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tanulók tanulására és a pedagógusok munkájára
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Bevezető
A 2014/15-ös tanévben a kísérleti tankönyvek kipróbálási folyamata során a tanárok körében
kvantitatív és kvalitatív kutatásokat is végeztünk: kérdőíveket vettünk fel, fókuszcsoportos
interjúkat készítettünk, a tanárok munkanaplózták a tankönyvek tanítási folyamatát. Ezeknek
a kutatásoknak a tankönyvek átírására, javítására vonatkozó tapasztalatait már különböző
összegzésekben korábban elvégeztük. Ez a tanulmány a kvantitatív és kvalitatív kutatásoknak
azon elemeit igyekszik összegezni másodelemzés formájában, melyek a kísérleti tankönyvek
hatásait mutatja be a tanulók tanulására, és a pedagógusok munkájára. A tanulmány első
felében a kvalitatív eredmények összegzése történik meg, a második felében pedig a 2014/15ös tanév végi tanári kérdőív eredményeinek elemzése történik a hatásokra koncentrálva.1
2015 tavaszán fókuszcsoportos interjúk keretében igyekeztünk minél több információt
megtudni az új, kísérleti tankönyvek tanórai használatának tapasztalatairól. Több olyan
kérdéscsoport is volt, melyek a tankönyvek hatásait is érintette, de a fő cél akkor nem ez a
szempont volt. Azért, hogy a tankönyvek hatásaira (motiváció, kompetenciafejlesztés,
eredményesség, tanári módszertan változása stb.) vonatkozó véleményeket részletesebben
tudjuk összegezni a másodelemzés során, az év végi felmérést követően fél évvel, 2015
decemberében a kipróbáló pedagógusokat még egy kiegészítő kérdőív keretében
megkérdeztük arról, hogy hogyan ítélik meg a kísérleti tankönyvek tanítása során tapasztalt
változásokat a diákok tanulásában, eredményeiben, illetve saját tanórai munkájukban.
Összességében a 27 tankönyvre 502 válasz érkezett az alapvetően nyitott kérdésekből álló
kérdéssorra (tankönyvenként átlagosan kb. 19 db válasz, de erős szórással, a legkevesebb 6
válasz volt, a legtöbb 382). Bár az összes tankönyvre beérkezett válaszok száma eléri a
kipróbálási folyamatban részt vevő tanárok létszámának a felét, az egyes tankönyvekre
vonatkozó válaszok számának alacsony volta, és a nagy szórás miatt is meglehetősen
óvatosan kell bánnunk az általánosításokkal. Az egyes témakörökhöz sok idézetet kapcsolunk,
hogy a konkrét tapasztalatok minél pregnánsabban megjelenhessenek, azaz beszéljenek
maguk a pedagógusok.

Fontos megjegyezni, hogy a kipróbálás alapvető célja a tankönyvek tanulási-tanítási folyamatban való
működésének vizsgálata volt, az összegzések is azt a célt szolgálták, hogy a tankönyvek vezető szerkesztői a
javítási, átírási folyamathoz minél több, részletekbe menő információt kapjanak a tankönyvekről. Tehát a
kipróbálás csak részben volt hatásvizsgálat, és a beválásvizsgálatnak is csak bizonyos elemei jelentek csak meg
az eredeti kutatásban.
2
Válaszadók száma tankönyvenként: Olvasókönyv 1.: 21 fő, Olvasókönyv 2.: 21 fő, Matematika 1.: 17 fő,
Matematika 2.: 24 fő, Környezetismeret 1.:15 fő, Környezetismeret 2.: 16 fő, Magyar nyelv 5.: 20 fő, Magyar
nyelv 6.: 6 fő, Irodalom 5.: 14 fő, Irodalom 6.: 10 fő, Matematika 5.: 21 fő, Matematika 6.: 37 fő,
Természetismeret 5.: 23 fő, Természetismeret 6.: 18 fő, Történelem 5.: 21 fő, Történelem 6.: 11 fő, Erkölcstan
5.: 21 fő, Erkölcstan 6.: 7 fő, Irodalom 9.: 16 fő, Irodalom 10.: 14 fő, Magyar nyelv 9.: 15 fő, Magyar nyelv 10.:
14 fő, Történelem 9.: 18 fő, Történelem 10.: 19 fő, Matematika 9.: 20 fő, Matematika 10.: 25 fő, Szakiskolai
közismeret 10.: 38 fő.
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A kiegészítő kérdőívben három kérdés vonatkozott a diákok motivációjára,
eredményességére, négy kérdésben pedig a tanárok tanítási gyakorlatára, módszereik
változására voltunk kíváncsiak.
A diákok motivációjára, eredményességére vonatkozóan feltett kérdések:




A kísérleti tankönyv tanulása során milyen területeken, témák esetében változott a
diákok motivációja, tanulási hajlandósága? Milyen irányba történt a változás?
Az Ön által tanított kísérleti tankönyv mely területeken, és mely kompetenciák
esetében segítette elő legjobban a tanulók kompetenciafejlesztését?
A kísérleti tankönyv tanulása során milyen területeken látott a diákok
eredményességében változásokat? Milyen irányú volt ez a változás? Volt-e
összehasonlítási alapja?

Tanárok számára feltett kérdések:






Melyek voltak azok a módszertani megoldások, amelyeket a kísérleti tankönyv
hatására kezdett el kipróbálni vagy a korábbinál nagyobb gyakorisággal alkalmazni?
Milyen hatással volt a kísérleti tankönyv (tényanyaga, megközelítési módja,
módszertana) szakmai szemléletére, pedagógiai attitűdjére, további munkájára?
Melyek voltak azok tartalmak (pl. témák, problémák, művek, események), amelyekkel
a tanítás során a kísérleti tankönyv hatására a korábbiaknál részletesebben
foglalkozott, vagy amelyek új tartalomként jelentek meg a tanítási gyakorlatában?
Melyek azok a módszertani megoldások és tananyagtartalmak, amelyek
alkalmazásához és tanításához további szakmai segítséget igényelne?

A válaszokat a különböző témakörök alapján tankönyvenként külön-külön elemeztük, a
következőkben ezekből az eredményekből a legfőbb tendenciákat iskolafok szerinti bontásban
is bemutatjuk. Az összegzést kiegészítjük a 2015 tavaszán zajlott fókuszcsoportos interjúk
iskolafokokra vonatkozó tanulságaival is. Tehát az alábbi elemzés elsősorban a kiegészítő
kérdőív nyitott kérdéseire adott válaszainak összegzését tartalmazza, de kiegészült a más
forrásokból szerzett információkkal is.

Alsó tagozatos kísérleti tankönyvek
Az alsó tagozatos tankönyvekre vonatkozó kérdésekre a kiegészítő kérdőívben 114 fő
válaszolt, összesen 6 tankönyvet értékelve: olvasókönyv 1. és 2. évfolyam, matematika 1. és
2. évfolyam, környezetismeret 1. és 2. évfolyam. A pótkérdőív kérdéscsoportjainak
megfelelően az összegzéseket 7 szempont alapján bontjuk szét.

A motivációval kapcsolatos tanári jelzések
A motiváció kérdésében az alsó tagozaton tanító pedagógusok azon az állásponton voltak,
hogy a diákok ebben az életkorban még alapvetően motiváltak a tanulásra, az új
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ismeretek megszerzésére, többen azt is kifejtették, hogy a motiváció fenntartását inkább a
pedagógus munkájának tartják, mint a tankönyv érdemének.
A motiváció kérdéskörében a következő legfontosabb szempontok jelentek meg a tanárok
válaszaiban a fókuszcsoportokban:
-

Az első két évfolyamra járó gyerekek még rendkívül motiváltak, érdeklődők, ezt a
tankönyvek figyelembe veszik, a gyerekeknek tetszenek a tankönyvek
A gyerekek tankönyvhöz való viszonyát nagyon meghatározza, hogy a tanító hogyan
viszonyul a tankönyvhöz.
A gyerekek szeretik a színes, érdekes feladatokat, a színes tankönyveket,
A tankönyvek megpróbálnak a gyerekek igényeinek is megfelelni
A változatos munkamódszerek is motiválják a gyerekeket.

A munkaformák közül alapvetően a tevékenykedtető munkaformák, elsősorban a páros és
csoportos munka keltette fel a tanulók érdeklődését és több tanár adott hangot annak a
véleményének, hogy ezek hatékony eszközök már az ilyen korú diákok motiválásában is.
A tankönyvek az érdekes témakörei, a hétköznapi élethez kapcsolódó, valamint játékos
formában feldolgozható feladatok a válaszadók többsége szerint motiválóan hatottak a
diákokra, csakúgy, a tankönyvek látványvilága, figyelemfelkeltő illusztrációi, és az
igényes kivitelezés is (ez alól kivételt jelentett a környezetismeret tankönyv, ahol a
szemléltetés területén nagyobb igényességet, és több segítséget várnának a pedagógusok).
Néhányan voltak, akik szerint a digitális feladatok, illetve – főleg a környezetismeret tantárgy
esetében - az (internetes) gyűjtőmunka mozgatta meg leginkább a diákokat.
Kritikaként leggyakrabban azt említették meg a pedagógusok, hogy a tananyag nem minden
esetben felel meg a tanulók életkori sajátosságainak, az olvasás terén ez a hosszabb
szövegek ijesztő mivoltában nyilvánult meg, a környezetismeretben pedig a nem megfelelő
témaválasztásban, illetve a szövegek bonyolultságában. Ezek a tényezők csökkentették az
aktivitási szintet az órákon. A Környezetismeret 1 tankönyvvel kapcsolatban többen azt is
kiemelték, hogy mivel a tankönyv, és a munkafüzet feladatai nagy mértékben megegyeznek,
ez nem volt motiváló a diákok számára. Voltak, akik inkább egy foglalkoztató
munkatankönyvet javasoltak a probléma kiküszöbölésére. Motiváció szempontjából a
nyelvtankönyveket érte a legtöbb kritika, a sablonszerű feladatok miatt, de ugyan ez a
kritika az elsős matematika tankönyvvel kapcsolatban is elhangzott. A nyitott kérdésekre
adott válaszok közül néhány jellemző értékelés:
Az olvasástanítás elején megijedtek a hosszú szövegektől. A jobb olvasók viszont bírták a
tempót, a gyengébbekkel másodjára olvastattam el, mikor már sejtésük volt a szöveg
tartalmáról. Vagy később visszatértünk rá. Írásnál a betűkapcsolások meggyötörték a
diszgráfiás elsősöket. (ABC Olvasókönyv 1)
A gyerekek szívesen dolgoznak együtt csoportban, párban. Nagyon szeretik a szituációs
játékokat, a dramatizálást. A második osztályos olvasókönyv sok lehetőséget biztosított erre.
Azt tapasztaltam, hogy annak ellenére, hogy csak második osztályosok voltak, nagyon gyorsan
elsajátították a csoportmunka lényegét, szívesen dolgoztak így. Végeztek gyűjtőmunkákat,
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utánanéztek dolgoknak a könyvtárban, az interneten. Hasznosnak találom, hogy a mindennapi
élethez kapcsolódó, használható ismeretekkel találkoztak a gyerekek. A gyerekek egyre
önállóbbak, kreatívabbak és kommunikatívabbak. Szívesen és ügyesen formálnak véleményt,
vitatkoznak, érvelnek. (Olvasókönyv 2)
Az első osztályos matematika tankönyvben én kifejezetten szerettem, hogy minden nagyobb
tananyag kiegészült egy plusz témával (állatkert, cirkusz) amihez tudtam még további
játékokat fűzni, általa könnyedén megvalósulhatott a tantárgyi koncentráció, egyszerűen
játékosabbá tette az órát, ami az első osztályosoknál különösen fontos. Nagyon szépek voltak
az illusztrációk, rendezett, jól tagolt feladatokkal. (Matematika 1)
Ez minden gyereknél más és más. Voltak, akik a szorzótáblák tanulásakor voltak motiváltak,
voltak, akiket a kitekintő témakörei érdekeltek nagyon. Egy biztos, a társasjátékokat mindenki
egyaránt élvezte. (Matematika 2)
Sokszor unták a gyerekek, hogy jóformán ugyanaz a tankönyv és a munkafüzet. Egyszerűbb
lett volna egy munkatankönyvet használni nekik is, nekem is. A régen használt Mozabook
segédanyaghoz hasonló oktatási kiegészítő nagyban segítette volna az érdeklődés fenntartását
ebben az esetben is. (Környezetismeret 1)
A korosztály szívesen foglalkozik az őt körülvevő világgal. A sok színes ábra, kép felkeltette a
diákok érdeklődését. Kiváltképpen az állat- és növényvilággal való részletesebb
megismerkedés tetszett a gyerekeknek. Még nagyobb lenne a motiváltság tanulmányi séták
beiktatásának lehetőségével. (Környezetismeret 2)

Kompetenciafejlesztésre vonatkozó megállapítások
A tankönyvek kompetenciafejlesztő voltával a pedagógusok általában elégedettek voltak.
A legfontosabb szempontok a következők voltak:
-

-

-

A kompetencia fejlesztés területén a tankönyvek legnagyobb erősségének a szociális
kompetencia fejlesztését, ezzel kapcsolatban a kooperativitás, és empatikus
készségek fejlesztését emelték ki a válaszadók, melyet sok esetben a csoportos,
illetve kooperatív feladatokhoz, valamint a dramatikus tevékenységekhez kötöttek.
Hangsúlyos területként volt jelen az anyanyelvi kommunikáció fejlesztése is. Ezen
belül főként a kifejezőképesség, a szókincsfejlesztés és a tankönyvek szövegértésre
gyakorolt hatását ítélték meg pozitívan.
Többen említették a gyűjtőmunkák miatt az önálló ismeretszerzés, feladatvégzés,
illetve problémamegoldó készség fejlesztését is, valamint a digitális kompetencia
fejlődését a tankönyvekhez tartozó digitális tananyag kapcsán.

A nyitott kérdésekre adott válaszok közül néhány jellemző értékelés:
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Személyi és szociális kompetenciáik is fejlődtek, hála a sok csoportos és páros munkának.
Kommunikációs képességeik is nagy mértékben fejlődtek, hála a szóbeli szövegalkotást
inspiráló feladatoknak. Szívesen dramatizálnak, dolgoznak csoportban. Együttműködésre
készek, empatikusak. (Olvasókönyv 2)
Amiben biztosan sokat fejlődtek, az a mechanikus, analóg gondolkodás. A számos hasonló
feladat hatására jól begyakorolták ezeket a típusú feladatokat. A nehezebb feladatok
mindenképp fejlesztették a logikus gondolkodását azoknak a jobb képességű gyerekeknek, akik
meg tudták őket oldani. Főként az anyanyelvi kompetencia területén jelentett javulást az
egyszerűnek nem igazán mondható szöveges feladatok megoldása. Digitális kompetenciájukat
mindenképp fejlesztette az interaktív anyag. Ezeket gyakran és szívesen oldogatták a gyerekek.
(Matematika 1)
Azt gondolom, hogy jobban rávezette őket a mindennapi életre! Lásd vásárlás, árcímkék
értelmezése, vagy a tűzvédelem, segélyhívó számok. Nekem úgy tűnt, életközelibb,
gyakorlatiasabb ismereteket nyújtott, mint korábban! (Környezetismeret 2)

Eredményességre vonatkozó megállapítások:
Az alsós tankönyvek esetében két területet említettek átfogóan az eredményesség kapcsán a
kipróbáló pedagógusok. Egyrészről a beszédkészség fejlesztését többen a tankönyvek
legnagyobb pozitívumaként említették a válaszadók közül, amire ennél a korosztálynál
nagy szükség is mutatkozott. Mindez kapcsolódott a tevékenységközpontú feladatokhoz,
csoportmunkához, ami miatt a többség a társas együttműködés, csoportmunka
fejlesztésében is eredményesnek tartotta a tankönyveket.
Néhány, a pedagógusok számára fontos, általánosan megemlített eredményességi mutató:
-

Eredményesség szempontjából a legjobb kontrolnak a felmérőket tartják a tanárok
(ezek hiányát itt-ott fel is említik, pl. matematika)
diákok nyitottsága, érdeklődése
a tantárgyhoz való pozitív viszonyulás (szeretik a tankönyvet, tantárgyat)
otthon is forgatják, olvassák a tankönyvet puszta érdeklődésből

