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Történelem 9. évfolyam 

 

I. Vezetői összefoglaló 

A 9. osztályos történelem tankönyv általános megítélése a tanárok körében inkább pozitívnak 

mondható, az év végi kérdőív eredményei alapján a válaszadók mindössze 16%-a nem 

szeretné következő osztályát ebből a tankönyvből tanítani. A vélemények változása 

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

(53%) esetében javult, és ötödüknél (19%) pedig negatívabb lett. A könyvet közepesre 

értékelik (3,4). A tankönyvön túlmutató probléma, ami az év végi kérdőívben kevésbé, de a 

tanmenet értékelésekben és a fókuszcsoportos beszélgetéseken hangsúlyosan felvetődött, 

hogy a tanárok alapvetően rossznak tartják a kerettantervben bevezetett változtatást, ami által 

jelentősen megnőtt az 9. osztályban tanítandó anyag mennyisége. A tankönyv megítélését 

továbbá nagyban befolyásolja, hogy a tanárok mennyire tartják alkalmasnak a könyvet az 

érettségire való felkészítésre; jelen tankönyvet inkább szakközépiskolások és a középszintű 

érettségire készülők körében tartják használhatónak.  

A fókuszcsoportos beszélgetések alapján a diákok megítélése a tankönyvről inkább vegyesnek 

mondható: a megfogalmazott pozitívumok és negatívumok hasonló arányban szerepeltek. Bár 

a fókuszcsoporton résztvevő diákok alapvetően érthetőnek tartják a 9. osztályos 

történelemkönyvet, az átláthatóság és eligazodás tekintetében már problémákat jeleztek. 

Szerintük a tankönyvben található leckék túlságosan hosszúak, valamint hosszú, számukra 

áttekinthetetlen bekezdéseket tartalmaznak, ami nagyon megnehezíti a könyvben való a 

tájékozódást. Elmondásuk szerint számukra könnyebben feldolgozható a tömörebb, de 

vizuálisan jobban áttekinthető vázlatszerű tananyag: több kiemelést, összefoglalást, értelmező 

ábrát és a táblázatot szeretnének látni a tankönyvben.  
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Tematika, a tananyag tartalma 

A tananyag tartalmával kapcsolatban az az ellentmondásos helyzet alakult ki, hogy a 

válaszadók annak ellenére is megfogalmaztak hiányosságokat, beemelendő elemeket, hogy 

alapvetően az elvégzendő tananyagot már önmagában túl soknak tartják a 9. osztályra (a 

tananyag növekedése viszont a megváltozott kerettantervből fakad, ilyen értelemben „nem a 

tankönyv hibája”).  

Bár a válaszadók szerint a tanmenetben megfogalmazott tartalom a kerettantervnek még 

megfelelő, de ezeket a tartalmi követelményeket aztán be is kellene illeszteni a tankönyvbe, 

mert jelen pillanatban a tananyag tartalma a tankönyvben hiányos. Fontos kerettantervi 

tartalmak maradtak ki a leckékből. Legtöbben úgy vélik, hogy a tartalmi hiányosságok miatt a 

tankönyv nem alkalmas sem arra, hogy az emelt szintű érettségire felkészüljenek belőle, sem 

pedig arra, hogy bármilyen történelem versenyen eredményeket érjenek el a diákok. 

Elképzelhető, hogy éppen a 9. évfolyamon elvégzendő tanagyag mennyiségének növekedése 

az oka, hogy az egyes témákat a tankönyv nem a korábban megszokott mélységben tárgyalja. 

Bármi legyen is az ok, a tanárok úgy érzik, hogy a tankönyv sok helyen tartami kiegészítésre 

szorul. 

