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Történelem 6. évfolyam 

 

I. Vezetői összefoglaló 

 

A történelem 6. osztályos tankönyv megítélése a pedagógusok és a diákok körében nem 

egyértelmű, elég vegyes. A megkérdezett pedagógusok 26%-a továbbra is szívesen tanítana 

ebből a tankönyvből, 58%-a csak abban az esetben tanítana továbbra is ebből a tankönyvből, 

amennyiben a hibák javításra kerülnek. A válaszadók 16%-a semmilyen formában sem 

tanítana a továbbiakban a tankönyvből. A vélemények változása szempontjából azt láthatjuk, 

hogy a tankönyv megítélése a tanév során a válaszadók, több mint egyharmada (37%) 

esetében javult, és egynegyedüknél (28%) pedig negatívabb lett.  

A tanároknak több problémájuk van a tankönyvvel, amely alapvetően a kerettanterv 

ellentmondásából fakad, 1 tanév alatt 1,5 év anyagát kell a diákoknak megtanulniuk. Emellett 

a tankönyv kevéssé strukturált, lényegkiemelés egyáltalán nincs benne, ezen kívül a tanárok 

dolgát megnehezíti a tanári kézikönyv, a digitális tananyag és a mindtadogozatok hiánya.  

A diákokkal készített fókuszcsoportokon is az derült ki, hogy nehezen tudnak tanulni a 

tankönyvből, a leckék megfogalmazása sokszor túl bonyolult, nincsenek lényegkiemelések, 

így a legtöbbször ők a tanár által diktált, füzetbe írt vázlatból tudnak tanulni. 
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A tananyag tartalma 

A tanárok szinte kivétel nélkül jelezték, hogy a tankönyv hiányosságai javarészt a kerettanterv 

túlzott elvárásaiból fakad, túl nagy anyagrészt kell a hatodik osztályban történelem órán 

átadniuk a diákok részére, másfél év anyagát egy tanév alatt.  

Több olvasmány feldolgozását kivennék az anyag közül, vagy házifeladatnak adnák fel (pl. A 

boszorkányok, A kerekfejűek vezetője, Vendégségben Mátyás királynál), ezzel is időt spórolva 

a többi anyagrész alaposabb feldolgozása válna lehetővé, vagy több gyakorló és rendszerező 

óra kerülhetne a tananyagba. 

 

A fejezetek tartalmi felépítése 

A tankönyvvel kapcsolatban a kipróbáló tanárok véleménye vegyes. Pozitívumai között 

emelték ki azt, hogy a tankönyv és a térkép egyben van kezelve, ez jó irány szerintük. A 

tankönyvi leckék felépítése az esetek döntő többségében logikus, eltekintve néhány esettől 

(Oroszország hiányzik, a szabadságharc bizonyos részei elnagyoltak).  

A tanárok véleménye szerint a legtöbb probléma a leckék szerkesztettségével van. A 

tankönyvi olvasmányok és főszövegek nem eléggé tagoltak. A főszöveg alapján nem lehet 

tudni mi a hangsúlyos, fontos és mi az, ami kevésbé. A tananyag megértése, összefüggések 

felismerése főként a gyengébb képességű tanulóknak jelent nehézséget. Általánosan 

elmondható, hogy hiányzik a lényeg kiemelése, pillanatnyilag van olyan lecke a tankönyvben, 

ahol egyáltalán nincsenek kiemelések, így az otthoni felkészülés, a lényeges információk 

kiemelése a diákok számára nehézkes. A lényeges szakszavakat, évszámokat, személyeket 

vastagon kellen szedni. A tanárok véleménye szerint hasznos lenne, ha minden lecke után 

lenne egy összefoglaló vázlat, ami egyrészt segítené a megértést, másrészt alapja lehet az 

otthoni tanulásnak. Néhány anyagrész nehezen érthető, unalmas a korosztálynak, többen a 

történelemformáló eszmék című anyagot hozták fel példaként. 

Másik, többször elhangzott probléma, hogy a tankönyv és a munkafüzet nincsen szinkronban, 

olyan, mintha más szakemberek készítették volna őket, nem egyszer fordul olyan elő, hogy a 

munkafüzet olyan anyagra kérdez rá, amely nem található meg a tankönyvben. A tankönyv 

erőssége, hogy a szöveg mellett található a szómagyarázat, ugyanakkor az összefoglalás 

esetén már nehéz visszakeresni. A tanárok véleménye az, hogy a tankönyvi leckék 

szerkesztési hiányosságából adódóan a tankönyv önálló tanulásra nem alkalmas, tanári 

irányítás nélkül szinte lehetetlen feldolgozni. 