Az eredményesség témakörében azonban többségében tantárgyanként igen eltérő, speciális
területeket említettek a pedagógusok, ezért ezeket ilyen bontásban is részletezzük:
Az alsósok számára készült olvasókönyvekben eredményesség szempontjából legtöbben a
kommunikációs készség fejlesztését, a szóbeli szövegalkotás erősítését tartották a könyv
erősségének. Az olvasási készség, a szövegértés és a lényegkiemelés fejlesztését is többen
említették pozitívumként. Kritikaként került elő az olvasókönyvvel kapcsolatban a szövegek
hosszúsága, valamint a tananyag túlzott mennyisége. Az elsősök számára készült Abc-s
olvasókönyvvel kapcsolatban a betűtanulásban értékelték a tankönyv újító módszertét, a
többség azonban az írástanítást nagyon feszített tempójúnak tartja mind a két évfolyamon,
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mostani formájában úgy érzik, nem támogatja megfelelően az íráskészség elsajátítását. A
nyitott kérdésekre adott válaszok közül néhány jellemző értékelés:
Írásból a munkafüzet a betűtanítás időszakában nagyon jól használható. A későbbiekben
viszont nem ad elég ismeretet /íráshasználat során/, mint amit az előző években az év végére
tudtak a gyerekek. Néhány ismeret nem fokozatosan jelent meg, nem volt kellő képpen
előkészítve. Hiányzott a fokozatosság elve. Nagyon sokára jelent meg a mondatírás. Viszont
akkor már szólásokat, közmondásokat kellett másoltatni a gyerekekkel. A feladatok néha
bonyolultak voltak, viszont ez a differenciálást segítette elő. A felmérők viszont egész más
szóanyaggal dolgoztak, mást kértek, mint amit a munkafüzet gyakoroltatott. (ABC
Olvasókönyv 1)
A kommunikációs képességeik terén láttam változást. A tankönyv rengeteg lehetőséget nyújtott
a szóbeli szövegalkotásra, az önkifejezés egyéb módjainak (dráma, alkotás) gyakorlására,
mely a gyermekek személyiségének fejlődésére egyértelműen pozitív hatással volt.
(Olvasókönyv 2)
A változást abban láttam az eddigi tapasztalataim alapján, hogy sokkal több a tananyag,
rengeteg az új információ. Ezt sok gyerek nehezebben tudja megtanulni, több idő kell nekik.
Többet kell otthon gyakorolniuk. Az eredményességet jobban segítené kicsit kevesebb
tananyag, több gyakorló óra. (Olvasókönyv 2)
Az alsós matematika tankönyvek esetében a válaszadók többségének a véleménye az volt,
hogy a számolási készség kialakulása, valamint a műveletek közötti összefüggés, a
visszatérő feladattípusok miatt jobban elmélyült, köszönhetően a szakaszos számkör bővítés
módszerének, és a tankönyv felépítésének. A válaszadók negyed azt is mondta, hogy az
önálló munkavégzés területén volt érzékelhető változás, mivel a feladatok ugyan arra az
analógiára épültek minden leckében, így néhány lecke után önállóan tudtak dolgozni
(ugyanakkor, mint azt a motivációnál láthattuk, volt, aki negatívumként, demotiváló hatásként
említette ugyan ezt). A másodikosok számára készült matematika könyvvel kapcsolatban a
szorzótábla megtanulását, valamint egyesek szerint a maradékos osztás elsajátítását segítette,
hogy ezek a feladattípusok sem csak a második félévben kerültek elő a tananyagban, hanem
egész éven át lehetett ezeket gyakorolni a gyerekekkel. A nyitott kérdésekre adott válaszok
közül néhány jellemző értékelés:
Több alkalommal végeztem felmérést. A páros-páratlan számok megkülönböztetése biztossá
vált, valamint a szöveges feladatok megoldási eredményessége is javult év végére. Az
alapműveletek közül nehezebben ment a kivonás, a leggyengébben az osztás, illetve
felismerése szöveges feladatban. A nyitott mondatok megoldásában is sokat fejlődtek, év
végére a tanulók többsége eljutott arra a szintre, hogy minden lehetséges megoldást lejegyez.
(Matematika 2)
A korábbiakban már említettem, a tankönyv jól fejleszti a számolási készség kialakulását,
ugyanis a négy alapműveletet mindig egyszerre alkalmazzuk és így felszínen tudjuk tartani. A
korábbi tankönyvekre ez nem volt jellemző, ugyanis vagy az összeadás - kivonást tanulták
együtt vagy pedig a szorzást-bennfoglalást. (Matematika 2)
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A környezetismeret tankönyvvel kapcsolatban a válaszadók harmada szerint a tanulók
eredményességében nem történt változás. (Többen voltak, akik azt mondták, hogy nincs
megfelelő összehasonlítási alapjuk ennek megítéléséhez, illetve, akik azon a véleményen
voltak, hogy az eredményes tanítás alapvetően nem a tankönyvtől, hanem pedagógus
munkájától függ.) Azok közül a válaszadók közül, akik válaszoltak a kérdésre, legtöbben az
internetes anyagok hasznosságát, figyelemfelkeltő, és további utána járásra serkentő
voltát hangsúlyozták, illetve a tevékenykedtető feladatok eredményességét a tanulók
tudásának elmélyítésében. Ugyanakkor az elsősök számára készült környezetismeret tankönyv
esetében azok közül, akik válaszoltak a kérdésre, többen adtak hangot annak a
véleményüknek, hogy a tankönyv kevésbé eredményes munkát tesz lehetővé a korábban
tapasztaltaknál. A nyitott kérdésekre adott válaszok közül néhány jellemző értékelés:
Néhány lecke után a gyerekek rájöttek a feladatok megoldásának algoritmusára, a sokszor
egy leckében megjelenő ugyanolyan feladatok miatt gyakran felületesen dolgoztak, az
utasítást el sem olvasták, mert a könyvben már egyszer találkoztak a feladattal. 2 párhuzamos
osztályban is volt alkalmam helyettesíteni, ugyanez volt a tapasztalatom, ha ezt lehet
összehasonlítási alapnak nevezni. (Környezetismeret 1)
Az előzőekben használt könyveknél több aktivitást véltem felfedezni az órákon, pedig akkor is
sok volt a tudásanyag, de használhatóbb volt. A képek és ábrák szintén. (Környezetismeret 1)
Ösztönözte őket a gyűjtőmunkára, projektek bemutatására, plakátok készítésére, a számítógép
használatára és a közös együttműködésre a csoportmunkában. (Környezetismeret 2)

Pedagógiai módszerek:
A legtöbb alsó tagozaton tanító válaszadó véleménye alapján a tanulók változatosabb
tevékenykedtetésében segítettek a tankönyv által javasolt módszerek. Legjellemzőbb
módszerek, amelyek használata gyakoribbá vált, a válaszok alapján a csoportmunka, illetve
a kooperatív technikák voltak. A páros munkát gyakoribbá válását szintén minden tankönyv
esetében említették, de ennek eredményességével kapcsolatban eltérőek voltak a vélemények.
Voltak csoportok, ahol működött, ugyanakkor többen kifejtették, hogy ebben a korosztályban
korainak tartják. A fókuszcsoportos interjúk eredményeit is figyelembe véve a következő
általános megállapítások tehetők az alsós tankönyvek tanári gyakorlatra történő hatásáról:
-

-

Az elsős tankönyvek kevésbé alkalmasak a differenciálásra, mint a 2. évfolyamos
tankönyvek, ez érinti a hátrányos helyzetű tanulók differenciálást is (az 1. évf.
tankönyvek nem alkalmasak erre, a 2. évfolyamosok már inkább)
A 2. évfolyamos könyvek tanításakor bátrabban alkalmaznak korszerű pedagógiai
módszereket a pedagógusok
A projektmódszer esetében még óvatosak ennél a korosztálynál, nincs is elég idő rá
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-

-

A pedagógusok egy része nem érez módszertani megújulást (eddig is korszerű
módszerekkel tanított), más részük értékelte a tankönyvek új módszertani lehetőségeit,
és a tankönyvek tanításakor vállalkoztak az új módszerek kipróbálására
A tantárgy megszerettetése is cél lett több pedagógusnál

A tankönyvekre vonatkozó legfontosabb megállapítások a következők voltak a pótkérdőív
válaszai alapján:
Az olvasókönyvekkel kapcsolatban a különböző vázlatolási technikák (pl.: vázlatkört)
alkalmazását emelték ki a pedagógusok, mint olyan munkaformákat, melynek rendszeres
használatát ösztönzi a tankönyv. Néhányan említették a gondolattérképet, a vizuális
rendezéshez használt kártyákat, valamint a drámapedagógiai eszközöket is. A nyitott
kérdésekre adott válaszok közül néhány jellemző értékelés:
A korábbinál nagyobb gyakorisággal alkalmaztam a vitát, valamint a kooperatív oktatási
módszert, ezen belül a csoportos oktatási módszert, valamint a szerepjátékot. (Olvasókönyv 1)
A kooperatív tanítás-tanulás alkalmazása már több éve jellemző volt, mint bevált módszer. A
kísérleti tankönyvek kapcsán ezzel a módszerrel egyre többet dolgoztunk. A szerepjátékok és a
tantárgyak közötti kapcsolatok erősítése is előtérbe került. (Olvasókönyv 2)
Az alsós matematika tankönyveket tanító tanárok fele a munkaformák sokszínűségét, a
páros és csoportmunka nagyobb arányban való megjelenését emelte ki pozitívumként,
ami összefüggött a differenciálás elősegítésével is. Többen voltak, akik a sokszínű
feladattípusok mellett külön kitértek a játékos tanulás előtérbe kerülésére, pl. a társasjátékok
révén. A nyitott kérdésekre adott válaszok közül néhány jellemző értékelés:
A tanulói munkaformákban gyakrabban tudtam alkalmazni páros és csoportmunkát. A
feladatok mennyisége és többféle szintje miatt a munkáltató tankönyv segítségével meg tudtam
oldani a differenciálást. A versenyfelkészítéshez is találtam megfelelő témájú és
gondolkodtató feladatot, ez is alapja volt a differenciálásnak. Lelkesen kezdtük el használni az
interaktív segédanyagot, de ez csak az első leckékhez adatott meg. Az interaktív tábla
használatára, és más online feladatok keresésére viszont ösztönzött. (Matematika 2)
A környezetismeret tankönyvvel kapcsolatban a csoportos munkán kívül, egy-egy
pedagógus említette a kutatómunkát, kísérletezést, valamint a szituációs játékokat,
drámapedagógiai elemeket. Kritikaként szintén egy-egy pedagógus említette a tankönyv tartós
jellege miatti korlátokat, illetve a tankönyvben található szemléltető eszközök alacsony
színvonalát. A nyitott kérdésekre adott válaszok közül néhány jellemző értékelés:
Sajnos a tankönyvek tartós tankönyv jellege miatt sok, korábban szívesen alkalmazott
módszert, eljárást el kellett vetnem. (Környezetismeret 1)
Nagyobb gyakorisággal kerestem az interneten a tananyagokhoz kapcsolódó ismeretanyagot.
Tanulóimat is arra ösztönöztem, hogy éljenek az internet adta lehetőséggel, és készüljenek kis
beszámolókkal, előadásokkal, az általuk választott témában. A tankönyv segítséget nyújtott
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abban, hogy mely feladatokat célszerű csoportmunkában vagy páros munkában megoldani.
Ezeket a munkaformákat gyakrabban alkalmaztam a tankönyv hatására. (Környezetismeret 2)

Szakmai szemlélet változása:
A válaszadók többsége újdonságként értékelte az alsós tankönyvek struktúráját, illetve az
általuk közvetített szakmai szemléletet. Az azonban tantárgyanként változó volt, hogy ezt
mennyire tartották eredményesen megvalósíthatónak a pedagógiai munkájukban.
Az olvasókönyvekkel kapcsolatban többen kifejtették, hogy a leckék felépítése, a
ráhangolódás, és a tartalmi részek jól kijelölték az órák menetét. Azt azonban több pedagógus
is fölvetette, hogy a korosztályhoz képest igen feszített tempót diktált a tankönyv. A
differenciálás kérdésében megoszlottak a vélemények a tankönyv anyagával kapcsolatban:
voltak, akik kifejezetten jónak ítélték a tankönyvet ebből a szempontból, de több olyan
vélemény is előkerült, akik ezt tekintették a tankönyv gyengeségének. A nyitott kérdésekre
adott válaszok közül néhány jellemző értékelés:
Tetszett a tankönyvben, ahogy egy-egy leckét, olvasmányt feldolgozott: bal oldalon volt az
előkészítő, ráhangoló rész, a következő oldalakon maga a történet, vers és a hozzá kapcsolódó
feladatok. Ezt a rendszert végig megtartotta, és ez megfigyelhető a 3. osztályosban is. Így az
óra menetét erre könnyen fel lehet építeni. (Olvasókönyv 2)
Összességében úgy érzem, hogy a gyerekek kompetenciái kerültek előtérbe. A tankönyv
feladat szerkezete segíti a tanár facilitátori szerepkörét. Kevesebb füzetmunkát végeztünk.
(Olvasókönyv 2)
Az elsősök számára készült matematika tankönyvről a válaszadók többsége pozitívan
nyilatkozott. Akiknek újdonságot jelentett a tankönyv szemlélete, azok is a kezdeti
nehézségek után jól használhatónak ítélték. Többen említették a jól strukturált felépítést
pozitívumként (megálló, kitekintő fejezeteket jól használhatónak tartották az
összefoglalásokhoz, újdonságok bevezetéséhez). Több válaszadó arra is kitért, hogy a könyv
feladatai segítik a differenciálást. A második évfolyam számára készült matematika
tankönyvvel kapcsolatban a számkörök fokozatos bővítése jelentett a tananyag szintjén
újdonságot. Egybehangzó vélemény volt a tapasztalatok alapján, hogy működőképes a
módszer, és megfelelően támogatja a számolási rutin kialakulását. A nyitott kérdésekre adott
válaszok közül néhány jellemző értékelés:
A tankönyv igyekezet színes, érdeklődést felkeltő, életkornak megfelelő lenni. Beszéltet, ami
nagyon fontos. A feladatok jól differenciálhatók. A gyengébb és a gyorsabban haladó
tanulóknak is van megfelelő mennyiségű feladat. (Matematika 1)
A kísérleti tankönyv megközelítési módja hatással van további munkámra. Én nagyon jónak
találom a számkör fokozatos bővítését, s azt hogy minden témakörben minden műveletet újra
megtanulunk, felelevenítünk. Jobban elmélyülnek az ismeretek. (Matematika 2)
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A 15 válaszadó többsége azon a véleményen volt, hogy a tankönyv nagyobb felkészülést
igényelt a pedagógustól. (Környezetismeret 1)
A környezetismeret tankönyvek esetében tankönyv által közvetített újfajta szemlélet
fogadtatása a teljesen vegyes volt. A kritikusak elsősorban azt emelték ki, hogy az új
struktúra, kevésbé átlátható, és ezért a diákok számára nehezebben tanulható. Akik pozitív
véleménnyel voltak, elsősorban azt emelték ki, hogy elősegítette a nyitottabb gondolkodást
bizonyos témák megközelítésében. Többen említették, hogy az új tankönyv részükről is
nagyobb felkészülést igényelt. Ez csak részben adódott a tankönyv újfajta szemléletéből, a
különböző tevékenykedtető feladatokra való készülésből. Sok esetben a tankönyvben
felmerülő hibák javítása, kiegészítő anyagok keresése, illetve a tananyag korosztály számára
érthetővé tétele miatt kellett a pedagógusoknak nagyobb időt fordítani felkészülésre. Mindez
körükben is megnövelte az internethasználat gyakoriságát az órára készülés során. A nyitott
kérdésekre adott válaszok közül néhány jellemző értékelés:
Elég vegyes kép alakult ki bennem. Voltak nagyon jól használható témák, fejezetek és voltak a
gyermekek életkori sajátosságait jócskán meghaladók. Sokkal alaposabban, körültekintőbben
készültem az órákra, a témáknak utána járva. A pedagógustól is nagyobb szakmai tudást,
hátteret várt el. A nyelvezet néhány helyen túl tudományos. (Környezetismeret 1)
Nagyobb lehetőséget adok arra, hogy bizonyos témákban nyitottabban gondolkodjunk. Nem
csak egy megoldása lehet egy feladatnak. A gyerekek is hozhatnak új gondolatokat, nem csak
én tudom a "tutit".A közös gondolkodás, nyitottabb megközelítése a témáknak, sokat
változtatott rajtam is. (Környezetismeret 2)

Többlettartalmak, újdonságok
Ez a témakör teljesen tantárgy, illetve tankönyv specifikus, ezért ezt ilyen bontásban is
tárgyaljuk. Átfogó tendenciákról ezzel kapcsolatban nem lehet beszélni.
Az olvasókönyvekkel kapcsolatban a válaszadók nagyobb része a kortárs irodalom
hangsúlyosabb megjelenését emelte ki fő újdonságként a tananyagon belül. Hasonlóan
pozitív volt a fogadtatása a kommunikáció témakör korai megjelenésének a nyelvtan
tananyagon belül. Az elsőosztályosok számára készült olvasókönyvvel kapcsolatban szívesen
látott és tanított témakörök a következők voltak: a természettel kapcsolatos témák, rajzfilm
ajánlók, és játék leírások, népszokásokkal kapcsolatos szövegek. A másodikosok számára
készült olvasókönyvben újdonságként a kártyák használatát említette több pedagógus is. A
nyitott kérdésekre adott válaszok közül néhány jellemző értékelés:
A hosszabbra vett hangoztatási időszak megtérült, mert megnyíltak, beszédesebbek lettek a
gyerekek. Sokat gyarapodott a szókincsük, jobban megy a mondatalkotás. A bővebb olvasási
anyag lehetővé tette, hogy ne tanulhassák be a szöveget,ne legyen unalmas az olvasás.
(Olvasókönyv 1)
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A ráhangolás és a szakaszos szövegfeldolgozás minden téma feldolgozását támogatta. A
kommunikáció központú nyelvtan tanítás sokkal élvezhetőbb, játékosabb, mint ahogy azt az
eddig megszokott tankönyveknél tapasztaltam. (Olvasókönyv 2)
A matematika tananyagban a számkör bővítés újfajta szemléletét többen említették
újdonságként. A megálló, és kitekintő részekben található feladatokat a többség jól
használhatónak, a tanulók számára érdekesnek tartotta. Néhányan azt is kiemelték, hogy
a tantárgyak közötti összefüggések szemléltetését megfelelő módon pl. szöveges feladatokkal
segítette a tankönyv, és az ismeretanyaghoz kapcsolódó életszerű, természet közeli,
hagyományőrző témák motiválóan hatott a diákokra. A szorzás bevezetése az első
évfolyamon szintén újdonságot jelentett, de többen is korainak ítélték ennek az anyagrésznek
a tanítását ebben az életkorban. A másodikos matematika könyvben a mértékegységek
ismeretének elmélyítése nagyobb hangsúlyt kapott, valamint a diagramok értelmezése, és a
kombinatorikai feladatok a korábbiakhoz képest nagyon arányban fordultak elő a többség
szerint. A maradékos osztás bevezetésével kapcsolatban, többen azon az állásponton voltak,
hogy ebben az életkorban nagyon energiaigényes, és sok időt kellett erre fordítani. A nyitott
kérdésekre adott válaszok közül néhány jellemző értékelés:
Mindig igyekeztem a tantárgyak közötti összefüggések megláttatására, de a taneszköz
témaválasztásai ezt nagyon jól segítették. Korszerűek voltak a szöveges feladatok és rendkívül
jól segítették a tanulást a tankönyv ábrái. Az összeadás, kivonás tanítása tért el leginkább a
korábbi módszerektől, ezért ezt először saját magamban kellett tisztázni, a tanulóknál nem
okozott problémát az új megoldás. (Matematika 1)
Már említettem a szorzást. Nagyon nehezen vettem tudomásul. Voltak gyerekek, akik
egyáltalán nem tudtak mit kezdeni vele. Jobb lenne a 2. osztályban tanulni. (Matematika 1)
A szorzás, osztás fogalmának bevezetését rövidnek és helyenként a gyerek számára
megtévesztőnek tartottam. A maradékos osztással sokkal többet foglalkoztunk, mint korábban.
(Matematika 2)
A környezetismeret tankönyvek esetében általános vélemény volt, hogy bizonyos
tananyagtartalmak nem az életkornak megfelelőek. A második évfolyamon ilyen volt a
halmazállapot változás, illetve a kristályok, ásványok témaköre, amelyekkel kapcsolatban
többen azon a véleményen voltak, hogy az adott évfolyamon ezek még nehezen
megmagyarázható anyagrészek. Ugyanakkor többen pozitívumként említették, hogy a tűzés környezetvédelmen nagyobb hangsúlyt kapott, mint korábban. A nyitott kérdésekre
adott válaszok közül néhány jellemző értékelés:
Több olyan tananyag is szerepelt az 1. osztályos tankönyvben, amiről előzőleg 3-4. osztályban
tanultunk. Ezek közül az anyagok közül, amit szerintem lehet tanítani a kicsikkel - pl.:
domborzat, irányok, világtájak, közlekedés - az életkornak megfelelő gyakorlatok elvégzése.
(Környezetismeret 1)
Új tartalomként jelent meg a környezetszennyező anyagok leckéjének bizonyos részei, szilárd
anyagok, kristályok tananyag. Utóbbi megtanítása komoly kihívást jelentett./A korosztály
számára nehéz ,nehezen érthető és tanítható/ (Környezetismeret 2)
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Szakmai segítség:
A pedagógusok elsősorban kiegészítő tananyagok, taneszközök terén várnának segítséget.
Leggyakoribb igényként a válaszadók körében a digitális tananyagok fejlesztése jelent meg
(illetve egyes esetekben az ehhez szükséges eszközök, valamint az ezek használatához
kapcsolódó továbbképzések iránti igény), valamint a témazáró, illetve felmérő feladatlapok
kidolgozásának szükségessége a különböző anyagrészekhez. Az elsős környezetismeret
tankönyv esetében a tanárok többsége fontosnak tartaná a személtető eszközök színvonalának
emelése, és mennyiségük bővítése (akár digitális tananyag keretében), valamint igényük lenne
szakmai segítségre az interaktív feladatokhoz kapcsolódóan (leírások, eszközök, on-line
applikációk révén), és a feladatok számának bővítésére. A Környezetismeret 2 tankönyvvel
kapcsolatban a kristályok témakör esetében több tanár is hasznosnak tartana tanári
segédanyagot, valamint igény mutatkozott a környezetvédelem és a csillagászat terén is
ilyesmi iránt. A nyitott kérdésekre adott válaszok közül néhány jellemző értékelés:
Jó lenne több anyag az interneten. A tankönyv hibáit is jó lenne kijavítani. (Olvasókönyv 1)
Interaktív tananyag. Felmérések. Helyesírási szójegyzék. Kötelező olvasmányok ajánlása,
feldolgozása. (Olvasókönyv 1)
A digitális tananyag alkalmazásához [várnék segítséget], majd ha kész lesz. (Olvasókönyv 2)
Gyakorló feladatlapokat hiányoltam a tankönyv mellé. Például a számok írásának
gyakorlásához, illetve a számolási rutin fejlesztését szolgáló feladatlapokat. Ezen kívül az év
eleji, félévi és év végi méréseken kívüli méréseket. (Matematika 1)
Az iskolánkban a korszerű berendezések hiány a legnagyobb probléma a munkavégzésemben.
A mai gyerekek igényelnék a digitális oktatást. (Matematika 2)
Korábban és most is azok táborát erősítem, akik úgy gondolják, az alsós környezetismeret
kísérleti tankönyvek szakmai és egyéb színvonala is messze elmarad a korábbi
kiadványokétól. Ez nem csak az interaktív tananyag hiányában mutatkozik meg, hanem a
témakörök alá tartozó fejezetek tartalmainak összeválogatásában, a tankönyv
használhatatlanságában (teljesen felesleges a munkafüzet mellett!), a gyakran előforduló
szakmai hibákban és az illusztrációk ízlést romboló, s a tananyag megértését nem segítő
jellegében is. (Környezetismeret 1)
A kristályokhoz igényelnék szakmai háttéranyagot. Az egész könyvcsaládhoz fotó, videó tárat
neten. (Környezetismeret 2)
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Felső tagozatos kísérleti tankönyvek
A felső tagozatos tankönyvekkel kapcsolatban 209 pedagógus írta le a válaszait a kiegészítő
kérdőívben. A következő tankönyveket értékelték az 5. és 6. évfolyamon: Erkölcstan,
irodalom, nyelvtan, matematika, természetismeret, történelem, összesen 12 db tankönyvet.