 

A fejezetek tartalmi felépítése 

A fejezetekben található 4-6 oldalas leckéket a diákok egyöntetűen (és egyes tanárok is) 

túlságosan hosszúnak érezték.  A leckékben található „ráadás” és „kitekintő” részek mind a 

tanárok, mind a diákok körében népszerűek voltak és tetszést arattak. A leckék 

áttekinthetőségével, ami részben a leckék hosszából is ered, valamint logikus felépítésével 

kapcsolatban azonban mindkét csoport problémákat jelzett.  Az áttekinthetőséget és az önálló 

tanulást leginkább negatívan befolyásoló tényező, hogy a kiemelések mindössze egy-egy 

szóra, kifejezésre korlátozódnak, a lecke végén pedig nem található rövid összefoglalás vagy 

vázlat, így a tanároknak az amúgy is feszített tempó mellett még a lényegkiemelést és 

vázlatírást is be kell építeniük a tanórába. A „kitekintők” időnként a törzsanyaghoz tartozó 

információkat tartalmaznak, a tankönyvből esetenként fontos évszámok, tények, személyek 

hiányoznak, ami az anyag megértését is hátráltatja. A tankönyvből hiányzik a kronológiai 

táblázat valamint a tankönyv végi fogalomlista is sokkal használhatóbb lenne, ha a fogalmak 

meghatározásai is szerepelnének benne. 

 

A szövegek érthetősége 

A tankönyv szövegeinek érthetősége alapvetően jónak mondható, bár időnként előfordulnak 

többszörösen összetett mondatok és sok a zárójeles rész, de nagyrészt igazodik a tanulók 

nyelvhasználatához. Ez nem aratott osztatlan sikert a tanárok körében: volt, aki 

tudományosabb nyelvezetet várt a tankönyvtől. A tankönyvben megjelenő szakszavak 

mennyiségét a diákok időnként soknak találják, a megértést elősegítené, ha a fogalomlista a 

tankönyv végén magyarázatokkal is bővülne.   
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Kérdések, feladatok, munkafüzet 

A tankönyvben szereplő kérdések számát egyes tanárok túl soknak, a diákokat elrettentőnek 

érezték. A munkafüzet elég sok feladatot tartalmaz, ezért differenciálásra is alkalmas, viszont 

vannak olyan leckék, amihez egyáltalán nincsenek feladatok. A munkafüzet feladatai sokszor 

nagyon egyhangúak, a „táblázatba beírni a szövegből valamit” feladattípus dominál. A sok 

feladat ellenére sajnos nincsenek összefoglaló feladatok a munkafüzetben, így ezeket a 

tanároknak kell pótolni. 

Bár volt olyan válaszadó, aki elégedett volt az e-tananyag színvonalával, mások úgy látják, 

hogy más tankönyvekhez sokkal jobb anyagok álltak rendelkezésre, érdemes lenne ezeket 

átvenni. 

 

Képek, szemléletesség 

A tanárok szerint hasznosabb lenne a fényképek egy részét lecserélni, mert sokszor nem elég 

informatívak, csak illusztrációs célokat szolgálnak, és nem kapcsolódik feladat hozzájuk. 

Ezek helyett akár több táblázat és ábra is szerepelhetne, melyek segítenék az információk 

rendszerezését, növelnék az áttekinthetőséget; erre a diákok felől is igény fogalmazódik meg. 

Az is előfordul azonban, hogy fontos képek nem szerepelnek a tankönyvben, továbbá 

helyenként szükséges a térképek javítása. 

 

Tanmenet 

A tanárok igen nagy része a tankönyvi témák feldolgozására megszabott óraszámot nagyon 

kevésnek találja, bár azt is jelzik, hogy ez nem a tankönyv szerkesztők hibája, hanem a 

kerettanterv összeállítóié. Ugyanakkor az eredmény mégis az, hogy rövidebb idő alatt 

ugyanannyi tényanyagot, nevet, évszámot, fogalmat, összefüggést  stb. kell  megtanítani a 

diákoknak, ami a témák felületes áttekintéséhez vezet. A problémát vagy a történelem heti 

óraszámának háromra emelésével vagy egyes témáknak a következő évfolyamra való 

áthelyezésével lehetne orvosolni.  