 

Kérdések, feladatok 

A tankönyvben a feladatok, kérdések aránya megfelelő. Külön erőssége a tankönyvnek, hogy 

már a lecke elején is bevezető kérdések vannak, amelyek sokszor felkeltik a diákok 

érdeklődését. A kérdésekkel kapcsolatban viszont elhangoztak olyan vélemények, hogy néha 

oly egyszerűek, hogy egy szóval lehet rá válaszolniuk, máskor viszont túl bonyolultak egy 6. 

osztályos gyereknek. Hasznos lenne, ha a törzsszöveg egyes részeihez is kapcsolódnának a 

megértést elősegítő vagy ellenőrző kérdések. Általános vélemény, hogy a leckék végén több 



3 
 

és komolyabb az összefoglalást segítő kérdéssornak kellene lenni. Erőssége a tankönyvnek, 

hogy több, jó gondolkodtató feladat van benne, de ezek főként a tehetséggondozást szolgálják. 

A tanulók nagyobb része nem képes megbirkózni ezekkel a feladatokkal. A gondolkodás 

fejlesztése a történelemtanítás során kulcsfeladat, erre nagyon jó lehetőséget adnak a 

„Dolgozd ki a válaszodat!“ feladatok és az "ahogyan a történészek gondolkodnak” című 

szemelvények is. A tanárok zöme több elsődleges forrásfeldolgozó feladatot szeretne a 

tankönyvben látni, a munkafüzetben pedig csökkenteni szeretnék a sablonos, unalmas 

feladatok számát. A csoportos interjún többször elhangzott, hogy a digitális tananyag hiánya 

megnehezíti az oktatást, annak fejlesztése elengedhetetlen. 

 

A szövegek érthetősége 

A tankönyv egyik legnagyobb gyengesége a szövegek érthetőségének kérdése. Gyakran a 

leckék nyelvi megformáltsága gátolja az anyag megértését. Számos új ismeretet, fogalmat 

nem, vagy nem megfelelő helyen, vagy módon magyaráz, ismertet. Nyelvi megformáltság 

tekintetében nem vették figyelembe a szerzők a korosztály sajátosságait. A tanároknak 

gyakran kell magyarról magyarra „fordítani”. Ez nem segíti a tanulási folyamatot, s nem teszi 

szerethetővé a tankönyvet. A mondatok bonyolultak, néhol többszörösen összetettek. Néhol 

túl sűrű az információ egy-egy bekezdésben, sokszor szinte minden kifejezést egyenként meg 

kell magyarázni egy-egy mondaton belül. A tanárok ugyanakkor tisztában vannak azzal, hogy 

a kerettanterv változott meg, és a tananyag megköveteli a bonyolultabb megfogalmazást, de 

ezt egy 12 éves diák nem érti. A szövegek megértése és feldolgozása főleg a nehezebben 

haladó, gyengébb képességű diákoknak okoz gondot. A tanárok szerint sok jó, gondolkodtató 

feladat van a tankönyvben, de ezek főként a tehetséggondozást szolgálják. 

 

Képek, szemléletesség 

 A vizuális elemek jól segítik a tananyag megértését és sok közülük önálló 

információhordozóként is megállja a helyét. A tankönyvben viszonylag sok művészeti 

alkotásról készített reprodukció található, ez egyrészről értékelendő, fejleszti a diákok vizuális 

intelligenciáját, másrészről viszont hasznos lenne egy-egy témához tudatosan készített ábra, 

rajz vagy illusztráció.  A tanárok és a diákok jónak tartják, hogy a tankönyv és a térkép egybe 

van szerkesztve, ezzel együtt a tanároknak a térképekkel több problémájuk is van.  

A térképek hiányosak, nem jól alkalmazkodnak több helyen az ismeretanyaghoz, nem elég 

informatívak nem segítik a térben tájékozódást. Nincsenek térképes feladatok, s nincsenek 

összehangolva a munkafüzet ilyen jellegű feladataival, számuk pedig kevés. Sokszor 

problémát okoz, hogy egy adott szöveg és a hozzá tartozó illusztráció messze van egymástól, 

pl. a másik oldalon, ahol már más tartalommal foglakozik a tankönyv, célszerű lenne ezeket 

összehangolni. Több táblázatra, ábrára, grafikonra, diagramra lenne szükség.  
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Tanmenet  