A motivációval kapcsolatos tanári jelzések
A fókuszcsoportos interjúk legfontosabb megállapításai a következők voltak a tankönyvek
motiváló erejével kapcsolatban:
-

-

-

-

-

Motiválhatóság és tanulhatóság terén az egyes tankönyvek nagy eltérést mutatnak:
különösen az erkölcstan könyveket bírálták ilyen szempontból (a kiegészítő
kérdőívben, fél évvel később ez a megítélés kedvezően változott ennél a tankönyvnél)
értékelik a pedagógusok azt, hogy nyelvezetében, képi világában közelíteni
akarnak a tankönyvek a gyerekek érdeklődéséhez, de ez nem minden tankönyvben
sikerült egyforma színvonalon
a könyvek sokszor zsúfoltak, nehezen áttekinthetők, tanulhatók, a korábban
használt tankönyveket általában kiforrottabbnak találták ilyen szempontból a
pedagógusok
a tanulhatóságot erősítő tananyag strukturálására szolgáló eszközök szinte
minden tankönyvben kritika tárgyát képezik: tagolások, aláhúzások, kiemelések,
összefoglaló táblázatok, ábrák hiánya vagy nem megfelelő megjelenítése általános
kritikaként jelenik meg (vannak azért pozitív példák is: természetismeret 5. évf. pl., de
ott is számos kritika van)
sok apró bosszantó hiba van a tankönyvekben, melyek a tanulhatóságot rontják

A 2015. év végi kérdőívben válaszoló pedagógusok túlnyomó többsége a kísérleti
tankönyveket érdekesnek, a diákok számára motiválónak értékelte, ezt elősegítették a
mindennapi élethez kapcsolódó feladatok, a tankönyvek érdeklődést felkeltő
megjelenése. A nyelvtan könyvek esetében voltak a leginkább visszafogottak a pedagógusok
ebben a kérdéskörben. Továbbá megemlítették még a válaszadók, hogy a tankönyvek azon
részeinél, ahol bonyolult szövegezésű részek, feladatok voltak, melyek nehezítették a
megértést, ott általában az érdeklődés, és a motiváció is csökkent.
Az erkölcstan tankönyvekben a motivációt serkentő hatások szempontjából egyrészt a témák
életszerűsége, vitára ösztönző volta, másrészt a változatos munkaformák kerültek elő
legfontosabb tényezőkként. A tanulásirányítási módszerek közül a dramatikus játékokat
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említették a legtöbben. A témák feldolgozása kapcsán, többen elmondták, hogy a mellett,
hogy a diákok vitakultúrája fejlődött, nyitottabbá váltak a tanulók, jobban merték vállalni
saját véleményüket, és odafigyelőbbek, elfogadóbbak lettek egymás vélemény iránt is.
A korosztályt közelről érintő kérdések, témák, a változatosabb munkamódszerek és az érdekes
feladatok a gyerekeket még aktívabbá, lelkesebbé tették az órákon. Jó volt pedagógusként
megtapasztalni, hogy a tanulók komolyan elgondolkodnak az egyes témákban felvetett
problémákon. Határozottan csiszolódott, fejlődött a vitakultúrájuk. Érdeklődőbben,
koncentráltabban tudtak odafigyelni egymásra. (Erkölcstan 5)
A tanórákon a feladatokba aktívabban kapcsolódtak be, a zárkózottabb gyerekek is többször
megnyíltak, véleményt formáltak. (Erkölcstan 5)
A kutató munkát szívesen végezték, nem érezték tehernek. A saját véleményük elmondására
nyílt lehetőség, így könnyebben megnyíltak, bátrabban érveltek, vitatkoztak. A korábban
"tanultakra" többször visszacsatoltak, ebből látszott, hogy érdekelte őket az adott téma,
összefüggéseket vettek észre. (Erkölcstan 5)
Az irodalom tankönyvek esetében a válaszadók többsége pozitív irányú változásról beszél a
diákok tanulási hajlandóságát illetően. A kortárs magyar ifjúsági prózairodalom művei, a
Szülőföld című téma, a könnyebb nyelvezet, a játékosság növelték a tanulók motivációját.
Kritika éri a családdal kapcsolatos részeket, melyek mélyen érintik a gyerekeket. Tovább a
tankönyv nyelvezetét sem értékeli minden megkérdezett pedagógus pozitívan, egyes válaszok
szerint a diákoknak gondot okozott a tankönyv fogalmazásmódja.

Könnyebben nyilvánítottak véleményt, jobban érdekelték a témák, mert a mai életből vett
példákkal alátámasztotta a könyv. Pozitív volt a változás. (Irodalom 5)
Pozitív irányban változott a motiváció, közelebb áll hozzájuk e tankönyvek könnyedebb, néhol
humoros, játékos stílusa. (Irodalom 5)

A nyelvtan könyvek esetében a legtöbben annak a véleményüknek adtak hangot, hogy nem
tapasztaltak változást a diákok motivációjában. Azok, akik változást jeleztek, leginkább azt
emelték ki, hogy a kommunikációval foglalkozó anyagrészek jobban felkeltették a diákok
érdeklődését, ami részben köszönhető volt az ezekben az anyagrészekben található szöveges
feladatoknak. Ugyanakkor negatívumként hozták föl néhányan, hogy a hosszú zsúfolt
szövegek riasztóan hatottak a tanulókra, és a pedagógusok hiányolták a megfelelő
összefoglaló részeket.
A gyerekek szeretik a páros és csoportos munkaformákat. A túl sok, bonyolult, túlságosan
részletező információk inkább csökkentik a motivációt. Kevés sikerélményhez jutnak. Ezt
tapasztaltam az 5. osztályos hangtan tanításakor. (magánhangzók, mássalhangzók
csoportosítása, mássalhangzótörvények) (Nyelvtan 5)
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Egyrészt megijedtek a hosszú és zsúfolt szövegektől, és nem szívesen olvasták el otthon.
Problémát jelentett számukra, hogy nem voltak rövid összefoglaló részek, a megértést segítő
ellenőrző kérdések vagy a korábbi tankönyvekben megszokott az összefoglalást segítő
feladatsorok. Másrészt viszont a "Kommunikáció" és a "Szövegtípusok" rész a korábbiakhoz
képest jobban felkeltette az érdeklődésüket. (Nyelvtan 5)
Nagyon sajnálom leírni, amit most fogok, de sajnos nincs elég kitartásuk a gyerekeknek
ahhoz, hogy nehéz nyelvezetű, néhol "nyelvészkedő" stílusú leckét feldolgozzanak. A mai
gyerekek kivonatolva, lényegre törően kezelnek sok mindent, így a nyelvtan leckéket is. Ha túl
sok az akadály, bonyolult a fogalmazás, nem világos a munkafüzet kérdése: feladják.
Sajnálattal mondom ki, hogy egyes leckék csak drasztikus csökkentéssel, jobb esetben 38 éves
tanári rutinnal "emészthetők meg" a gyerekek számára. (Nyelvtan 6)
A matematika tankönyvek esetében a legtöbb válaszadó a játékos feladatokat emelte ki
motiváló erőként. Néhányan említették a munkafüzet feladatait, melyek jól használhatóak
voltak, felkeltették az érdeklődést, és jól kiegészítették a tankönyvet, de ez elsősorban a
pedagógusok számára jelentett újdonságot. Szintén néhányan említették, hogy a páros és
csoportos munkának, valamint a vizuális elemek gyakoribb használatának, térbeli
ábrázolásnak is pozitív hatása a volt a diákok motivációjára. Volt, aki azon a véleményen volt,
hogy a hosszú szöveges feladatok megoldása a szövegértési problémák miatt visszavetette a
diákok motivációját, a diákok szövegértése, probléma felismerése ugyanakkor többek szerint
javult. Szintén ehhez a témához kapcsolódik, hogy néhány pedagógus azt is megjegyezte,
hogy a mindennapi élethez kapcsolódó feladatok is serkentették a motivációt.
A tanulók motiváltabbá tételéhez a tankönyv használata során két dolog segített az előző
tankönyveknél nagyobb mértékben: a vizuális alkotóelemek használata, illetve a feladatok
összetétele, ahogy a mindennapi élettel kapcsolatos problémákat dolgoznak fel. (Matematika
5)
Erre a kérdésre nehéz válaszolni, hiszen a matematika nem egy közkedvelt tantárgy. Ami
segítség az előző tankönyv csomagomhoz képest az a használhatóbb munkafüzet. Ezt nagyon
szeretik a tanulók. Viszont a hosszú, összetett szöveges feladatok nem túl motiválóak. Nagy
küzdelem zajlik a szövegértéssel, és amíg az egyszerű irodalmi szöveget nem értik a tanulók,
nehéz a matematikai szövegértést fejleszteni. Jó példa erre a jelenlegi ötödik osztályom,
többségében szorgalmas jó képességű tanulók. Megírtuk az első témazárót, a tanult
matematikai tartalommal semmi gond nem volt, viszont a szöveges feladattal (ami alapvetően
nagyon egyszerű) már nem bírtak megküzdeni, valószínűleg a hosszúsága és az összetettsége
miatt. (Matematika 5)
A tankönyv és munkafüzet kialakítása és a benne lévő érdeklődést felkeltő tartalom hatására a tanulók többségénél tapasztalható - tanuláshoz való hozzáállás javulása, ritkábban fordult
elő, hogy nincs kész a házi feladat, többször forgatják a tankönyvet, olvassák a leckéhez
tartozó példákat, megoldásokat, érdekességeket. Szövegértésük sokat javult, matematikai
szókincsük gazdagabb lett. Igyekeznek jól indokolni, egyre jobban tudnak indokolni. Sokkal
gyorsabban és jobban meglátják az ok és okozati összefüggéseket. (Matematika 5)
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Egész számok, egyenletek, szöveges feladatok megoldása egyenlettel, testek felszíne,
felszínszámítással kapcsolatos feladatok témakörök esetében a feladatok bonyolultsága
elriasztotta a tanulókat. (szerintem nem is az életkoruknak megfelelőek voltak!) Oszthatóság,
prímszámok új témakör, a feladatok sokszínűsége nagyon motiválta őket. Tengelyes
szimmetria, tengelyes tükrözés téma közel áll hozzájuk, a hétköznapi életben, vagy technika,
rajz órákon is találkoznak vele. Színes, érdekes, nem számolni kell! (Matematika 6)
A tankönyv gyors tempója, a sok tananyag miatt a tanulók motivációja nehezebbé vált, egyre
nehezebb őket rávenni a szöveges feladatok értelmezésére, a gondolkodásra. (Matematika 6)
A természetismeret tankönyvek esetében a válaszadók közül legtöbben egyértelműen a
fizikai kísérleteket említették, melyek felkeltették a diákok érdeklődését és motiválóan
hatottak rájuk. A földrajz tananyagot azonban többen inkább száraznak ítélték, ami a
megfelelő alapok hiányában kevésbé motiválta a diákokat. Módszertannal kapcsolatban
szintén többen jegyezték meg, hogy a csoportmunka, projektmunka is ösztönzően hatott a
diákokra.
A tankönyvekben szereplő kísérletek és annak bemutatása aktivizáló hatással volt a tanulókraez elsősorban a fizikai témáknál jelent meg. A leckék képei sokszor segítették a tanulókat, az
új ismeretek megszerzésében, annak ellenőrzésében,- gyakran motiválásra is fel tudtam
használni az ábrákat. (Természetismeret 5)
A hazánk nagy tájai esetében, sokszor negatív irányban tapasztaltam változást. Túl száraznak,
nehezen tanulhatónak ítélték a tananyagot. Ha csoportmunkában, projektmunkában dolgoztuk
fel a nehezebben érthető részeket, akkor pozitív visszajelzések jöttek. (Természetismeret 5)
A túl hosszú leckék inkább rémisztően, mint motiválóan hatnak. Inkább azokat a témákat
kedvelték jobban, amelyeket rövidebb terjedelmű, jobban átlátható leckék keretében
dolgoztunk fel. A legjobban, legszívesebben az állatokkal, a térképpel és a fizikai kísérletekkel
szerettek foglalkozni. (Természetismeret 5)
Kevésbé veszik komolyan munkafüzetet, mert a feladatok sok játékos, rejtvényfejtős,
betűkeresős vidámságot tartalmaznak, s nem lehet azt mondani, hogy a házi feladatként
megismert munkafüzeti feladatok visszaköszönnek a témazáró dolgozatban. (Természetismeret
6)
A diákok motivációja inkább negatív irányban változott. Különösen a földrajzi, csillagászati
témájú anyagrészek tanulása okozott nekik jelentős problémát. Ezeknél az anyagrészeknél
mindenképpen változtatni szükséges a tartalmakon, módszereken, a feldolgozás módján, a
megfogalmazáson. (Természetismeret 6)
A történelem tankönyvek esetében a pedagógusok negyede szerint a motivációt és a tanulási
hajlandóságot növelték a diákok érdeklődéséhez közel álló életmóddal kapcsolatos
tananyagrészek. A munkafüzet változatos feladatai, melyek a gyengébb tanulók számára is
sikerélményt nyújtottak, szintén pozitív változásként említik. Nehézséget jelentett a
fogalomtár hiánya, mely nehezíti a tananyag elsajátítását. A válaszadók közül többen is
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említik, hogy a motiváció nem csupán a tankönyvön múlik. Összességében vegyes képet
kaptunk a tankönyvről a diákok motivációjával, tanulási hajlandóságával kapcsolatban.
Szívesen olvassák azokat a szemelvényeket, forrásokat, amelyek érdekesek pl: Koppány
felnégyelése, István király intelmei fiához. Mivel érdekli őket bátrabban kérdeznek. Ez
előrelépés, ugyanis kérdést feltenni csak az tud, akinek már van valamilyen ismerete a
témával kapcsolatban. (Történelem 5)
Az én tanítványaim esetében azt tapasztaltam, hogy a tanítási órákon szívesen és lelkesen
dolgoztak, motiváltak voltak. Különösen szerették a munkafüzet feladatait. Egészséges
versenyszellem alakult ki. A változatos feladatok lehetőséget adtak a gyengébbek számára is a
sikerélményhez. Mivel a tanulók előzetes ismeretei kulcsfontosságúvá váltak, a tananyag
feldolgozása tevékenység központú, ezért motiváltabbak az órákon. Az otthoni tanulás terén
jelentős változást nem tapasztaltam (sok a hátrányos helyzetű gyerek a csoportomban),
inkább a tanórai hatékonyság nőtt. (Történelem 5)
Alapvetően nehezebben tanulják, és értik a tankönyvi anyagokat. A könyvekben túl sok az
evidencia, a tételszerű mondat, és sok az előzmények nélküli információ! (Történelem 5)
A tanulási hajlandóság ott változott meg pozitív irányba, ahol a modern szemléletű
tankönyvet modern pedagógiai módszerek segítségével próbáltuk meg elsajátíttatni. Ahol a
digitális tartalom került előtérbe nőtt a figyelem az élőbeszédhez, és a hagyományos
pedagógiai formákhoz képest. Szívesebben dolgozták fel csoportban, párban a tananyagot és
a munkafüzetet. A projektmunka is hatékony eszköze volt a tanulók motiválásának. A kísérleti
tankönyv előnye talán éppen abban áll, hogy több teret enged a modern tanulásszervezési
módszereknek, - melyek közelebb állnak már tanulóinkhoz - ezzel növelve a motivációt és a
jobb eredmények elérését. Az irány helyes, erre kell előre menni, hiszen az elektronikus
tartalom és az ezzel járó új tanulásszervezési eljárások elsöprik az általunk idősödő
pedagógusok által ismert oktatási környezetet. (Történelem 6)