 

Javaslatok 

A könyvben kifogásolt problémák egy része elsősorban a kerettanterv megváltoztatásával, 

azaz az 9. osztályos tananyag csökkentésével lenne orvosolható. Ez lehetővé tenné a 

tananyagban való nagyobb elmélyülést és több, a tanárok által fontosnak tartott, de a 

tankönyvből hiányzó részlet beemelését. Szükségesnek tűnik a tankönyvben a lényegkiemelés 

jobb megoldása és a leckékhez tartozó rövid összefoglalások beemelése. Továbbá szükség 

lenne fogalommagyarázatra és kronológiai táblázatra a tankönyv végén. A fotók egy részét le 

kellene cserélni több információt hordozó ábrára és táblázatra, és helyenként javítani kellene a 

tankönyv és munkafüzet térképeit. Az e-tananyag is továbbfejlesztendő. 
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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 46 válasz érkezett a Történelem 9 tankönyvre, amiből 36 az OFI-

val szerződésben álló „kipróbáló”pedagógus, illetve 10 önkéntes kitöltő „használó” 

pedagógustól származott. Ez azt jelenti, hogy a kipróbálás folyamatában összességében 78% 

volt a kipróbálók, és 22% a használók aránya.  

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

válasz száma  

Történelem 9 

Kipróbáló

k száma 

Használó

k száma Összesen 

Válaszadók száma 36 10 46 

Válaszadók aránya 78% 22% 100% 

Tankönyvi minőség elemei 

 

A pedagógusok az egyes szempontokat ötfokú skálán értékelhették. 

1. Ábra: Tankönyv tartalma, és módszerei  

A pedagógusok a legpozitívabban a diákok kulcskompetenciáinak fejlesztésében 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…

Biztosítja a személyre szabott tanulást

Fejleszti a kulcskompetenciákat

Fejleszti a tanulási képességet

Fejleszti a kooperációs képességet

3,5

3,4

3,4

3,3

2,9

3,6

3,3

3,2

Történelem 9
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2. Ábra: Szerkesztés és kivitelezés  

A szerkesztés, kivitelezés terén a tankönyv esztétikus kivitelezésével, a tipográfiai jellemzők 

életkornak megfelelő voltával és a tankönyv nyomdai 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

3,5

3,9

4,0

3,9

4,0

3,4

4,2

3,8

Történelem 9
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3. Ábra: Olvashatóság, érthetőség 

A pedagógusok leginkább a mondatok összetettségével, hosszával elégedettek, a legkevésbé 

pedig a szövegben előforduló idegen szavak magyarázatával elégedettek. 

 

 

4. Ábra: Életszerűség 

 

 

Az életszerűség szempontjából a tankönyv többé-kevésbé megfelelt a pedagógusok 

elvárásainak. A vélemények szerint kifejezetten hiányzik a tanultak gyakorlati 

vonatkozásainak szerepeltetése a tankönyvben.  

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

3,7

3,3

3,4

3,4

3,9

3,6

Történelem 9
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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

3,1

3,4

3,4

2,9

Történelem 9
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A kérdések és feladatok terén a pedagógusok inkább alkalmasnak tartották a tankönyvet a 

gondolkodási képességek tananyaghoz kapcsolódó fejlesztésére, illetve a tankönyvben 

található feladatokat és kérdéseket az ismeretek rögzítésére. A legkevésbé a kritikai 

gondolkodás fejlesztésének hangsúlyozásával és a differenciálás segítésével voltak 

elégedetlenek a pedagógusok. 

 

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
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3,8

3,6

3,6

Történelem 9

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

3,8

3,9

3,8

3,7

3,7

3,4

Történelem 9
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A feladatok terén további problémák mutatkoztak a személyes tapasztalatokra való utalások 

mennyiségével, a differenciálással, valamint az tananyag összefoglalásával.  

 

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…

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

3,6

3,6

3,3

3,5

3,7

3,1

3,4

3,4

3,6

3,2

3,2

Történelem 9
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További hiányosságok mutatkoztak az étékelés terén, a diákok fejlődésének érzékeltetésével. 

 

8. ábra: Önellenőrzés, értékelés 

 

 

A szemléltető eszközökkel többségében elégedettek voltak a pedagógusok. Legkevésbé 

elégedettek az illusztrációk információ-rendszerező funkciójával voltak a pedagógusok. 

 

9. ábra: Szemléltetés 
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A tankönyv lehetőséget ad arra, hogy a tanuló egy-
egy rész tanulását követően ellenőrizni tudja,…

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…

Segíti a pedagógusok értékelő tevékenységét
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3,5

3,5

3,3
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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

3,9

3,7

3,4

3,7

3,8

Történelem 9
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A szemléltető eszközök közül minden típus megjelenését ideális arányúnak és mennyiségűnek 

tartották a pedagógusok. A legkevésbé elégedettek a fényképek mennyiségével voltak a 

pedagógusok, azok arányát túlságosan soknak tartják. 

