témák (kommunikációs részek) tárgyalásával elvonja az erőforrásokat a legfontosabb 

feladatoktól. Ebből a szempontból a maguk részéről hasznosabbnak, használhatóbbnak, a 

tényleges tanítási gyakorlattal inkább összhangban lévőnek tartanának egy olyan tankönyvet, 

amely összeszedetten, röviden, célzottan közli a szükséges információkat, egyben megfelelő 

mennyiségű (több) gyakorlófeladatot tartalmaz és időt biztosít ezek elvégzésére. 

 

II. A tankönyvre vonatkozó statisztikai adatok az év végi felmérésből 

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

pedagógusoknak.  Összesen 59 válasz érkezett a Magyar nyelv és kommunikáció 6 

tankönyvre, amiből 36 az OFI-val szerződésben álló „kipróbáló”pedagógus, illetve 23 

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

folyamatában összességében 61% volt a kipróbálók, és 39% a használók aránya.  

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

válasz száma  

Magyar nyelv és kommunikáció 6 

Kipróbáló

k száma 

Használó

k száma Összesen 

Válaszadók száma 36 23 59 

Válaszadók aránya 61% 39% 100% 

Tankönyvi minőség elemei 

 

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

A pedagógusok a legpozitívabbnak a témák tanórai kommunikációt elősegítő funkcióját 

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

3,2

3,3

3,5

3,7

2,9

3,4

3,3

3,4

Magyar nyelv és kommunikáció 6
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2. Ábra: Szerkesztés és kivitelezés  

A szerkesztés, kivitelezés terén a tankönyv mindennapi használatra alkalmas nyomdai 

kivitelezésével, és az anyag kerettantervi óraszámokhoz való illeszkedésével 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

3,2

4,0

4,0

3,8

3,7

3,1

3,9

3,8

Magyar nyelv és kommunikáció 6
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3. Ábra: Olvashatóság, érthetőség 

A szövegben előforduló idegen szavak magyarázatával, és a mondatok összetettségével, 

hosszával elégedettnek tűntek a pedagógusok, azonban kevésbé tartották érthetőnek a 

fogalmak definícióját. 

 

 

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

3,6

3,7

3,6

3,3

3,7

3,6

Magyar nyelv és kommunikáció 6

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

3,5

3,7

3,7

3,2

Magyar nyelv és kommunikáció 6
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Az életszerűség szempontjából a tankönyv kevésbé felelt a pedagógusok elvárásainak. A 

tanultak gyakorlati vonatkozásait kevésbé mutatta be a tankönyv. 

A pedagógusok pozitívan ítélték meg az önálló munkát igénylő tanulói feladatokat. 

Ugyanakkor az összefoglalók kevésbé adtak lehetőséget a tananyag rendszerezésére. 

 

5. Ábra: Gondolkodtatás 

 

 

6. Ábra: Tanulásirányítás 

 

A feladatok terén további problémák mutatkoztak az ismeretanyagok strukturáltsága terén.  

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

3,4

3,4

3,5

3,5

3,4
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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

3,7

3,4

3,7

3,6

3,5

3,3

Magyar 6



9 
 

 

7. Ábra: Feladatok 

 

További hiányosságok mutatkoztak az étékelés terén, főleg a tanári értékelés megsegítésében.  

 

 

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

3,2

3,1

3,0

3,6

3,2

3,2

3,4

3,1

3,1

3,1

2,7
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8. ábra: Önellenőrzés, értékelés 

 

 

A szemléltető eszközökkel többségében elégedetlenebbek voltak a pedagógusok. Elsősorban 

az illusztrációk információhordozásában 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,

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

3,0

2,8

3,2

3,1

2,7
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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

3,9

3,5

3,1

3,4

2,9

3,5

Magyar 6
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A szemléltető eszközök közül minden típus megjelenését nem tartották ideális arányúnak és 

mennyiségűnek tartották a pedagógusok. A fényképeket sokallták, a térképek arányát pedig 

kevesellték. 

 

10. ábra: Szemléltető eszközök 

 - 

 

A tipográfiai jellemzőkkel is kevésbé voltak elégedettnek 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

2,9

3,1

2,6

2,5

2,6

2,8

2,6

Magyar nyelv és kommunikáció 6

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

3,9

4,3

4,4

3,4

3,2

3,2

Magyar 6



12 
 

A munkafüzettel sem voltak maradéktalanul elégedettek a válaszadók. Összesen két pont 

volt, amit jobbra értékeltek: a munkafüzet szóhasználatának illeszkedése a tanulók előzetes 

tudásához, és a munkafüzet tipográfiájának összhangja a tankönyv tipográfiájával. 

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 negyedének esetében javult, több mint harmadánál pedig negatívabb 

lett. 25%-a válaszadóknak nem szívesen tanítaná újra ezt a tankönyvet a diákjainak.  

13. ábra: Vélemények változása 

 

 

A vélemények változásában tapasztalt negatív irányú eltolódás tetten érhető a szöveges 

értékelésekben is. 

A véleményükben pozitív változásról beszámolók a leckék hosszát, a változatos 

munkaformákat, a könyvnek a mindennapi élethez kapcsolódó témáit, a fogalmazási 

feladatokat, a könyv általában vett szemléletét, módszertani megközelítését említették. 

Negatív irányba befolyásolta a válaszadók véleményét a (gyakorló) feladatok mennyisége, 

olykor minősége, az összefoglalók, rendszerező elemek (hiánya), illetve többen tartották 

túlzottnak a kommunikációs témakörökre szánt időt. 
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14. ábra: Szívesen tanítaná-e a következő osztályát is ebből a kísérleti tankönyvből? 

 

A válaszadók túlnyomó többsége legfeljebb a javaslataik figyelembevételével készült 

átdolgozott kiadást használná szívesen a jövőben; az elutasítók aránya több mint kétszerese a 

„feltétel nélkül” elfogadóké. Mindez a szöveges értékelésekben is tükröződik: eltolódás 

tapasztalható a kritikus észrevételek felé, többek között, a feladatok (egyes feladattípusok) 

mennyiségére és minőségére, a munkafüzetre, a szöveg mennyiségére és szerkesztésre, a 

kiemelésekre, az összegző/rendszerező elemekre, a szemléltető anyagokra, valamint a könyv 

tartalmi felépítésére vonatkozóan. 
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