Kompetenciafejlesztésre vonatkozó megállapítások
A 2014/15-ös tanévben folytatott fókuszcsoportos beszélgetések legfontosabb tanulságai a
következők voltak ebben a témában:
-

-

A tankönyvek általában alkalmasak a készség- és képességfejlesztésre, a
szövegértési- és kommunikációs képesség fejlesztésére – pozitívan ítélik meg ebből a
szempontból a tankönyveket
többen megemlítik, hogy a tankönyvek nincsenek mindig tekintettel az adott
korosztály szövegértési képességeire, túlzott elvárásokat fogalmaznak meg
A tankönyvek túlzottan szövegközpontúak
a tankönyveket általában nem tartják alkalmasnak a hátrányos helyzetűek
felzárkóztatására
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-

-

a kompetenciafejlesztő feladatokra, játékokra sokkal több idő kellene a tantervben, de
ezekre nincs idő, illetve a tankönyvek sem minden esetben tartalmaznak elég ilyen
feladatot
a tankönyvekhez kapcsolódó, képességfejlesztést, differenciálást segítő digitális
feladatok minőségét is sok kritika éri, pozitívabb megítélést kapnak a korábbi
tankönyvekhez rendelkezésre bocsájtott digitális anyagok

A 2015. év végi felmérés alapján a kompetenciafejlesztés szempontjából általánosságban
elmondható, hogy a válaszadó pedagógusok abszolút pozitívan ítélték meg az új
tankönyveket. Különösen a kommunikációs, szövegértési és szociális képességek fejlesztését
emelték ki, melyekhez hozzájárult a tankönyvek által alkalmazott korszerű módszertani
repertoár. Többen a digitális kompetenciák fejlődését is erősödni látták, köszönhetően a
digitális feladatoknak. Ebben a kérdésben a pedagógusok véleménye itt-ott megoszlott,
voltak, akik a korábban használt tankönyvhöz kapcsolódó digitális feladatokat jobbnak,
hasznosabbnak gondolták. A matematika könyvek esetében merült fel, hogy pozitív a
szövegértési képességek fejlesztése, de ez időnként a matematikai, számolási kompetenciák
fejlesztésének kárára történt a tankönyvekben.
Az erkölcstan tankönyvek esetében a válaszadók legnagyobb arányban a szociális
kompetencia fejlesztést, ezen belül is a közös munka, egymásra figyelés/empátia, valamint a
kommunikáció (véleményalkotás, vitakészség) fejlesztését emelték ki legnagyobb arányban.
Többen említették a szövegértés fejlődését az olvasmányoknak köszönhetően, valamint a
gondolkodási képesség, és önértékelés/önismeret fejlődését. Néhányan kitértek a
gyűjtőmunkák, önálló ismeretszerzés kapcsán a digitális kompetencia, illetve az önálló
tanulás fejlesztésre is.
Biztos, hogy a kommunikációs képességük javult, illetve toleránsabbakká váltak egymással. A
digitális kompetenciákkal kapcsolatban: talán jobban fel tudják mérni a hasznát és a kárát,
talán jobban válogatnak, többféle felhasználásra váltak nyitottá. (Erkölcstan 5)
A tantárgy jellegéből következően szinte valamennyi tanulói kompetenciát sikerült fejleszteni,
de néhány területen szembetűnően pozitív változás történt: anyanyelvi kommunikáció, tanulás
tanulása, személyközi, interkulturális és szociális kompetencia, vállalkozói és a kulturális
kompetencia terén. (Erkölcstan 5)
Az irodalom tankönyvek esetében az anyanyelvi kompetencia, és azon belül is a szövegértés
és szövegalkotás fejlődését a megkérdezett pedagógusok 90%-a hangsúlyozza, a szociális és
állampolgári kompetencia fejlődését is segíti a tankönyv a megkérdezett pedagógusok szerint.
A nyelvtan tankönyvek esetében a legtöbb válaszadó a kommunikáció fejlődését emelte ki,
mely kompetencia véleményük szerint a tankönyv hatására jobban fejlődött. Ugyanakkor a
válaszadók közül többen is megjegyezték, hogy a nyelvtan, helyesírás területén a
rendszerezett információk hiányában, és az ezekre az anyagrészekre fordított idő csökkenése
miatt inkább romlott a diákok teljesítménye. Néhányan azt is megjegyezték, hogy a tanulók
együttműködési készsége, valamint digitális kompetenciája is javult.
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A digitális kompetencia, a kezdeményezőképesség területén segített a kísérleti tankönyv. A
hatékony és önálló tanulás területén viszont nehézségek mutatkoztak, a rendelkezésre álló
rengeteg információ között nem látják a lényeget. Elégedetlen vagyok az anyanyelvi
kommunikáció esetében tapasztalt fejlődéssel is, sem az írásbeli, sem a szóbeli kommunikáció
területén nem megfelelőek az elért eredmények. (És főleg nem tartósak, mert nincs idő a
begyakoroltatásra, elmélyítésre.) (Nyelvtan 5)
Szociális (kapcsolatteremtési, beleélő képesség) kompetenciájuk fejlődött, valamint
kommunikációs képességük, hiszen sokszor dolgoztak csoportban. Fejlődtek a kognitív
kompetenciáik is: nyelvi, információszerző és feldolgozó), tanulási. (Nyelvtan 6)
A matematika tankönyvek esetében a válaszadók fele a szövegértés fejlődést emelte ki,
valamint a válaszadók negyede szintén a szöveges feladatok nagyobb arányából adódóan a
probléma felismerés, és megoldás fejlődésében is pozitív irányú elmozdulást tapasztalt.
Ugyanakkor többen is annak a véleményüknek adtak hangot, hogy a szövegértés és a
szöveges feladatok túlsúlya az alapvető matematikai készségeket, s azok begyakoroltatását
nem segítette kellőképpen. A másik terület, amin többen fejlődést érzékeltek a csoportmunkák
megnövekedett arányának köszönhető. Ezzel kapcsolatban a válaszadók negyede említette a
kommunikáció és vitakészség fejlődését, illetve a szociális kompetencia és az önértékelés
fejlődését.
A számolási és szövegértési kompetenciákat fejlesztené, de sajnos a sok ismeretanyag miatt
nincs elég idő végigcsinálni, és kellő mennyiségben gyakorolni. (Matematika 5)
Szövegértésük jó irányba fejlődött a hosszabb, hétköznapi élettel kapcsolatos feladatoknak
köszönhetően. Vitakészségüket, érvelésüket is próbáltam fejleszteni, erre nagyon alkalmasak
pl. az igaz-hamis állításokkal kapcsolatos feladatok. A páros és csoportmunkák során a
szociális készségeik is fejlődtek. (Matematika 5)
A szövegértés, szövegértelmezésben fejlődtek a tanulók, bár sokszor számomra is túl
hosszúnak bizonyultak a feladatok szövegezései. A térlátásuk az online anyagokkal sokat
javult, de a számolási készségüket lehetne még több feladattal fejleszteni. Kreativitásuk
jobban ki tudott bontakozni. (Matematika 5)
A természetismeret tankönyvek esetében a válaszadók közül a legtöbben a szociális
kompetenciák fejlődését emelték ki (elsősorban a közös feladatmegoldásokból,
csoportmunkából, az együttműködésből adódóan). A második legnagyobb arányban említett a
szövegértési kompetencia volt, emellett a matematikai kompetenciát is többen említették. A
válaszadók negyede szerint az önálló tanulás támogatását is segítette a tankönyv, pl. a
lényegkiemelés ösztönzésével.
A legtöbb fejezetben a nyelvi kompetencia (szövegértelmezés, szövegfeldolgozás,
lényegkiemelés, vázlatok, jegyzetek készítése, beszélgetés a társakkal a tanult információról),
a gondolkodási, szociális kompetencia (részvétel páros vagy csoportmunkában), tanulási
kompetencia; Az Anyagok világa és az Időjárás fejezetben matematikai kompetencia
fejlesztése kiemelhető. (Természetismeret 5)
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Az anyanyelvi kompetenciát a szövegértés és szövegalkotáson keresztül, a matematikai
kompetenciát a számolásos és gondolkodtató feladatokon keresztül, természetesen a
természettudományos kompetenciájuk fejlesztése is előtérbe került. Az önálló tanulást is
fejlesztette az szövegrészek önálló értelmezésén keresztül. A szociális kompetenciájuk is
fejlődött az egymástól tanulás során, a közösen elvégzett feladatokkal. A csoportos munka
során a kezdeményező- képességük is fejlődött, mindenki szerepet vállalt a feladatok
elvégzésében. (Természetismeret 5)
A hatékony önálló tanulás területén kellene a legnagyobb segítséget adnia a könyvnek,
azonban ez nem sikerült, hátha az átdolgozás után. A digitális kompetenciát fejlesztette,
hiszen otthonról is könnyen elérhetőek a feladatok. (Természetismeret 6)
A történelem tankönyvek esetében a megkérdezett pedagógusok többnyire a szövegértési- és
alkotási kompetenciák javulásáról adnak számot, de többen említik közülük a szociális és
kulturális kompetenciák fejlődését, a kritikai gondolkodás, az ok-okozati összefüggések
fejlődését is.
Az anyanyelvi kommunikáció kompetenciájában volt talán a legjelentősebb a változás. A
beszédkészségük, a szakmai szövegek megértése terén sokat fejlődtek. A hatékony önálló
tanulás és a digitális kompetencia terén történt előre lépés. A történelmi példák elősegítették
szociális és állampolgári kompetenciájuk fejlődését is. (Történelem 5)
Lényege a kompetencia alapú oktatásnak a képességek és a készségek mind sokoldalúbb
fejlesztése lenne. A tankönyv szerintem a többi könyvnél jobban hozzájárul a digitális
kompetencia fejlesztéséhez. Fontos a történelem tantárgy ama szerepe is, hogy hozzájáruljon
az anyanyelvi kompetencia fejlesztéséhez, erre ez a tankönyv különösen nagy hangsúlyt fektet.
A megfelelő és sokszor motiváló képanyag hozzájárul a vizuális kompetencia fejlesztéséhez.
Itt-ott egy-egy kisebb olvasmány már a szociális és életviteli kompetencia fejlesztését segíti
elő. (Történelem 6)

Eredményességre vonatkozó megállapítások:
A 2014/15-ös tanévben folytatott fókuszcsoportos beszélgetések legfontosabb tanulságai a
következők voltak ebben a témában, de fontos megjegyezni, hogy ezzel a szemponttal
kapcsolatban vannak a legkevésbé információink a fókuszok összefoglalásaiban:
-

-

az eredményesség legjobb fokmérője, ha a gyerekek szeretik, élvezik az órát
az eredményességhez az is szükséges, hogy el lehessen mélyedni a tananyagban, mert
ez teszi lehetővé, hogy a megszerzett tudás tartós maradjon, és ne törlődjön nagyon
rövid idő alatt
eredményesség fokmérőjének tartják azt is a tanárok, hogy mennyire képes
alkalmazni a megszerzett tudást a diák
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-

az eredményesség egyik fontos elemének tartják a pedagógusok magát a pedagógusi
tevékenységet, azaz szerintük az eredményességre rendkívül nagy hatással van a
pedagógus eredményes, motiváló munkája egy-egy tankönyv tanítása során

A 2015. év végi felmérésben az eredményesség kérdésében a leginkább megosztottak a
pedagógusok, mert sokféle területen próbálják az eredményesség kritériumait megragadni,
illetve az eltelt időt sem tartják még elegendőnek ahhoz, hogy ebben a kérdésben
egyértelműen állást foglaljanak. Az eredményesség mutatójának tartják, hogy fejleszti a
kompetenciákat a tankönyv, hogy a tanulók szívesebben tanulnak belőlük, vagy, hogy jobban
kapcsolódik-e a tankönyv a mindennapok kérdéseihez, és ebben lesznek járatosabbak a
diákok. Másrészt az összehasonlítási alapot is nehezebben tudják megragadni. Fontos, hogy a
különböző tankönyvek esetében más és más szempontok kerülnek előtérbe.
Az erkölcstan tankönyvek esetében a válaszadók fele azt nyilatkozta, hogy nincs mód ennek
a kérdésnek a megválaszolására. Részben azért, mert ennyi idő nem elég a változások
megítélésére, mások szerint pedig az elsajátított ismeretanyagban nem mérhető az
eredményesség alapján. Azoknál, akik válaszoltak a kérdésre, az előző kérdésénél tapasztalt
eredmények kerültek előtérbe, azaz az órák hatására toleránsabbak lettek egymás iránt a
diákok, és vitakultúrájuk fejlődött a közösségen belül.
Ez a tantárgy új volt a gyerekek számára. Ezen az órán nem a szövegek, dátumok, adatok,
szabályok megtanulása volt a feladat, hanem gondolkodni, a már meglévő információkat,
tudást előhívni, újakat gyűjteni, másokat meggyőzni, érvelni, beszélgetni. Ez eltért a
megszokottól, de nem vitte el őket abba az irányba, hogy ezt az órát nem kell komolyan venni.
Az írásbeli és szóbeli kifejező készségük sokat fejlődött. Kerekebb mondatokat használtak, nőtt
a szókincsük. Az internetet többet használták információszerzésre. Sokszor a kiadott feladaton
kívül is keresgéltek, s beszámoltak arról, amit láttak, olvastak. Az év végén csináltam egy kis
közvélemény-kutatást azokban az osztályokban, ahol erkölcstant tanítottam. Mindenhol azt
mondták, hogy jobban megismerték egymást, jobban el tudják fogadni a másikat, és végre
beszélgethettek. Azokat a témákat szerették jobban, ami róluk, vagy az osztályközösségükről
szólt. (Erkölcstan 5)
Sokat fejlődtek a tolerancia, az elfogadás terén. Végig tudják egymást hallgatni, megtanultak
kulturáltan, ész érvekkel vitázni. (Erkölcstan 5)
Az irodalom tankönyvek esetében vegyes képet kaptunk a válaszokból, a megkérdezett
pedagógusok fele pozitív irányú változást lát az eredményesség kérdésében, a másik felük
nem lát javulást. A pozitív véleményen lévő pedagógusok a szövegértés fejlődését, a szóbeli
kommunikáció javulását hangsúlyozzák A mindennapi élethez szorosabban kapcsolódó
tankönyvek is segíti az eredményesség növelését. Kritika éri a tankönyv szövegének nehezen
érthetőségét.
Változás, hogy az irodalmat nem egy elszigetelt művészetként, hanem az élet részeként tudják
értelmezni, hiszen az alkotók életét, a műveket is mindig megpróbáljuk a saját mindennapi
életünkre lefordítani. Úgy gondolom, a kísérleti tankönyv megközelítése is ezt célozza.
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Összehasonlítási alapom a már továbbtanult, illetve a nem kísérleti tankönyves osztályaim.
(Irodalom 5)
A szövegértés terén pozitív változást tapasztaltam. Jelentős fejlődést figyeltem meg az előző
tanévekhez képest. (Irodalom 5)
Nem láttam változást, mert sokszor a saját jegyzeteimre kellett hagyatkoznom, mert a
tankönyvi szöveg érthetetlen volt. (Irodalom 5)
A nyelvtan könyvek esetében a válaszadó pedagógusok negyede nem vett észre változást a
diákok eredményességében, néhányan pedig azt nyilatkozták, hogy az eredményességét
inkább visszavetette a rendszerezett ismeretek hiánya. Azok a válaszadók, akik
eredményesebbnek ítélték a tankönyvet, elsősorban a csoportmunka és az együttműködési
készség fejlődését, és ezzel együtt a kommunikáció javulását, aktivitási szint növekedését
jelölték meg pozitívumként.
Szívesebben mondták el a véleményüket a tanítási órákon. Sokkal többet jelentkeztek,
aktívabbak voltak. (Nyelvtan 5)
A csoportmunkák alkalmával sokkal jobban figyeltek egymásra, a csoporton belül is, valamint
a csoportok is jobban odafigyeltek a másik csoport előadására. (Nyelvtan 5)
Tapasztalatom szerint inkább negatív a változás. A túl sok információ, a túl részletező
tananyag hatására kevés a tartós, igazán begyakorolt ismeret. Nehezen megy a
lényegkiemelés, a tanultak alkalmazása. Sokéves szakmai munkám során azt tapasztaltam,
hogy "a kevesebb néha több". (Nyelvtan 5)
Javultak az eredmények, de ezt inkább annak tartom köszönhetőnek, hogy a 6. osztályos
tananyag könnyebb, mint az 5. osztályos. Másrészt a diákokat is tájékoztattam, hogy
véleményezem a tankönyvet és a munkafüzetet, s próbálták munkámat segíteni, szóltak, ha
valamit nehéznek találtak, ha hibára leltek, illetve órák végén elmondták, ha tetszett a lecke, s
a hozzá kapcsolódó feladatok. (Nyelvtan 6)
Összehasonlítási apalom volt, 38 éve tanítok. Nem juttatja elég sikerélményhez a gyerekeket
ez új tankönyv, főleg nem a munkafüzet. A gyereke kritikai érzéke nőtt, az elutasítás szintén.
Komoly tanári rutint kellett bevetni, hogy a szófajtant MEGTANULJÁK. A "beszélgetős"
kommunikációs témakörök természetesen tetszenek a gyerekeknek. Tanári szemmel nézve
azok óraszáma aránytalanul sok. Át lehetne tenni leckéket az informatikához. (Nyelvtan 6)
A matematika tankönyvek esetében a válaszadók ötöde nem értékelt változást a tanulók
eredményességében. Ezenkívül vegyesen oszlottak meg a válaszadók véleményei, így főbb
tendenciákról nem lehet beszélni, csak egyes véleményekről, legjobb esetben is vélemény
csoportokról. A szöveges feladatok megnövekedett arányának köszönhetően többek szerint a
szövegértés, és lényeg kiemelési, adatgyűjtési képesség javult, a szöveges feladatok
megoldása eredményesebbé vált. Ugyanakkor többen hozzá tették azt is, hogy ez elsősorban a
jobb képességű tanulók körében volt így, a gyengébb csoportoknál inkább visszaesés volt
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megfigyelhető a feladatok bonyolultsága, a kellő mennyiségű gyakorlás hiánya miatt.
Néhányan kiemelték azt is, hogy a páros, és csoportos munka arányának megnövekedése
elősegítette a vita készség fejlődését, és a csoportmunka eredményességét.
A változatos és bőséges feladatok miatt sok tanulónál érezhető, hogy a számolási, feladat
megoldási, probléma megoldó készségük érezhetően javult. Szövegértés és a feladatok
értelmezésben sokat javultak. Kialakult a tanulókban a megoldási terv készítése. (Matematika
5)
Szövegértésben szerintem történt előre lépés, pozitív irányba. Maguk a matematika feladatok
teljesen élet közeli problémákat vetnek fel, ez közelebb hozza, felkelti a gyerekek érdeklődését.
A feladatok egy jó része hosszabb szövegezésű, odafigyelést igényel, a lényegkiemelést is
fejleszti. Az előző évek tapasztalatai alapján a szöveges feladatok megértése, megoldása talán
javul, erre a kérdésre majd a kompetenciamérés eredményei adnak választ. (Matematika 5)
Az előző tanévekhez képest az 5. évfolyamon a törtek körében végzett műveleteket sokkal
könnyebben és eredményesebben sajátították el a tanulók. A szöveges feladatok megoldása is
sikeresebb, mint a korábbi években. (Matematika 5)
A problémamegoldás folyamata fázisainak gyakoroltatása, felismerési képességeiknek
fejlődésében észleltem változást, a felismerési idő rövidülése az egyik legnagyobb eredmény.
(Matematika 6)
A számolási készségük nem javult, vissza-visszatérve sikerült csak javítani ezen - több idő kell,
többszörösen visszatérve az alapműveletekre. A szövegértő olvasásuk, szövegértésük javult bár a gyengébb gyerekeknél nem volt semmilyen változás. Eszközhasználatuk nem volt olyan
jó, mint az előző évfolyamoké. (Matematika 6)
A természetismeret tankönyvek esetében ebben a kérdésben igen vegyes volt a megítélés.
Pozitívumként leginkább a diákok érdeklődését felkeltő tananyagrészek, illetve munkaformák
kerültek elő. A projektmunkát többen is szintén kifejezetten inspirálónak látták a diákok
szempontjából.
A folyamatok elemzése és a mindennapi gyakorlattal való összekapcsolása eredményesebb és
egyszerűbb volt, mint a korábbi években. (Természetismeret 5)
Szívesebben végeztek tanulói kísérleteket, a projektek elkészítéséhez nyújtott sok segítséget a
tankönyv. (Természetismeret 5)
Negatív irányú a változás. A tananyag felépítése során sokkal több energia (plusz feladat,
vázlat) árán alakult ki olyan rendezett, elmélyült ismeret, mint az előző tankönyvek
segítségével. (Természetismeret 5)
A történelem tankönyvek esetében a megkérdezett pedagógusok többsége a diákok
kommunikációs képességének javulását tapasztalta, mely köszönhető a leckék szövegének
egyszerűsítésre való törekvésnek. Többen említik a munkafüzetek feladatait, mint a diákok
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eredményességét segítő anyagot. A kevesebb tényanyag, fogalom és évszámnak köszönhetően
a diákok szívesebben tanultak történelmet.
A munkafüzet feladatait szívesebben oldják meg, mert érdekes feladatok találhatók benne.
Volt összehasonlítási alapom. (Történelem 5)
Úgy gondolom, hogy a kevesebb kötelező tényanyag, fogalom és évszám nem terhelte meg az
úgy is annyira túlterhelt ötödik évfolyamosokat. Valamelyest jobb eredmények születtek,
összehasonlítva az előző év ötödik évfolyamával. Szívesebben tanulták a történelmet,
rendszeresebben oldották meg a házi feladataikat, a munkafüzet vezetés is sokat javult az
előző évhez viszonyítva. (Történelem 5)
Összehasonlítási alapom a korábbi évek gyakorlatához képest volt. A kísérleti könyvet
használó csoportom kommunikációs képessége, főként a szóbeli, sokat fejlődött. Bátrabban
mondanak véleményt. A szövegértés terén is fejlődtek, különösen a kifejtést igénylő nyílt végű
kérdések esetében. Kritikai gondolkodásuk is sokat fejlődött. Lexikális ismeretek terén nem
tapasztaltam fejlődést. (Történelem 5)
A történetek nagyon lekötötték őket, több tanulónak "megjött a kedve a tanuláshoz",
kíváncsiak voltak a végkifejletre, meg akarták érteni az ok- okozati összefüggéseket. A leckék
meglehetősen kevés évszámot tartalmaznak, ezáltal is szinte "hívogatta" a gyerkőcöket az új
ismeretek elsajátítására. (Történelem 5)
Nem láttam változást. Összehasonlítási alapom nem volt, csak ebből a könyvből taníthattam
tavaly. A diákoknak viszont hiányzott a régi tankönyvük, abból nagyon szerettek tanulni, ezt a
könyvet annyira nem szerették. A másik tankönyvnek jobb volt a grafikája, elrendezése, voltak
hozzá digitális tananyagok, amit rengeteg tanulóm használt a kísérleti tankönyv előtt. Ez
nagyon hiányzott a gyerekeknek. (Történelem 5)
A tankönyv és munkafüzet feladatai segítették a szóbeli kifejezőkészség fejlesztését,önálló
szövegalkotás valamint képfelismerés képességének fejlődését. A korábbi években használt
tankönyvekben kevesebb ilyen jellegű feladat szerepelt. (Történelem 6)
Sajnos, a digitális anyagok messze elmaradnak a Mozaik kiadó szintjétől, azt nagyon
visszasírják a gyerekek és én is. Ahol volt jól használható anyag és a kiegészítő digitális
tananyag is, valamint tudtam még színesíteni a tananyagot mással is, ott motiváltabbak voltak
a tanulók. A tananyagokban előfordultak azonban jó párszor logikai bukfencek, nehezen
érthető részletek, kissé zanzásított tananyagok, ott nem volt nagy a lelkesedés. (Történelem 6)