 

10. ábra: Szemléltető eszközök 

 

A tipográfiai jellemzőkkel inkább elégedettnek voltak mondhatóak a tanárok. 

11. ábra: Tipográfia 
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Diagramok, grafikonok

Ábrák

Fényképek

Képzőművészeti alkotások

Térképek

Táblázatok

Forrásszövegek

Autentikus szövegek
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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

3,8

4,2

4,3

3,9

3,6

3,7

Történelem 9
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A munkafüzet tipográfiáját a tankönyvvel összhangban lévőnek ítélték, és szinte minden 

szempontból pozitívan ítélték meg a munkafüzetet a pedagógusok. Több pont is volt, amiben 

nem volt maradéktalan a munkafüzettel való elégedettség: a tananyag elsajátításának 

támogatásával, a feladatok motiváló voltával, valamint a feladatok nehézségével. 

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
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III. Vélemények változása 

 

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

során a válaszadók felének (53%) esetében javult, és ötödüknél (19%) pedig negatívabb lett. 

16%-a válaszadóknak nem szívesen tanítaná újra ezt a tankönyvet a diákjainak.  

13. ábra: Vélemények változása 

 

Arra a kérdésre, hogy változott-e a véleménye a tankönyvvel kapcsolatban a tanév elejéhez 

képest 35 tanár adott szöveges választ is. Bár a szöveges válaszok alapján nem mindig 

eldönthető, hogy változott-e az adott válaszadó véleménye, úgy tűnik, hogy sok kipróbálónál 

csupán korábbi pozitív vagy éppen negatív álláspontjuk megerősödését eredményezte az 

elmúlt tanév. A szöveges válaszok alapján a véleményüket megváltoztatók között jóval 

többen vannak azok, akiknek a véleménye pozitív irányba változott, azonban voltak olyanok 

is, akik csalódtak, mert többet vártak a tankönyvtől. 

Pozitív változás okai: 

A tankönyv szerencsére nem váltotta be az előzetes negatív várakozásokat, kellemes pozitív 

meglepetéssel szolgált. Bár első ránézésre soknak tűnt az átadandó tudásanyag, de a tanév 

során kiderült, hogy a képek, ábrák, térképek száma arányossá tette a tananyagot. Úgy érzi, 

jobb, mint az általa korábban használt könyv, illetve megtanulta használni a könyvet, rájött 

mik az erősségei. Jónak tartja a hozzá kapcsolódó e-tananyagot. 

Negatív változás okai: 

Először jobbnak gondolta, mint azt a tankönyvet, amit eddig használt, de végül nem így lett. 

A negatív tanulói visszajelzések és az év közben jelentkező problémák miatt változott negatív 

irányba a véleménye. A tankönyv az emeltszintű érettségire való felkészítéshez nem 

használható, és heti 2 órában befejezhetetlen (ez viszont inkább a kerettanterv hibája). A 

tanulókat nem köti le a tankönyv, nagyon nehezen tanulják. 
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14. ábra: Szívesen tanítaná-e a következő osztályát is ebből a kísérleti 

tankönyvből? 

 

 

Arra a kérdésre, hogy szívesen tanítana-e a tankönyvből jövőre is, 27 tanár adott szöveges 

választ is. A válaszadók többsége a hibák javítása és a szükséges módosítások elvégzése után 

szívesen tanítana jövőre is az 9. osztályos történelemkönyvből. A válaszokból kitűnik, hogy 

bár 9. osztályos könyvről van szó, mégis legtöbben az érettségire való felkészítést említették, 

mint a tankönyvválasztás döntő kritériumát. Úgy tűnik, hogy a kísérleti tankönyv elsősorban a 

szakközépiskolában tanítók és a középszintű érettségire felkészítő tanárok körében népszerű, 

a válaszadók a tényanyag hiányosságai miatt alkalmatlannak tartják a tankönyvet az 

emeltszintű érettségire való felkészítésre. 
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Igen, szívesen tanítanám

Igen, tanítanám, de csak
az átdolgozott kiadásból

Nem tanítanám