A válaszadó tanárok véleménye szerint a hatodik évfolyamos történelem tananyag 

feldolgozása nem okozna problémát, ha a tavaly bevezetett tantervi követelmények 

következtében nem hatalmas lemaradással kezdték volna meg az idei tanévet. Ezáltal 

lehetőség sem nyílik arra, hogy elmélyültebben, színesebb formában foglalkozzanak egy-egy 

témával. A tanárok a fejlesztési területeket jónak tartják, hiszen az ismeretszerzés, tanulás, 

kritikai gondolkodás, kommunikáció, tájékozódás térben és időben fejlesztése a legfontosabb 

feladat ebben az életkorban. A tanmenetben leírt fejlesztési célok összhangban vannak a 

kerettanterv céljaival. A témakörök tartalmát és elosztását a kipróbáló tanárok zöme 

elfogadhatónak tartja azzal együtt, hogy véleményük szerint a történelem tantárgy ilyen 

arányú felgyorsított tanítása nem teszi lehetővé az elmélyítést, a tantárgy megszerettetését. A 

tanárok elsősorban a kerettanterv megváltoztatását tartanák a legfontosabbnak. Amennyiben 

mód van rá, szívesen látnánk az ismeretek elmélyítését segítő, és az adott történelmi korszak 

hangulatát felidéző, kiegészítő tananyagokat, esetleg filmrészleteket. Ehhez kapcsolódva 

lehetne beépíteni interaktív típusú tanórákat. 

 

Javaslatok 

A történelem 6. osztályos tananyag mennyiség messze meghaladja azt a mennyiséget, amely a 

tanárok véleménye szerint tanítható, elmélyíthető lenne, ugyanakkor tisztában vannak azzal, 

hogy ez nem a tankönyv, hanem a kerettanterv „hibája”. A tankönyv úgy tudná a hátrány 

leküzdését támogatni, hogy ha a leckék jobban lennének tagolva. Kiemelésekkel, vastagítással 

kell jelezni, hogy mi a fontos, mi a lényeges az anyagban. A leckék szövegét egyszerűbbé kell 

tenni, hogy a korosztály könnyebben megértse azokat. A tanulhatóságot segítené elő a 

különböző ábrák, diagramok használata a tankönyvben. A térképek számát növelni kell, 

szakmailag pontosítani, javítani őket. A digitális tananyag fejlesztése itt is elengedhetetlen. 

 

II. A tankönyvre vonatkozó statisztikai adatok az év végi felmérésből 

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

pedagógusoknak.  Összesen 62 válasz érkezett a Történelem 6 tankönyvre, amiből 38 az OFI-

val szerződésben álló „kipróbáló”pedagógus, illetve 24 önkéntes kitöltő „használó” 

pedagógustól származott. Ez azt jelenti, hogy a kipróbálás folyamatában összességében 62% 

volt a kipróbálók, és 38% a használók aránya.  

 

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

válasz száma  

Történelem 6 

Kipróbáló

k száma 

Használó

k száma Összesen 

Válaszadók száma 38 24 62 

Válaszadók aránya 62% 38% 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 kulcskompetenciák fejlesztésében, a tanulásirányítási 

módszerek változatosságában, valamint a kommunikáció elősegítésében 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

3,5

3,4

3,6

3,6

3,1

3,6

3,5

3,5

Történelem 6
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2. Ábra: Szerkesztés és kivitelezés  

A szerkesztés, kivitelezés terén a tankönyv esztétikus kivitelezésével, és a kerettantervhez 

való igazodásával voltak leginkább elégedettek a tanárok, legkevésbé pedig a szöveg 

tagolásával, és a kiemelésekkel valamint a tanítást támogató funkciójával 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

3,9

3,8

3,5

3,8

2,7

3,7

3,7

Történelem 6
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3. Ábra: Olvashatóság, érthetőség 

A tesztelő pedagógusok az olvashatóság és az érthetőség jellemzőivel inkább elégedettek. 

Nincsen  a tankönyvnek sem kiugróan jó sem pedig kiugróan rossz tulajdonsága ezen a téren. 

 
 

4. Ábra: Életszerűség 

 

 
Az életszerűség szempontjából a tankönyv átlagosnak mondható. Nem igazán tartják 

megfelelőnek a mindennapi életből vett példák, és a tanultak gyakorlati hasznosíthatóságának 

mennyiségét. 

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

3,6

3,6

3,6

3,7

3,6

Történelem 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

3,0

3,6

3,5

3,0

Történelem 6
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A kérdések és feladatok terén a pedagógusok alkalmasnak tartották a tankönyvet a 

gondolkodási képességek tananyaghoz kapcsolódó fejlesztésére, kiemelkedően problémás 

terület az adatok szerint nincsen. A vélemények szerint a feladatok nem igazán alkalmasak a 

differenciálásra. 

 

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

3,6

3,6

3,5

Történelem 6

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

3,8

3,8

3,5

3,4

3,4

Történelem 6



9 
 

A feladatok terén további problémák mutatkoztak az összefoglalók, a ismeretanyag strukturált 

bemutatása, valamint a személyes tapasztalatokra való utalás 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…

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…

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

3,7

3,7

3,2

3,6

3,6

3,1

3,5

3,5

3,6

3,5

2,8

Történelem 6
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További hiányosságok mutatkoztak az étékelés terén, mind a tanulók saját fejlődésük 

észlelése terén, mind pedig a tanári értékelés megsegítésében.  