Pedagógiai módszerek:
A 2014/15-ös tanévben folytatott fókuszcsoportos beszélgetések legfontosabb tanulságai a
következők voltak a tanórai gyakorlat, és módszertani hatás témakörében:
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általános vélekedés a felső tagozatos tankönyvekről, hogy a páros- és (kis)csoportos
munka alkalmazására alkalmasak, bár vannak tankönyvenkénti eltérések a
megvalósíthatóságot illetően.
a kooperatív módszerek, illetve a projektmódszer alkalmazását már sokkal
nehezebben látják megvalósíthatónak, jóllehet a tankönyvek egy része erre
lehetőséget adna, sőt, támogatná is, de ez a rendelkezésre álló rendkívül feszített
időkeret miatt megvalósíthatatlan.
a korszerű módszerek alkalmazásának legfőbb akadályaként a túlfeszített
kerettantervi előírásokat, a túl nagy tananyagot nevezeték meg a pedagógusok.
a korszerű módszerek alkalmazásához a pozitív viszonyulás már érezhető a
pedagógusok részéről, de az időkorlát miatt nem mernek vállalkozni rá
differenciálásra pl. a munkafüzeteket használják a pedagógusok
az alkalmazható módszerek megválasztása nagyon függ attól, hogy milyen
összetételű osztályban használják a tankönyvet a pedagógusok, ez alapvetően
ellentétes vélekedéseket is generálhat a tankönyv megítélésekor
a saját módszertani kultúra fejlődésére, megváltozására vonatkozóan nem adnak
információkat, általában úgy érzik, hogy rendelkeznek a megfelelő tudással, csak
nincs lehetőség az alkalmazására

A 2015. év végi felmérésben a válaszadók egy része – főként azok, akik kompetencia alapú
oktatással kapcsolatos továbbképzésen vagy továbbképzéseken vettek részt – azt jelezte, hogy
korábban is ismerte a könyv által ajánlott módszertani megoldásokat, az ő esetükben ezek
alkalmazását tehette gyakoribbá a tankönyv tanórai használata. Általánosságban elmondható,
hogy azok közül, akik változást jeleztek, legtöbben a csoportmunka (több esetben
kooperatív munka), valamint a páros munka arányának megnövekedéséről számoltak
be saját gyakorlatukban.
Az erkölcstan tankönyvekkel kapcsolatban a drámapedagógiai módszereket, emelték ki
legnagyobb arányban a pedagógusok, melyeket gyakrabban alkalmaznak az órák keretében.
Ezt, mint kifejtették, a tankönyv is támogatta. Néhányan - ezzel összefüggésben is megjegyezték, hogy az érvelés, és vita módszerét alkalmazták gyakrabban.
A kooperatív módszereket, illetve a dramatikus feldolgozásokat. Ezeket korábban is
alkalmaztam már, de az erkölcstan kiváló lehetőségeket biztosít ezekhez a módszerekhez,
azóta gyakrabban használom. (Erkölcstan 5)
Az irodalom tankönyvek esetében a bevezető, ráhangoló kérdések hasznosságát emelték ki a
legtöbben a csoportmunka mellett. Néhány válaszadó a szövegértés órai gyakorlására fektetett
nagyobb hangsúlyt a tananyag felépítéséből adódóan.
A témákat bevezető ráhangoló kérdések remekül szolgálták a pedagógiai munkát. (Irodalom
5)
A magyar nyelv és kommunikáció tankönyv esetében a válaszok ebben a kérdésben nagyon
szórtak. Minden válaszadó kiemelt valamilyen területet, amit gyakrabban alkalmazott, ezek
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mindegyike (páros munka, csoportmunka, projekt, gyűjtőmunka) a tevékenykedtetéssel volt
kapcsolatban, illetve ennél a tantárgynál is előkerültek a jól alkalmazható, figyelemfelkeltő
ráhangoló kérdések.
A kezdő ráhangoló, elgondolkodtató kérdések, amelyek remekül előkészítették az adott
tananyagot, s a tanulókat véleményük elmondására ösztönözte. (Magyar nyelv és
kommunikáció 5)
Nem volt számomra új módszertani megoldás, de nagyobb gyakorisággal alkalmaztam pl. a
csoportmunkát, a projektet. (Magyar nyelv és kommunikáció 6)
A matematika tankönyvek kapcsán - a csoportmunka valamint páros munka használata
mellett - legtöbben a matematikai játékok gyakoribb használatát említették, melyekhez sok
lehetőséget ajánlott a tankönyv. A tankönyv hatására az önálló kutatómunkát is gyakrabban
alkalmazták a diákok körében, aminek fontos eleme volt, az internet használat, valamint a
házi feladatok keretében végzett kutatómunka.
A módszerek tekintetében a kísérleti tankönyv nem adott új ötleteket, mivel a „TÁMOP 3.1.408/2-2009-0042 pályázat keretében ’Matematika’ kompetencia alapú oktatási
programcsomag" keretében az új kooperatív tanulási technikákat volt módom alkalmazni. A
szorgalmi feladatként is adható kutató munka munkák, azonban sokszor adtak új ötleteket.
(Matematika 5)
A természetismeret tankönyvek esetében legtöbben a projektmunkát emelték ki mint
újdonságot, illetve a tankönyv hatására gyakrabban használt módszert, bár a hatásfokával a
kipróbálók közül sem mindenki volt elégedett. (Természetismeret)
A kooperatív módszerek használatára voltak alkalmasak a leckék. Ezeket a módszereket eddig
is használtam (más tankönyvnél), de a kísérleti tankönyv használata is lehetővé tette, hogy
folytassam ezeknek a módszereknek az alkalmazása. Mivel a tankönyv hangsúlyozza a
projektmódszer gyakori alkalmazását, ezért azt is kipróbáltam, de ennek hatékonyságát nem
tartom elég jónak, azt nem szívesen alkalmazom. (Természetismeret 5)
A történelem tantárgyat tanító válaszadó pedagógusok fele - a kooperatív tanulási technikák,
valamint a páros vagy csoportmunka mellett - a projektmódszert említette, mint a kísérleti
tankönyv hatására gyakrabban használt módszertani megoldást. Kritikaként itt megjelent az a
vélemény is, hogy a tankönyv nem tartalmazott elegendő interaktív feladatot, illetve hogy a
tankönyv hiányosságai miatt más segédanyagokhoz kellett folyamodni.
Korábban is igyekeztem a kooperatív technikákat alkalmazni a tanítási gyakorlatomban, de
most ez rendszeresebbé, tudatosabbá vált. A képességfejlesztés, differenciálás a tanítási
folyamatban hangsúlyosabb lett. Az interaktív tananyag felhasználása is tudatosabbá vált. A
tanórákon a tanár-tanuló szerep is változott. Nagyobb önállóságot, teret kapott a tanulói
tevékenység. A tanári tevékenységem a feladatok, a tevékenységek koordinálására irányult
elsősorban. Ez lett a hangsúlyosabb a korábbi ismeretátadó tevékenység mellett. (Történelem
5)
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Mivel számos ponton szorult a tankönyv tanári kiegészítésre, pontosításra, valamint igen
gyenge vizuális élményt nyújt (ábrák, diagramok, magyarázó rajzok, gondolattérképek
hiánya), vizuális segítséget biztosít, ezért sokkal több általam készített segédanyagot kellett
használnom (ppt, feladatlapok stb.), hogy az összefüggésekre rávilágítsak és rendszerezni
segítsem az ismereteket (összefoglalás). (Történelem 6)

Szakmai szemlélet változása:
Ebben a kérdésben igen eltérőek voltak a válaszok tantárgyanként, ezért ezeket a
következőkben tantárgyak szerinti bontásban tárgyaljuk.
Az erkölcstant tanító válaszadó pedagógusok többségének az volt a véleménye, hogy a
tankönyv változatos módszertant kínált a különböző témák feldolgozásához. A kötetlenebb
tananyag miatt, nyitottabb óraszervezés jellemezte az erkölcstan órákat, így a változatos
módszerek kipróbálás mellett a beszélgetésre, és vitára is tágabb keretekben volt lehetőség.
Többen azon a véleményen voltak, hogy az osztályfőnöki órák során is jól alkalmazhatóak az
itt szervezett tapasztalatok, és néhányan azt is elmondták, hogy a másik szaktantárgyukba is
szívesen emelték át innen a jól alkalmazható munkaformák közül.
A kísérleti tankönyvet történelem órán is tudtam a tananyag erkölcsi tapasztalatait
kihangsúlyozni és az osztályfőnöki órák témája is gyakrabban volt aktuális osztálybéli
problémák erkölcsi vonzatának kitárgyalása. (például: másság, egymás elfogadása, iskolai
erőszak) (Erkölcstan 5)
Sokkal nagyobb lehetőség nyílt a beszélgetésre. A probléma felvetése után a gyerekek
gondolataiból, véleményeiből, előzetes kutatásaiból indultunk ki, s a beszélgetés irányítása
volt a cél, nem az ismeretek direkt közlése. A frontális munka háttérbe szorult. A
személyiségfejlesztésre alkalmasak voltak a csoport és páros munkák, személyes vélemények
meghallgatására is sok időt fordítottunk. A gyerekek sokkal nyíltabbak voltak, mint más
órán.(Erkölcstan 6)
Az irodalom tankönyvekkel kapcsolatban, ebben a kérdésben igen sokszínű válaszok
érkeztek. Pozitívumként a többoldalú megközelítést, a kortárs irodalom beemelését, illetve a
gyermekközpontúságot emelték ki a válaszadók, valamint azt, hogy nagyobb hangsúly
helyeződött a szövegértés fejlesztésére. Ugyanakkor voltak válaszadók, akik azt emelte ki,
hogy a fogalmi, tartalmi hiányosságok korrigálására sarkalták őket a tankönyv.
Tetszett a tankönyvön végigvonuló központi motívum. Tetszett a gyakori kitekintés más
művészeti és egyéb területekre. A tankönyv tényanyagát néhol hiányosnak találtam, néhol túl
didaktikusnak. (Irodalom 5)
Nagyon sok problémám volt a kísérleti tankönyv megközelítési módjával, amelyet
rendszeresen le is írtam. Túl soknak találtam az ún. "mellébeszélést", azonban valódi, konkrét
tudásanyagot keveset találtam benne (pl. mi a ballada?) Pedagógiai és szaktárgyi vitáim is
lennének a tankönyv szerzőjével illetve szerkesztőivel (pl. románcos ballada) Hiányosak
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voltak a lábjegyzetek, a munkafüzet feladatai vagy olyan egyszerűek voltak, hogy szinte nem is
értettem, hogy miért került ez a feladat oda, vagy olyan körmönfontak voltak, melyekhez nem
tudtunk eljutni. Az Egri csillagok fejezet pl. indokolatlanul hosszú volt. A könyv hatása a
munkámra inkább negatív volt, hiszen a tankönyvből és munkafüzetből hiányzó fontos
dolgokat nekem kellett pótolni, a rendszerezést megtenni. Így sokkal több időt vett igénybe
egy-egy órára való felkészülés. Összegezve, a tankönyvet gyakorlatilag szöveggyűjteményként
használtam. (irodalom 6)
A korszerűséget és a szakszerűséget fontosnak tartom. Jó dolog az is, hogy megjelenik a
kortárs irodalom a tankönyvekben. A különböző nézőpontok szerinti megközelítés kapott
nagyobb hangsúlyt a munkám során. (Irodalom 6)
A magyar nyelv és kommunikáció tankönyvvel kapcsolatban a legtöbben a játékos,
tevékenykedtető módszerek előtérbe kerülését, magabiztosabb használatát említették
változásként a pedagógiai gyakorlatukban. A 6.-osoknak szóló tankönyvvel kapcsolatban
azonban –az igen kisszámú - válaszadók többsége azon a véleményen volt, hogy szakmai
szemléletére nem volt hatással a tankönyv. Többen a tankönyv hibáira, hiányosságaira hívták
fel a figyelmet.
A nyelvtan tankönyvben az ábrák nagyon jók. A gyerekek összefoglaláskor jól át tudták
tekinteni a témakör anyagát. Azóta mindig visszautalunk az ábrákra, ha újra szükségünk van
az adott ismeretekre. (Magyar nyelv és kommunikáció 5)
Több hibát is találtam az anyagban. Megközelítésben próbált modernizálni a könyv, de
véleményem szerint több hangsúlyt kellett volna a gyakorlásra fektetni. Szakmai munkám
továbbra sem változott a kísérleti könyv hatására. (Magyar nyelv és kommunikáció 6)
A matematika tankönyvek esetében a válaszadók jelentős része mondta azt, hogy a tankönyv
hatására szélesedett a módszertani repertoárja, a tankönyvnek köszönhetően gyakrabban
kezdett digitális tananyagokat, érdekes, játékos feladatokat, tevékenykedtető módszereket
alkalmazni a tanórákon. Azok közül, akik pozitívan nyilatkoztak a tankönyvről, többen adtak
hangot annak a véleményüknek, hogy a tankönyvben található, mindennapi élethez jobban
kötődő feladatok segítik az érdeklődés fenntartását, és a tantárgyak közötti koncentrációt,
ezzel elősegítve a kompetencia alapú oktatást. Ebben főleg a szöveges feladatoknak volt
szerepük. Ugyanakkor hasonló arányban voltak jelen azon, akik azt emelték ki, hogy a
tankönyv új logikai felépítése, szemléletmódja több felkészülést kívánt a tanórákra. Néhányan
annak a véleményüknek is hangot adtak, hogy nehezen követhető a tankönyv felépítése,
sokszor nem logikus, és nem megfelelően épülnek egymásra a tananyagok.
A tankönyv gyakorlatiasabb megközelítése, egyszerűbb tanulhatóbb mondatai tetszettek. A
geometriai részt zavarosnak, a tananyag sorrendjét kissé káoszosnak tartom. Nincs meg a
megfelelő logikai felépítés, az előzetes ismeretekre való alapozás. Kicsit kevesebbet kellene,
de azt alaposabban tanítani. Néhol azt éreztem, hogy jobban figyelembe kellene venni a
gyerekek életkori sajátosságait, és általános iskolában több gyakorló feladatot kellene adni.
Ez év szeptemberében kiderült, hogy alapműveleti hiányosságok vannak. Tetszik, hogy
gondolkodtat a tankönyv. A munkafüzetet néhol jobbnak tartottam, mint a tankönyvet. Az
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persze egy másik téma, de még mindig úgy érzem, hogy elég nagy a szakadék a tanított
tananyag és a kompetenciamérés stílusa között, habár néhol ez a tankönyv már közelített
hozzá. (Matematika 6)
A természetismeret tankönyvekkel megítélése teljes megosztott volt a válaszadók körében. A
válaszadók egyik fele inkább negatívan ítélte meg a könyveket: véleményük szerint
szakmailag javítani kell a tankönyveken, mivel hiányos a felsős természetismeret tananyag,
kiegészítéseket igényel, és logikai felépítése sem következetes. Ugyanakkor a válaszadók
másik fele azon a véleményen volt, hogy a tankönyv által kínált módszertan szélesítette a
repertoárjukat, gyakoribbá tette bizonyos módszerek használatát, és változatos módszertan
kipróbálására sarkallt.
A tananyagot néhol kevésnek találtam- nincs például szó a rovarevőkről,/ sün, vakondok,
denevér/, illetve egy-egy leckében szereplő élőlényről kevesebb ismeretanyag van, mint amit
szerintem tudniuk kellene a tanulóknak. A felépítésével sem voltam megelégedve- 5-ben vette
hazánk tájait, míg 6-ban tanulták a tanulók a hozzá tartozó ismeretanyagokatfelszínképződés, kőzetek éghajlat. a hozzá tartotó ismeretanyagok. (Természetismeret 6)
Néhány hiba és hiányosság ellenére más szemléletet, más módszerek kipróbálását segítette
elő. (Természetismeret 6.)
A történelemtanárok a kérdésre adott válaszait elemezve vegyes képet látunk:
megközelítőleg fele-fele arányban kaptunk pozitív és negatív véleményeket. A megkérdezett
pedagógusok pozitívan értékelik a kísérleti tankönyv modern szemléletét, a módszertani
eszköztár bővülését, többen írják, hogy a tankönyv megközelítés módja által nyitottabbá,
kreatívabbá váltak. Azonban a megkérdezett pedagógusok másik fele hiányolták a
lényegkiemelést, a tényanyagot kevésnek és hiányosnak találták, mely számos helyen
kiegészítésre szorult, valamint említették, hogy a tananyag elsajátítására kevés az idő.
Szakmai megújulásra ösztönző. Szemléletváltásra inspirál, ami nélkülözhetetlen a mai
generáció tanítása során ebben a digitalizált, felgyorsult, nem tekintélyalapú világban. A
tanár már nem az ismeretek kizárólagos forrása. A tananyag segítségével olyan képességek
fejlesztésére kell törekednünk, amelyeket a tanulók a mindennapi éltben hasznosítanak majd.
Nem lexikális ismeretek elsajátíttatása a fő cél. (Történelem 5)
A 6. osztályos tankönyv tényanyaga sok esetben elnagyolt, túl nehezen ment a tanulóknak a
lényegkiemelés. Nem értek egyet az éves tananyag átrendezése miatti túlzott rohanással. Nem
tudnak a gyerekek annyit, mint régen az események alaposabb, részletesebb tanulásakor. A
Rákóczi-szabadságharcra pl. egy óra nagyon kevés. Fontos évszámok hiányoztak, nem voltak
a tanulást segítő vastagbetűs kiemelések. (Történelem 6)
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Többlettartalmak, újdonságok
Ebben a kérdésben is igen eltérőek voltak a válaszok tantárgyanként, ezért a válaszokat itt is
tantárgyak szerinti bontásban tárgyaljuk.
Az erkölcstant tanító pedagógus által említett témák közül a családról, és társas
kapcsolatokról szóló anyagrészek kerültek elő a leggyakrabban, illetve a személyiség és
szerepekkel kapcsolatos témák. E mellett többen említették az öko-szemlélet,
környezettudatosság előtérbe kerülését, és szintén többen kitértek az iskolai agresszió,
konfliktuskezelés kérdésköreire is, mint hasznos, és többször előkerülő témák az órák során.
Néhányan említették az információs társadalom hatásival, az egyházakkal/vallásokkal,
valamint a mássággal, ezen belül is a különböző etnikumokkal foglalkozó témákat.
Ezen az évfolyamon sokat foglalkoztunk a mi és a környezet témakörrel. Aktuális, a világot
érintő problémák a gyerekek érdeklődését is felkeltették. (Erkölcstan 6)
Az irodalom tankönyvek felépítéséből adódóan 2-3 pedagógus említette, hogy nagyobb
hangsúlyt kaptak a kiegészítő szövegek, valamint a szövegértés fejlesztése. Témák közül
újdonságként elsősorban a 20. századi és kortárs költészet egyes elemeit emelték ki a
válaszadók, illetve néhányan megemlítették a családi témakört, valamint a cigány népmesét
is.
A kiegészítő szövegek nagyon hasznosak, bár sokszor nem került rájuk sor, időhiány miatt...
tetszik, hogy változatosak a szövegek, némelyik nehéz ennek a korosztálynak. Tetszettek a
"Rólad szól… " felvetései, bár időhiány miatt keveset tudtam használni… Az én elvem is a
hasonló megközelítésen alapuló irodalomolvasás. (irodalom 5)
A magyar nyelv és kommunikáció tantárgyat illetően a változósokat tekintve a
leggyakrabban a kommunikációval kapcsolatos tananyagrész arányának megnövekedését
említették a válaszadók. E mellett a „Szövegszerkesztés”, és „Szövegtípusok” részt is többen
újdonságként említették. Ugyanakkor egyesek a tananyagban a helyesírás, a nyelvtani
szabályok háttérbeszorulását negatívumként értékelték, és azon a véleményen voltak, hogy ezt
nem támogatja a könyv kellő képpen.
Magyar nyelvtanból a kommunikáció rész sokkal részletesebb volt, szívesen foglalkoztam vele
több órában, a gyerekek is élvezték, és szükség is volt bizonyos részekre, hiszen az internet
veszélyei pl. fontos téma a mindennapokban. (Magyar nyelv és kommunikáció 6)
A matematika tananyaggal kapcsolatban új tartalomként legtöbben a geometria, koordináta
geometria, és térszemlélet fejlesztését emelték ki. Ugyan nem új tartalomként, de - a
válaszadók véleménye alapján - arányait tekintve nagyobb hangsúllyal jelentek meg a játékos
feladatok. E mellett a szöveges feladatok nagyobb aránya, és a hétköznapokhoz kapcsolódó
gyakorlati feladat gyakoriságának növekedés kapott még hangsúlyt. Néhányan azon a
véleményen voltak, hogy a kombinatorika, a valószínűség számítás, a statisztikai számítások,
illetve az egyenletek is újdonságként jelentek meg az 5.-es tananyagban. Ugyanakkor
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néhányan azt is megemlítették, hogy nagyon gyors haladási tempót diktáltak a könyvek, ami
nem adott lehetőséget az egyes anyagrészek mélyebb megismerésére, begyakorlására.
A matematikában sok tananyag került alsóbb osztályokba, melyek túlterheli a diákokat. Koruk
sajátossága miatt nem képesek oly mértékben felfogni a tananyagot, amilyet a tanterv, a lecke
elvár tőlük. Az alapműveletekkel a törtek és egész számok körében sokkal többet kellett
foglalkozni, mint amilyen időkeret adott volt rá. Aminek örülők, hogy a térszemlélet
hangsúlyosabb, mint eddig volt. (Matematika 6)
A természetismeret tankönyvi anyagot hiányosságai, nem megfelelő szemléltető anyaga, és
szűk körű digitális segédanyagai miatt többen kiegészítendőnek tartják, és több tanár is saját
kutatómunkával próbálta ezeket az anyagokat pótolni. Az 5.-es tankönyvben új anyagrészként
a legtöbben az Anyagok világa részt említették, és erről a többség pozitívan nyilatkozott
(felkeltette a diákok érdeklődését, és az életkori sajátosságoknak megfelelően foglalkozik a
könyv ezzel a témával). Két-két fő említette, hogy részletesebben foglalkoztak a tankönyv
hatására az egészségtan, valamint a globális környezeti problémák témaköreivel. Többen
azonban azt is megjegyezték, hogy a Magyarország földrajza anyagrész korábban a 6.
évfolyamon szerepelt, és ennek előrehozatala nem szerencsés, mert megfelelő alapismeretek
híján még nem oktatható kellő részletességgel. A 6.-os tankönyv esetén a legtöbben a nemzeti
parkokról szóló tananyagot érezték a korábbiaknál hangsúlyosabbnak (ami adódhatott abból
is, hogy ezt a könyv ajánlására többen projekthét keretében dolgozták fel). 2 fő említette,
hogy a környezetvédelem kapott nagyobb hangsúlyt. 2 fő pedig azt nyilatkozta, hogy az
emberi szervezet megjelenése jelentett újdonságot ezen az évfolyamon.
Ebben a tankönyvben kevésbé részletes a tananyag, rosszabb a szemléltető képanyag az eddig
használt könyveknél. Így aztán igazán új tartalommal nem kellett megismerkedni.
(Természetismeret 5)
Korábbinál részletesebb volt az Anyagokról szóló fejezet. Ezt nagyon szerették a gyerekek is.
Új tartalom (5. osztályban) Hazánk földrajza fejezet (ez máskor 6. osztályos tananyag). Ennek
előre hozása nem volt szerencsés: sok alapfogalmat még nem tanultak hozzá. Érdemes lenne
visszahelyezni a 6. osztályos anyagba. (Természetismeret 5)
Nem volt ilyen. Sok éven át a MOZAIK Kiadó tankönyveiből tanítottam. Nem hozott új
dolgokat a kísérleti tankönyv, mert a régi tankönyveket nagyon jónak tartottam. A digitális
tananyag is sokkal jobb volt. Remélem ezeken mind fognak változtatni. Alig történt változás,
fejlődés a tanév során, ezt is problémának tartom. (Természetismeret 6)
A történelem tankönyvekkel kapcsolatban a válaszadók negyede említette az adott korszak
életmódjával, művelődéstörténettel foglalkozó tartalmakat, amelyekkel alapvetően az új
történelem kísérleti tankönyvnek köszönhetően foglalkoztak. A hosszmetszeti témakörök is
újdonságként szerepeltek a tanítási gyakorlatban. Többen kritikaként írták, hogy a tananyag
megértésének érdekében ki kell egészíteni egyes részeket, valamint hiányként jelölték a
korszakolás hiányát.
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Hosszmetszeti témaköröket korábban nem tanítottam ilyen mértékben, úgy gondolom, hogy ez
egy jó megoldás volt, még ha a kivitelezés néha nem megfelelő volt véleményem szerint. (Pl.
Divat, egészségügy). Sajnos az elsődleges források eltűntek szó szerint a tankönyvből, ami
szintén nagyban nehezítette a forrásismeretek elsajátítását. Kész szövegeket kaptak, amelyek
sokszor hagytak kívánnivalót maguk után. (Történelem 6)

Szakmai segítség:
A legnagyobb számban a válaszadók a taneszközök terén a felső tagozatos tankönyvek
esetében a digitális tananyagok fejlesztését, bővítését várnák, illetve az ehhez kapcsolódó
képzéseket is szívesen fogadnák. Nagyobb számban elérhető gyakorló feladatok, témazáró
dolgozatok, felmérők iránt is szinte minden tankönyv esetében igény volt. Módszertan
területén elsősorban a csoportmunkával, kooperatív munkával, projekt munkával kapcsolatos
továbbképzéseket várnák a válaszadók. Több esetben mutatkozott igény a tanári
kézikönyvek iránt is.
Az erkölcstant tanítók a válaszok alapján a drámajátékok terén számítanának leginkább
szakmai segítségre (pl.: egy drámajáték gyűjtemény révén). Többen említették, hogy nagyobb
arányban lenne szükség digitális tananyagokra, illetve ezek egységes színvonalára, biztosabb
elérhetőségére. A témák komplexitásából, illetve újdonságából adódóan több ismeretanyagra
is igényt tartanának többen a válaszadók közül a témákban való magabiztossághoz, azok
mélyebb feldolgozásához. Főként a hátrányosabb helyzetű, gyengébb szövegértési készséggel
rendelkező tanulókat tanító pedagógusok jelezték, hogy a tananyag nyelvezete helyenként
bonyolult, diákjaik számára túl hosszú szövegek feldolgozását igényelte.
Jó lenne egy olyan feladatbank és játékgyűjtemény, ami még több lehetőséget nyújtana a
változatosabb témafeldolgozásokhoz. A tantervben meghatározott célok és feladatok sok
helyen kérdésként jelennek meg. Mivel rajtam kívül az országban akad még olyan nem etikaerkölcstan szakos pedagógus, aki szintén 60 órás továbbképzéssel tanítja ezt a tárgyat, nem
ártana egy olyan segédkönyv, amiben a tématerületekhez szükséges alapismeretek lennének
összefoglalva. (Erkölcstan 5)
Az irodalom taneszközök fejlesztése terén a témazáró dolgozatokra, a digitális tananyag
fejlesztésére, illetve a tanári kézikönyvre mutatkozik igény. A különböző pedagógiai
módszerek tekintetében pedig a csoportmunka, és kooperatív technikák alkalmazásban,
valamint a differenciálás, személyre szabott tanulás terén merült fel további segítség iránti
igény.
Átláthatóbb magyarázó - értelmező szövegekre lenne szükség. A mesélő típusú szövegekből
nehezen tudnak a gyerekek lényeget kiemelni. Jól használható témazárókra lenne szükség. Az
e-tananyag egyelőre alig használható, gyenge színvonalú. (Irodalom 5)
A magyar nyelv és kommunikáció tananyag esetében a digitális tananyagok fejlesztése,
valamint a gyakorló feladatok, mellett többen azt is említették, hogy a tankönyv által ajánlott
33

csoportmunkákkal kapcsolatosan is örülnének tájékoztatásnak, képzésnek. Néhányan
hasznosnak tartanának egy tankönyvhöz kapcsolódó tanári kézikönyvet is.
Szeretnék használhatóbb interaktív feladatokat a leckékhez kapcsolódóan, pl. a tankönyvhöz
mellékelt tanári CD formájában. A most elérhető digitális anyagok alig használhatók.
(Internet hozzáférés kell hozzá, gyakran lefagy, és a feladatok sem jók.) Témazáró
feladatlapok sem tartoznak minden könyvhöz és témakörhöz, erre is szükség lenne. Tanári
kézikönyv is kellene minden tankönyvhöz. (Magyar nyelv és kommunikáció 5)
A
matematika
tankönyvek
esetében
a
válaszadók
szerint
leginkább
feladatbankra/feladatgyűjteményre lenne szüksége az újonnan tanult ismeretek
begyakoroltatásához. Többen szükségesnek tartanák a tananyag logikai felépítésén
átgondolását, javítását, illetve a tanárok részletesebb tájékoztatása ezzel kapcsolatban (pl.:
tanári kézikönyv formájában). Néhányan különböző módszertani segítségre is igényt
tartanának. Egy-egy esetben merült fel a matematikai játékok órai alkalmazásában,
csoportmunka alkalmazásában, digitális tananyag alkalmazásában, valamint a törtek tanítása
és nyitott feladatok készítése terén való fejlesztési igény.
Egy-egy téma feldolgozásához a felépítésének leírása sokat segítene. Minden téma elején át
kell gondolni, hogy a gyerekek tudásához milyen sorrendben célszerű tanítani a tankönyvi
felépítéssel ellentétben a tananyagot. Egy-egy óra anyagába mit kell beépíteni, hogy ne
legyen ismeretlen eleme, mert valami kimaradt az előző leckéből, és ne is legyen előre tanítás
amiatt, hogy egy-egy példa tartalma miatt többet tanítok meg, mint abba a leckébe a szerző
gondolt. (Matematika 5)
Egy felső tagozatos feladatgyűjteményre feltétlenül szükség lenne, mert sok lecke után a
differenciáláshoz kevés a feladat. (Matematika 6)
Nagyon nehéznek találom szakmailag a csoportos, illetve kooperatív technikákat matematika
órán. Vannak egyes óratípusok, témák, amelyekhez nem tartom odaillőnek, és azt gondolom,
hogy biztosan van, aki ezt is meg tudná oldani, hogyan lehetséges. Ezért ilyen típusú
továbbképzéseket szívesen vennék. (Matematika 6)
A természetismeret tankönyvvel kapcsolatban konkrétumként a szemléltető eszközök
fejlesztése, és nagyobb arányban való megjelenése merült fel példaként, valamint az emunkafüzet fejlesztése. E mellett többen a tanórai kísérletek megvalósításához kísérleti
eszközöket igényelnének. Volt, aki a felmérő dolgozatok, összefoglalások fejlesztését várná a
kiadótól. Vannak, akik két szakos tanárként, valamelyik tananyagrészhez kevesebb szakmai
felkészültséggel rendelkeznek, így a kimaradó szaktárgy tananyagában mélyülnének le
szívesen, ezen a téren várnának segítséget.
Nem szakmai segítségre, inkább eszközökre lenne szükségünk. A tankönyv elég sok tanulói
kísérletet tartalmaz, de ehhez az iskoláknak kevés eszköze van. Jó lenne, ha a tartalomhoz
kapcsolódva megkapnánk a szükséges eszközöket. A digitális tananyag is eléggé jól
használható, de bővülhetne a feltöltött interaktív feladatok halmaza. (Természetismeret 5)
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A könyv tanítása során még nem volt interaktív tananyag az órák anyagához, ez
látványosabbá tehetné az órai munkát. Nem volt még témazáró dolgozat sem az egyes
fejezetekhez. (Természetismeret 6)
A történelem témában megkérdezett pedagógusok számára segítséget nyújtanának
összefoglaló feladatsorok, egy fogalomtár elkészítése, valamint a digitális tananyag bővítésére
is. A kooperatív, csoport és páros tanulás módszereinek elsajátítására is felmerült az igény a
válaszadók körében. Az idő szűkösségét érő kritikák végett a megkérdezett pedagógusok
közül többen is szeretnének megoldást találni az idő megfelelő beosztására.
A fejezetek végén a munkafüzetben összefoglaló feladatokra lenne szükség. A tanult
fogalmakat a tankönyv végén összegyűjtve fogalomtárban kell összegezni, így ismétlésnél
könnyebben megtalálják a tanulók. (Történelem 5)
A legnagyobb problémát számomra az jelentette, hogy hogyan oldjam meg, hogy heti 2
órában befejezzem a tananyagot, mi legyen az a rész, amire kevesebb időt szánjak, ezenkívül
hogyan biztosítsak még több időt és lehetőséget arra, hogy tanítványaim elmondhassák saját
élményeiket az eseményekhez kapcsolódóan. (Történelem 6)

A középiskolai kísérleti tankönyvek
A 9. és 10. évfolyamos középiskolai (magyar nyelv és kommunikáció, irodalom, történelem,
matematika és szakiskolai közismeret) kísérleti tankönyvek esetében 183 kipróbáló
pedagógus töltötte ki a kiegészítő kérdéssort.