 

8. ábra: Önellenőrzés, értékelés 

 
A szemléltető eszközökkel többnyire elégedettek voltak a pedagógusok. Legkevésbé 

elégedettek az illusztrációk információ-rendszerező funkciójával voltak. 

 

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

3,4

3,1

3,3

3,2
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A szemléltető eszközök közül majdnem minden típus megjelenését ideális arányúnak és 

mennyiségűnek tartották a pedagógusok. A térképek, diagramok, forrásszövegek mennyiségét 

kicsit kevesellték. 

 

10. ábra: Szemléltető eszközök 

 
A tipográfiai jellemzőkkel is inkább elégedettnek voltak mondhatóak a tanárok. Legjobbnak a 

tartalomjegyzéket és a tartalom kerettantervhez való igazodását értékelték. Legkevésbé jónak 

pedig a leckék belső felépítését. 

 

11. ábra: Tipográfia 
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A munkafüzet tipográfiáját a tankönyvvel összhangban lévőnek ítélték. Nincsen olyan 

tulajdonság, amit negatívnak mondhatnánk. 

 

12. ábra: Munkafüzet 
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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 a tankönyv megítélése a tanév 

során a válaszadók, több mint egyharmada (37%) esetében javult, és egynegyedüknél (28%) 

pedig negatívabb lett. 16%-a válaszadóknak nem szívesen tanítaná újra ezt a tankönyvet a 

diákjainak.  

 

13. ábra: Vélemények változása 

 

 
Arra kérdésre, hogy megváltozott –e és ha igen milyen irányba a tankönyvről alkotott 

véleménye a válaszadók közül 41 fő válaszolt. 

Közülük 19 főnek nem mozdult el semmilyen irányba a véleménye, ugyanazt gondolják most 

a tanév végén, mint a tanév kezdetekor. 3 főnek a hozzáállása ugyanolyan jó maradt, szerintük 

a tankönyv jól strukturált, korosztályhoz illő a nyelvezete. 

Ezzel szemben a másik 16 főnek ugyanolyan negatív maradt a véleménye a tanév végére is. 

Ennek oka, hogy több anyag túl nehéz a diákoknak, nehezen érthető, bonyolult a leckék 

megfogalmazása, hiányoznak a lényegkiemelések és teljes mértékben hiányzik a digitális 

tananyag. 

A válaszadók közül 16 főnek viszont megváltozott valamilyen irányba a véleménye. 5 főnek 

romlott a véleménye, a kezdeti elfogadás az év végére elmúlt és számos kritikát fogalmaztak 

meg. A tankönyv sokkal kevesebbet ér szerintük, mint amennyire beharangozták azt. A 

tankönyv sokszor nincs szinkronban a munkafüzettel, a tördelés és a kiemelés nem felel meg a 

korosztálynak. 

11 fő körében viszont egyértelműen javult a tankönyv megítélése. Szerintük még az 

egyértelmű hibák ellenére is (kiemelések hiánya, összefoglaló kérdések) a tankönyvnek 

számos pozitívuma van: gyerekközpontú személetmód, új típusú feladatokat, és sokszor 

gondolatébresztő kérdéseket tartalmaz. 

7 fő ugyan nem adott egzakt választ a kérdésre, ugyanakkor több, hasznos információt 

tartalmazott a válaszuk. 
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„A leckék színvonala, a tudásanyag feldolgozása sok esetben nagyon eltérő volt. Voltak 

kiemelkedő anyagrészek és nagyon gyengék is.“ 

„Tananyagot tanítok, nem tankönyvet. Nekem majdnem mindegy, milyen tankönyvet kapok 

segédanyagnak, tankönyv nélkül is pontos elképzelésem van, mit szeretnék átadni a 

tanulóknak.“ 

 

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

 

 
 

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

kérdőívet kitöltő pedagógusok közül 42-en válaszoltak. 

A válaszadók kicsivel kevesebb, mint a harmada gondolja úgy, hogy a tankönyv jelenlegi 

formájából is tanítaná jövőre az osztályát. Véleményük szerint a tankönyv új szemléletével 

úttörő a maga területén, változatosak a feladatok és a tankönyv nyelvezete a korosztály 

képességeihez igazodik. 

A tanárok több mint fele ennél visszafogottabb és csak abban az esetben folytatná a tanítást 

ebből a tankönyvből, amennyiben a hibák javításra nem kerülnek. Véleményük szerin a 

tankönyv pillanatnyilag nem eléggé tagolt és nagyon hiányoznak a kiemelések.  

A válaszadók körülbelül ötöde semmilyen körülmények között nem szeretne ebből a 

tankönyvből tanítani. Véleményük szerint több lecke nem felel meg az életkori 

sajátosságoknak, a leckék nem logikusan felépítettek. 
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