A motivációval kapcsolatos tanári jelzések
A 2015-ben folytatott fókuszcsoportos beszélgetések alapján a pedagógusok legfontosabb
megállapításai a következők voltak a motivációt és a tanulhatóságot illetően:
-

-

általános vélemény, hogy a tankönyvek igyekeznek a diákokhoz szólni, közelíteni
az érdeklődésükhöz, vizuális kultúrájukhoz
a tankönyvek motiválóak, általában kedvelik a gyerekek (vannak kivételek)
a tanulást támogató eszközökben eléggé nagy különbségek vannak a tankönyvek
között, vannak tanulhatóbbnak, s vannak nehezebben tanulhatónak ítélt tankönyvek
a kiemelések tekintetében a középiskolás tankönyvek pozitívabb megítélést
kaptak, mint a felső tagozatos könyvek, bár itt is vannak hiányosságok: több
összefoglaló táblázat, grafikus szervező kellene, hogy ne vázlatok lediktálásával teljen
az óra
kislexikonok hiányát is megemlítik (pl. történelem)
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A 2015. év végi kérdőívben a tanulók motivációját érintő kérdésben a kipróbáló pedagógusok
hangsúlyozták, hogy a motiválás nem csupán a tankönyv feladata, hanem a pedagógusé
is, így a kapott válaszok nem csupán a tankönyv hatásának eredményei. Összességében nehéz
érvényes és megbízható következtetést levonni – már csak a tankönyvenkénti kevés elemszám
miatt is – azonban általánosságban azt mondhatjuk, hogy a középiskolai kísérleti tankönyvek
a diákok motivációját illetően az IKT eszközök használatával, az egyszerűbb nyelvezettel,
a mindennapokhoz jobban kötődő feladatokkal tudják növelni a tanulási hajlandóságot.
A legfőbb problémaként továbbra is a tananyag mennyiségét jelölhetjük meg.

Az irodalom kísérleti tankönyvek esetében a megkérdezett pedagógusok szerint a diákok
tanulási hajlandósága nőtt, köszönhetően a különböző órai anyaghoz köthető filmrészletek és
IKT eszközök órai beépítésének. A kortárs irodalom, mint új tartalom megjelenése, valamint a
felvezető kérdések is felkeltették a tanulók érdeklődését, így növelve a tanulási hajlandóságot.
Azoknál a leckéknél, ahol ötletes, változatos feladatok, jól kapcsolódó filmrészletek
szerepeltek, nagyobb aktivitást, motivációt vettem észre a diákoknál. (Irodalom 9)
Szívesen forgatták a könyvet, tetszett nekik a lapok minősége, a színes oldalak. Legjobban
mégis azokat az órákat szerették, amikor elszakadtunk a könyvtől, és filmrészleteket néztünk,
vagy az összefoglaló óráknak azokat a részeit, amikor pármunkában önállóan dolgozhatták
fel a kérdéseket. (Irodalom 9)

Azoknál a leckéknél, ahol ötletes, változatos feladatok, jól kapcsolódó filmrészletek
szerepeltek, nagyobb aktivitást, motivációt vettem észre a diákoknál. (Irodalom 10)
Az infokommunikációs eszközök órai beépítésével a tanulókat a mai kornak megfelelően jól
lehet motiválni. Ezen kívül a kortárs irodalom és az aktuális tananyag összekapcsolását is
szerencsésnek tartom, megfoghatóbb a tanulók számára az ismeretanyag. (Irodalom10)
A kísérleti tankönyvek felvezető kérdései többnyire jónak bizonyultak, felkeltették a tanulók
érdeklődését. A kérdések sokszor bizonyultak túl nehéznek, ami miatt azt a részt csak komoly
tanári segítséggel lehetett megoldani. A fogalmazás írása rendkívül komoly problémát
jelentett, de az irodalom iránt érdeklődők gyakran kipróbálták "erejüket" a lecke végén házi
feladatként ajánlott érettségiben is fellelhető fogalmazástípusok megoldásával. A reakció a
tanulók részéről kétféle volt a leckék feldolgozásakor: megtorpanás, leblokkolás, "azért se"
hozzáállás rosszabb esetben, s a rendkívüli érdeklődés akkor, ha számukra is érdekes (a
korosztály számára érdekes) téma került terítékre. (Irodalom 10)
A magyar nyelv és kommunikáció kísérleti tankönyv esetében a diákok tanulási
hajlandóságát növelték az infókommunikációval kapcsolatos témák, melyek az adott
korosztály számára érdekesek. A mindennapi, aktualitással rendelkező feladatok is növelték a
tanulók motivációit.
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Sokkal többször volt szükség egyéni kutatásra, csoportmunkára. Mindezek nagyobb
motivációt, kihívást jelentettek számukra. (Nyelvtan 9)
A kommunikációs leckéket nagyon érdekesnek találták, szívesen nyilvánítottak véleményt és
vitáztak pl. az internet etikett vagy a műfajok témaköreiben, de a tömegkommunikáció
televíziós rész is ezek közé tartozott. (Nyelvtan 9)
Picit változott a diákok hozzáállása pozitív irányba. A napjaink világából vett példáknak és
problémáknak köszönhetően. (Nyelvtan 10)
A munkafüzeti feladatok megmozgatták a tanulók kreativitását. Napjaink világából vett,
aktuális feladatok motiválták a tanulókat. (Nyelvtan 10)
Pozitív, az én szakközepes, átlagban közepes teljesítményű diákjaim, nagyon örültek a leckék
tartalmi, szerkezeti mennyiségi felépítésének. Motiváltabbak az érdekes vita és
kérdésfeltevésektől, amelyek közelebb hozzák a tananyagot a tanulókhoz. (Nyelvtan 10)
A diákok motivációja nem változott, sőt gyakran negatívan hatott rájuk a tankönyv
leegyszerűsített szemlélete. Felháborodtak azon, hogy már nem kisiskolások, hogy ilyen
feladatokat kelljen csinálniuk. (Nyelvtan 10)

A történelem kísérleti tankönyv kipróbáló pedagógusai szerint a diákok tanulási
hajlandóságát növelték az adott történelmi korszak életmódjával, mindennapjaival kapcsolatos
tananyagrészek, melyek felkeltették a tanulók érdeklődését.
Az osztályközösségben mindig van, aki kiselőadást, projektmunkát vállal egy-egy számára
közelebb álló témakörből. Sikeres volt az ókori nagy építmények vizsgálata - pl. Kínai
harcmodor, egyiptomi piramisépítkezések, hadjárati események, középkorba átnyúló
ismeretanyaga. Több órával a téma tanítása előtt kiosztottuk a feldolgozandó témákat,
amelyekre jelentkezés történt. Képi kivetítéssel és szöveges témakörátadással jó színvonalú
kiselőadások születtek. Megtanulták a lényegkiemelés órai tapasztalatai során az otthoni
tanulás hatásosabbá tételének útját is. Ha valaki betegsége folytán nem vett részt a tanórákon,
odahaza a megismert módszert követve új tanulásmódszertanba szokott bele. A legnagyobb
előnye ebben a sokszínűségében rejlik az új tankönyvnek, lehetővé teszi a differenciált
tanulásszervezést. (Történelem 9)
Mindent összevetve javult a diákok motiváltsága. Érezhetően kicsit érdekesebben lehet a
témákat előadni, megragadni. Jobb a témák felvezetése, kifejtése, ezért könnyebben tanulható.
Persze néha a könnyebb megértéshez szükséges a tanári vázlat, de a tananyag jelentős része a
tankönyvből is tanulható. Van persze olyan is, aki nehezen érti meg a tananyagot, neki
segíteni kell ezt értelmezni. (Történelem 10)
Többnyire elment a kedvük a történelem tanulásától, ez nem is csoda, ha ilyen sok és
bonyolult anyagot kell megérteni és megtanulni rövidebb idő alatt. A témák mesterségesen
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vannak leegyszerűsítve, "lebutítva", úgysem érti meg a tanuló tanári magyarázat nélkül. Nincs
idő arra, hogy a tanulókat gondolkodásra, problémamegoldásra neveljük. (Történelem 10)
Vegyes kép rajzolódik ki a matematika tankönyvek esetében: a szöveges feladatok egyrészt
demotiválták a tanulókat, mert ezek jelentenek leginkább nehézséget, és úgy érezték, hogy
ezek túl nagy kihívást jelentettek számukra, ugyanakkor ezen feladatok nagy aránya miatt a
diákok jobban hozzászoktak ezekhez, fejlődtek az ilyen jellegű feladatok önálló
megoldásában.
A számomra várt pozitív változás elmaradt. A tanulók túl sokáig (nyolc éven át) túl direkt
segítséget kapnak az előrehaladáshoz, számonkérés előtt túl célirányos az összefoglalás,
elszoktak a diákok a töprengéstől, problémamegoldástól, vitatkozástól, gondolatmenet
követésétől. Csak a saját megoldási menetüket követik, abban szeretnének továbblépni, nem
vállalják a fáradságot, megtalálni a közös lépéseket a saját és társuk okfejtésében.
(Matematika 9)
A hosszú szövegezésű feladatokat nem kedvelik, az Arany család ötlete sem fogta meg őket.
Szeretik viszont a munkatankönyv jelleget, hogy nincs külön feladatgyűjtemény, a könyvben
lévő táblázatokba dolgozhatnak. Függvényeknél hasznos a sok grafikon, a megrajzolásuk nem
vesz el időt. (Matematika 9)
Nagyon motiválta őket, ha a fejezet végén voltak összefoglaló-ismétlő kérdések és
csoportosan, verseny szerűen dolgozhattak. (Matematika 9)
Voltak olyan leckék, melyek felkeltették a diákok figyelmét, azaz motiválta őket. De voltak
olyan leckék ahol olyan hosszú volt a szövegezése a feladatnak, hogy a diák "el vesztette a
fonalat" és nem figyelt, így fegyelmezési problémákkal is kellett foglalkoznom, miközben az
okosabb diákoknak magyaráztam a példát. (Matematika 10)
A tankönyv nem ad lehetőséget a gyakorlásra, nincs betervezve számonkérés, nincs lehetőség
dolgozatjavító órára. Egyetlen esetben sincs röpdolgozatra idő hagyva. A számonkérés
hiánya erőteljesen gyengíti a motivációt. (Matematika 10)
A tankönyvi feladatanyag nem elegendő a kellő begyakorláshoz azoknál a tanulóknál, akik
gyengébbek, nehezen szerzik meg a feladatmegoldó rutint. A tananyagok egymásra épülése
sem volt mindig logikus, szinte "vibrált" az egész. Foglalkoztunk valamivel az órán, a hozzá
tartozó házi feladat meg másról szólt. Nálunk jobban bevált a régebbi módszer mely szerint a
típusfeladatok alapos begyakorlása után térünk csak át a szöveges feladatokhoz. (Matematika
10)
A szakiskolai közismereti kísérleti tankönyv mind az öt tantárgyát általánosságban pozitívan
értékelték a megkérdezett pedagógusok. A válaszadók döntő többsége (90%-a) a diákok
tanulási hajlandóságának pozitív irányba történő változásáról számol be. A megkérdezett
pedagógusok több mint felének véleménye szerint a gyakorlatias, a mindennapi életből vett
példák felkeltették a diákok érdeklődését, a kísérleti tankönyv könnyen érthető nyelvezete is
növelte a tanulók motiváltságát. A digitális tananyag beépítése is pozitív értékelést kapott.
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Szívesebben készülnek ezekből a könyvekből, a nyelvezete, egy-egy lecke megfogalmazása
könnyebben érthető a számukra. (Szakiskolai közismeret 10)
Szívesebben vettek részt a tananyag órai feldolgozásában. Sok témát tartottak korszerűnek.
Természetesen örömmel fogadták, hogy saját digitális eszközt használhatnak. Változás történt
az eszközök tanulás céljából történő alkalmazására. (Szakiskolai közismeret 10)
Úgy éreztem, szerették a matematika órákat, nagyon hatásosak voltak a digitális
segédanyagok. Változatos, érdekes órákat lehetett tartani, ahol sikerélményt kaphatott
minimális igyekezettel egy átlagos szakiskolai diák. Nem tanulták jobban, vagy alaposabban a
matematikát, de a tantárgyhoz való hozzáállásuk minőségileg lett más, mint a korábbi
osztályaimban. Nem utálták, nem írták le magukat ezzel a tantárggyal kapcsolatban, mert
nem követelt tőlük túlzott, felesleges tartalmakat. (Szakiskolai közismeret 10)
A tanulók a képregény- fesztiválon részvettek. Sci-fi filmeket is figyeltek. A mai kortárs
irodalmat is megismerték, szívesen olvasnak ezek a könyvek közül is. Jónak tartom, hogy a
könyv széles általános ismereteket ölel fel. (Szakiskolai közismeret 10)
A földrajz és biológia tartalmú anyagrészeket sokkal szívesebben tanulták a diákok. A kémia
és fizika tartalmú anyagokat a mindennapi életből vett példákon keresztül jobban megértették.
A képekhez kötődő feladatokat csinálták legszívesebben. (Szakiskolai közismeret 10)
A diákok motivációja, tanulási hajlandósága továbbra is igen csekély, a szakiskolás tanulók
ösztönzése mindig is hatalmas kihívást jelentett. Változást csupán a kreatív feladatok
alkalmazásánál tapasztaltam, ezeket inkább elfogadták. Ugyanakkor nem minden leckét tartok
alkalmasnak szakiskolai tanításra. (Szakiskolai közismeret 10)

Kompetenciafejlesztésre vonatkozó megállapítások
A 2015-ben folytatott fókuszcsoportos beszélgetések alapján a pedagógusok legfontosabb
megállapításai a következők voltak a kompetenciafejlesztést illetően:

-

alapvetően úgy látták a pedagógusok, hogy alkalmasak a tankönyvek a
kompetenciafejlesztésre
a kompetenciafejlesztéshez szükséges differenciálásra azonban már kevésbé, illetve
különbség van a különböző tankönyvek között ebben a tekintetben
általában a hátrányos helyzetűek számára a középiskola tankönyvek nehezen
tanulhatók, főleg a szövegértési problémákkal küzdő tanulók számára

A 2015. év végi kérdőívben a tanulók következő kompetenciái mutattak javulást a kísérleti
tankönyv hatására a pedagógusok véleményei alapján: anyanyelvi kommunikáció
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(szövegértési és alkotási kompetencia), szociális kompetencia, önálló feladatvégzés,
digitális kompetencia. Összességében a kompetenciafejlesztés területén a kísérleti
tankönyvek kapcsán a pedagógusok elsősorban az anyanyelvi kommunikáció fejlesztését
emelték ki, ezen belül is főként a szövegérési és alkotási kompetencia fejlődését. A szociális
kompetencia területén (tolerancia, együttműködési készség) is változást ért el a kísérleti
tankönyv, a csoportos- és páros munka, ill. a kooperatív és projekt módszer gyakoribb
alkalmazásának köszönhetően. A digitális tananyag használatából fakadóan a digitális
kompetencia fejlődése is tetten érhető. A válaszokból kirajzolódik még az önálló
feladatvégzés, egyéni kutató munka, valamint az irodalom tankönyvek kapcsán a vitakultúra
kialakulása és fejlődése, az önálló véleményalkotás fejlődése is a válaszadó pedagógusok
véleménye szerint. Nem csupán pozitív véleményeket olvashatunk ebben témában sem, több
pedagógus nem lát fejlődést, véleményük szerint a kísérleti tankönyvek nem fejlesztik eléggé
a különböző kompetencia területeket.
Az irodalom tankönyvek esetében a szövegértési illetve szövegalkotási kompetenciák
fejlődését a megkérdezett pedagógusok közel fele említette, a páros és csoportmunka révén a
szociális kompetencia is fejlődött több válaszadó pedagógus szerint. Az önálló gondolkodás
és véleményalkotás fejlődéséhez is hozzájárult a kísérleti tankönyv, illetve a vitakultúra
fejlődése is megjelent az említett kompetenciák között.
A tankönyv szövege közelebb áll a tanulók nyelvhasználatához, mint az általam eddig használt
könyvek, ezzel segített a szövegértési kompetencia fejlesztésében. (Irodalom 9)
A szóbeli kifejezőképesség, szóbeli szövegalkotás, az önálló vélemény megfogalmazásának
fejlődését elősegítették a leckék bevezetőjében és a Vitassuk meg! leckerészben található
kérdések, felvetések. Ugyanakkor a kulturált vitakészség, a másik fél iránti tolerancia is
fejlődhetett e feladatok megoldása során. (Irodalom 10)

Segítette olvasási készségüket, szövegértési készségüket, szövegalkotási készségüket. Fejlődött
a logikus, kritikai gondolkodásra való képességük is. A közösségépítés, együttműködési
készség szempontjából is jelentős a pozitív irányú változás. (Irodalom 10)
Sokkal nyitottabbak lettek, fejlődött a gondolkodásuk és a kommunikációs készségük, illetve a
szövegértés-szövegalkotási kompetenciát erősítette a tankönyv. (Irodalom 10)

A nyelvtan könyvek esetében a válaszadók harmada a szövegértés és szövegalkotás
kompetenciájának fejlődését hangsúlyozza, több pedagógus említi a digitális kompetencia, a
lényeglátás, az önálló tanulás és a szociális kompetencia fejlődését a kísérleti tankönyv
hatására.
Szövegértésben néha kihívást jelentett a tankönyv, de ez így helyes. A jobbak esetében
szövegalkotási fejlődésről is beszélhetünk. (Nyelvtan 9)
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A digitális kompetenciáik jobbak. Mindent megtalálnak, de a korrekt hivatkozásokról
megfeledkeznek. A szövegértésük javult, a lényeg kiemelési képességük, vázlatírásuk jobb lett.
Ezt idén tapasztalom. (Nyelvtan 9)
Digitális kompetencia fejlődését. A tanulás tanulását: reflexiók, szövegek megértése és
alkotása révén, a kódolási képesség alkalmazásával, önálló információkezeléssel a tanulási
folyamat során. Kulturális kompetenciát: az önkifejezés a saját képességnek megfelelően
gyakorlásra került, az esztétikai érzék fejlődött direkt módon a tantárgyi koncentráció,
indirekt módon a képanyag, ábrák hatására. Szociális kompetenciák fejlődését: tolerancia,
tárgyalóképesség, önkifejezés, egyéni és kollektív felelősségtudat erősödése a kooperatív,
páros tanulás biztosításával, becsületesség az önellenőrzések, csoportmunka értékelése
alkalmával. (Nyelvtan 10)
A történelem tankönyvek esetében a megkérdezett pedagógusok fele a szövegértési
kompetencia fejlődéséről adott számot, negyedük említette a digitális kompetencia fejlődését,
továbbá fejlődött a diákok önálló véleményalkotásának képessége, és a csoportmunkák
hatására szociális kompetenciája is.
A szövegolvasási, szövegértési kompetenciákat emelném ki elsősorban. Mindezt a tanulási
képesség kompetenciájának kifejlesztése kísérte szinte észrevétlenül a tanulók számára.
Ehhez meg kellett tervezzem a pedagógiai folyamatokat, tevékenységeket és megvalósításukat.
Előtérbe helyeztem a tanulás támogatását a tanuló személyiségének fejlesztését az egyéni
bánásmód érvényesülését sajátosságaik figyelembevételével. Megismerve őket figyelhettem a
tanulói csoportok, közösségek alakulására, fejlesztésére. Az esélyteremtés ott vált láthatóvá,
amikor a gyengébb képességű tanuló sem utasította el a munkát. Az óra folyamán és végén
gyakran jutott idő személyiségfejlődés értékelésére, elemzésére. Előrelépés volt a tanulók
kommunikációs jellemzőinek fejlesztésében, a tanár által vezérelt bátorító légkör segítette a
problémamegoldásukat, és a gátlásmentes szerepvállalásukat. (Történelem 9)
A kísérleti tankönyv jól idomult azon törekvésemhez, amely a lexikális tudás helyett a
történelmi problémák felismerését, azok összefüggéseit igyekezett központba helyezni. Úgy
vélem, hogy a leckék vizuális elemei és feladatok elősegítették a szöveg- és ábraelemzési
kompetenciák, a térben való tájékozódás készségének elmélyítését. (Történelem 9)
A kísérleti tankönyv ebben a formában nem használható eredményesen, így a források
elemzésén kívül nem látok fejlődést. (Történelem 9)
A leglátványosabb eredmények a szövegértés területén mutatkoztak. A térképek segítségével a
térbeli eligazodás javult. (Történelem 10)
Úgy értékelem, hogy minden nehézség ellenére, ha kismértékben is , javult a tanulók egy
részének térben és időben való tájékozottsága, szövegértése, önállósága, lényeg kiemelése.
(Történelem 10)
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A matematika könyvek esetében a válaszadó pedagógusok ennél a tankönyvnél is a
szövegértési kompetencia fejlődését emelték ki legnagyobb arányban (60%), ami a szöveges
példák nagy arányából adódott. E mellett a második legtöbbet említett a társas kompetenciák
(kooperáció, szociális kompetenciák, kommunikációs készség) erősítése volt a nagyszámú
páros, valamint csoportos feladat révén. Többen említették az önálló gondolkodáskészség, a
modellalkotás, valamint a probléma megoldási készség fejlesztését is. Néhány pedagógus a
digitális kompetenciák fejlesztésére is kitért válaszában.
A szöveges, gyakorlatias feladatok a problémamegoldó és szövegértési kompetencia
fejlődésében segíthetett. Erre vonatkozó mérések nem születtek, csak sejtésünk lehet.
(Matematika 9)
A gondolkodási képesség területén a következtetésekben, érvelésekben, kombinativitásban.
Tudásszerző képesség területén a probléma-érzékenységben, a problémamegoldásban. A
kommunikációs képesség területén a szövegértés, szövegértelmezés területén is van
előrelépés, de még sokkal nagyobb fejlesztésre van szükség. (Matematika 9)
Mivel hihetetlen bő lére vannak engedve a feladatok szövege így talán a szövegértés csak hát
itt matematika oktatás is van. (Matematika 9)
Úgy vélem, javultak a szociális készségeik. Ez egyértelműen lejött. Egyre szívesebben kezdtek
páros munkában, vagy csoportmunkában dolgozni. Ez tetszett nekik. Ezáltal észre sem vették,
javult a szövegértési kompetenciájuk is és egyre bátrabban álltak a feladatok önálló
megoldásához, miután a párban dolgozáskor sikerek érték őket. (Matematika 10)
Segítette az olvasáskészséget, a problémamegértést. A geometriai alakzatok rajzolását, az
alkotórészek felismerését, számolását. Nyitottabbá váltak a problémák sokszínűsége felé.
(Matematika 10)
Mivel sok a szöveges feladat, a szövegértés fejlődött. A hétköznapi problémák alapján történő
problémafelvetés a megértést és az ismeretek alkalmazását segítette. A nyílt végű feladatok
többféle megoldás keresésére ösztönözték a diákokat és rugalmas gondolkodásukat
fejlesztették. A példák alapján újszerű gondolkodási módszereket tanulhattak meg a diákok.
(Matematika 10)
A szakiskolai közismeretei tankönyv esetében a szövegértés és a szövegalkotás
kompetenciájának fejlődését a megkérdezett pedagógusok közel 50%-a említi, továbbá az
együttműködést és a szociális kompetenciát fejlesztette a csoportban ill. párban történő
munkavégzés, a digitális kompetencia is fejlődött az IKT eszközök gyakoribb használatának
következtében.
Minden bizonnyal fejlődött az anyanyelvi és szociális kompetencia, valamint a digitális
kompetencia is. Sokan felismerték, hogy a számítógép mire való. A bukások elmaradása a
tanulási kompetencia javulását is jelezhetik. Fejlődött a szövegértésük, mert sok a kérdés a
tankönyvben. Muszáj volt foglalkozni vele. (Szakiskolai közismeret 10)
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Egyértelműen: társadalmi-állampolgári kompetencia és részben az anyanyelvi kompetencia
(80-20%). Aktív állampolgár nevelése. Gazdasági nevelés és környezettudatosságra nevelés.
(Szakiskolai közismeret 10)

Eredményességre vonatkozó megállapítások:
A 2015-ben folytatott fókuszcsoportos beszélgetések alapján a pedagógusok legfontosabb
megállapításai a következők voltak az eredményességet illetően:
-

-

a középiskolában az eredményesség egyetlen fokmérője a sikeres érettségi vizsga, a
tankönyv, és a diákok eredményessége ezen áll vagy bukik
a tankönyvek egy részénél úgy látják a tanárok, hogy nem felelnek meg a
kimeneteli követelményeknek, a pedagógusnak kell kiegészítenie - az emelt szintű
érettségikre fokozottabban igaz ez a kritika
az eredményesség eléréséhez nem elég csak a jó tankönyv
az eredményességben a tanári munka hozzáadott értéke a legfontosabb

A 2015. év végi kérdőívben megkérdezett pedagógusok válaszaiból kirajzolódó minta alapján
azt mondhatjuk, hogy a diákok eredményessége ilyen rövid idő alatt nehezen és korlátozottan
állapítható meg csupán. Vegyes képet látunk az eredményesség tekintetében. Az önálló
tanulás képessége, a szövegértés javulása a történelem, az irodalom, a magyar nyelv és
kommunikáció, valamint a SZAKI-s tankönyvben is megjelenik. A történelem tankönyvben
kiemelik továbbá, hogy a forráselemzés eredményei javuló tendenciát mutatnak, a forrásokat
és ábrákat dicsérik a megkérdezett pedagógusok. A csoportban történő együttműködés
javulását és a vitakultúra kialakulását, fejlődését az irodalom tankönyvek kapcsán
hangsúlyozzák. A szöveges feladatok eredményesebb megoldása, ill. a szövegértés javulása,
mint pozitív hatás jelenik meg a matematika tankönyvekben. Általánosságban a
problémaközpontú megközelítés, nagyban segítette a diákok körében az önálló
gondolkodás, a komplex feladat megoldási készség kialakulását és a problémaorientált
látásmód kialakulását. De vannak a tanulók eredményességére negatívan ható tényezők is:
az eredményesség növelésére a tananyag sűrítése, a feszített tempó negatívan hat, ahogyan
említik még a hibás térképeket, hosszabb magyarázatot igénylő tananyag részeket is a
pedagógusok. A tankönyv szövegei könnyebben érthetőek, bár néhol még így is túl
tudományosak. A matematikánál a törzsanyag nehezen körülhatárolható, a gyakoroltatás
hiányzik, a tananyag nem következetes.
Az irodalom tankönyvek esetében a válaszadó pedagógusok több, mint fele kiemelte az
önálló szövegalkotást, a vitakultúra kialakulását, ill. fejlődését a kísérleti tankönyv
használatának hatására. Harmaduk nem tapasztalt számottevő változást a diákok
eredményességének tekintetében.
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Leginkább a szövegalkotási képességük fejlődött a tanév végén a szeptemberi állapothoz
képest, tehát a változás pozitív irányú volt. Szerencsére három osztályban is tanítottam ezen
az évfolyamon, így volt összehasonlítási alapom. (Irodalom 9)
A felvezető problémákhoz bátrabban hozzászólnak. A vitassuk meg rész tényleg vita. A
kulturált vita szabályait betartják. Szívesen kipróbálnám egy jó képességű, érdeklődő
osztállyal is ezt a tankönyvet. Tavaly ezt a tankönyvet közgazdasági szakmacsoportos
diákokkal tanultuk végig. Most informatikusokkal kísérletezek. (Irodalom 9)
Az ismeretközlés új formái, valamint a tankönyv- a diákok életkorához, nyelvi és kognitív
szintjéhez tervezése- szövegezése által, a megértés és az alkalmazás gyorsabbá és
eredményesebbé vált a tanulás folyamatában. A Petőné tk. család után könnyű volt a 2
oldalas leckékre tervezett, jól strukturált taneszköz használata. Az epikai művek feldolgozása,
az olvasóvá nevelés terén is kis előrelépést jelentettek a szöveggyűjteményben található
regényrészletek. (Irodalom 10)
Mindenképpen előrelépést jelentett a közös gondolkodás és együttműködés a csoportmunkák
során. Ez rendkívül pozitív irányú változásnak tekinthető. Bizonyos témák úgy elindították a
képzeletüket, hogy rajzoltak róla, illetve bővebb információkat igényelve rákerestek az
interneten. (Irodalom 10)
A nyelvtan könyvek esetében a megkérdezett pedagógusok válaszaiból kirajzolódó minta
alapján azt mondhatjuk, hogy a diákok eredményessége ilyen rövid idő alatt nehezen és csak
korlátozottan állapítható meg, azonban a problémamegértést és az összefüggések felismerését
segítheti a tankönyv.
Összehasonlítási alapom már van: 29 éve vagyok a pályán, és szinte minden évben
érettségiztetek magyar nyelv és irodalomból. A tankönyv által jobban fejlődött a tanulók
kreativitása, kifejező- és logikai készsége, rendszerező képessége. A tankönyv nagyon segíti a
problémamegértést és az összefüggések felismerését. A következtetések levonása sokkal
könnyebbé vált, mint korábban, a tanulók önállósága is előtérbe kerülhetett ezáltal. (Nyelvtan
9)
Kevés ez az idő a változások objektív megállapításához. Összehasonlítási alapom van, hiszen
évtizedekig más tankönyvet használtam. Az biztosan kijelenthető, hogy a kísérleti tankönyv
kivitelezése, ábrái közelebb állnak a diákokhoz, modernebbek, mint az eddigi tankönyveké. Az
eredményesség megállapításához ez az idő számomra kevés volt. (Nyelvtan 9)
Az önálló véleményalkotás erősödött a szövegeken végzett gyakorlatok hatására. A verbális
közlés, felolvasás kifejezőbbé vált a mondatfonetikai eszközök tudatos gyakorlása által. Erre a
tanulás és tevékenységközpontú óraszervezés, a tankönyvi feladatok felolvasása, a
csoportmegoldások osztály előtti bemutatása biztosított fejlesztési lehetőséget. (Nyelvtan 10)
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A tananyagot biztosabban megtanulta, később jobban emlékezett rá. A tantárgyi kapcsolat is
többször megjelent. A régebbi tankönyvekben kevesebb írásbeli és szóbeli feladat volt.
Lehetőség nyílott az interaktív tábla mindennapos használatára. (Nyelvtan 10)

A történelem tankönyvek esetében összességében pozitív irányba történő eredményességbeli
változásokról számoltak be a megkérdezett pedagógusok. Az önálló tanulásképesség, a
szövegértés eredményei javultak, a források, térképek, ábrák segítették a tanulók
koncentrációs képességének fejlesztését, fogalmakat, összefüggéseket könnyebben tanultak a
segítségükkel. Ugyanakkor többen a tananyag sűrítését kedvezőtlennek ítélték, akárcsak a
tananyag elsajátítására fordítható időt. A 10. évfolyamos tankönyv esetében a válaszadók fele
negatív tapasztalatokról számol be a diákok eredményességét illetően, melynek okaként a
romló alapkompetenciákat és a tananyag mennyiségét jelölik meg.
A változást leginkább az önálló tanulásképesség javulásában láttam. Rászoktatva őket a
tankönyv lényegi elemeinek vastagon kiemelt elfogadására, az összefüggések sokszor egyszerű
megláttatására, kedvvel tanulták a gyengébbek is a történelmi leckéket. Ha az egész
anyagrész nem is került közel hozzájuk, a kiegészítések valamelyik eleme fogódzót jelentett a
következő órára. A tananyagok kapcsolódási pontja láthatóvá tették nemcsak a történelmi
tényanyagok fontosságát, hanem egyetemes kultúra megismerését is. (Történelem 9)
Itt is hangsúlyoznom kell, hogy viszonylag kevés összehasonlítási alapom volt, de
megemlítem, hogy a rövidebb kifejtést, főleg a lényeges összefüggések ismeretét igénylő
feladatokban a tanulók eredményessége javult. A könyvben szereplő ábrák, diagramok,
melyekre a tanórák során is sűrűn hivatkoztam elmélyítették bizonyos részterületekről szerzett
tudást. (Pl. az athéni állam Periklész idején vagy Augustus hatalmi rendszere) (Történelem 9)
Még nem vagyunk túl az első érettségi vizsgákon, így nem tudom megítélni az
eredményességet. Én mindent megpróbáltam, de nem igazán pozitívak a tapasztalataim,
hangsúlyozom, nem mindig a tankönyv miatt, inkább a tananyag sűrítése miatt. (Történelem
9)
A korábbiakhoz képest jobban sikerültek a dolgozatok. Sajnos évről-évre mindig újabb
dolgozatokat kellett összeállítani, mert a gyerekek tanulási színvonala romlott. Nehezebben,
vagy kevesebben érték el a jeles szintet. Most ez nem jellemző. A jelenlegi 10. évfolyamon a
korábbiakhoz képest több jó dolgozat született. Köszönhetően a témák jobb átláthatóságának,
a források diákbarátabb megközelítésének és a célirányos kérdéseknek, melyek hamarabb
érthetővé teszik a tananyagot. Persze, hogy van összehasonlítási alap. Ez már 6 év alatt a 3.
tankönyv, amiből dolgozunk, mindegyikhez újabb vázlatokat kell készíteni és új dolgozatokat...
Talán jó irányba juthatunk el, ha tényleg sikerül a tanárok észrevételeit, javaslatait
beleilleszteni a tankönyvekbe. Valamint sikerül a sallangokat kihagyni a tankönyvekből
(mindennapi élet...) (Történelem 10)
A kerettanterv erőltetett és indokolatlan korszakáthelyezései és a tankönyvekben ennek
megfelelő leckék szerepeltetése miatt erőteljesen csökkent a tanulók tudása, erőteljes
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visszaesés mutatkozik. Az adott év alatt feldolgozandó és feldolgozható tananyagstruktúra
között minimum 1 teljes témakör különbség van. Az egyébként tanulók által jól befogadható
tankönyvi nyelvezet és szerepeltetett forrásfeldolgozások így nem érik el céljukat. Az egyes
témák több leckében való szétszórása a tananyag megértését is nehezítette. (Történelem 10)

A matematika tankönyvek esetében vegyesen oszlottak meg a vélemények. Voltak, akik
határozottan azon a véleményen voltak, hogy a tankönyvből való tanulás kevésbé eredményes
volt diákjaik körében a korábbi tapasztalatoknál. Ezt főleg a törzsanyag nehezen
körülhatárolhatóságának, a gyakoroltatás hiányának, a tananyag nem következetes, vagy
diákok számára nehezen követhető felépítésének tudták be. Az eredményesség erősen függőt
a tanulók szintjétől. A sablonfeladatok, nagyobb mennyiségű gyakorlófeladat hiánya, nem
kedvezett az alapismeretek magabiztos elsajátításának a gyengébb képességű tanulók
körében. Ugyanakkor számos válaszadó kiemelte, hogy a tankönyv által képviselt
problémaközpontú megközelítés, nagyon nagyban segítette a diákok körében az önálló
gondolkodás, a komplex feladat megoldási készség kialakulását és a problémaorientált
látásmód kialakulását.
Szöveg feldolgozása, adatgyűjtés minősége javult. A tanulók nem érezték a fokozatosságot
egy-egy téma feldolgozásakor, az egyes feladatok komplexitása szokatlan volt számukra.
(Matematika 9)
Ha sikerül elég időt szánni órán a következtetések, érvelések megbeszélésére, jól lehet
fejleszteni a tanulók kombinatív gondolkodását is. Összehasonlítási alap az előző tanévek
során tanított kilencedikes diákok eredményessége volt. A számolási képesség sajnos inkább
romlott, nagyon a szövegértelmezésre koncentrálunk, háttérbe szorul az egyszerűbb, majd
nehezebb számpéldák, számítások begyakorlása. (Matematika 9)
Az idén várható e téren tapasztalatszerzés, hiszen egyrészt a tanulók már második éve
dolgoznak a kísérleti tankönyv szisztémája alapján, másrészt ebben a tanévben ír a tavalyi
kilencedik évfolyam kompetenciamérést, s talán ennek az eredménye is tanulságos lehet.
(Matematika 9)
Sokat segített a tankönyv abban, hogy a diák megpróbáljon önállóan gondolkodni, ne
képletekben gondolkozni és a különböző témaköröket hamarabb, mint 12. évfolyamon
összekapcsolni. A mai matematikai oktatás nagy problémája, hogy azt várja a diák, a szülő,
az igazgató, hogy a tanár frontálisan mutassa meg a feladatot és ugyanazt a példát akár
"100-szor" gyakoroltassa a gyerekkel és ha lehet csak olyan fajta példa legyen a dolgozatban,
mert különben honnan tudjon a diák más fajta példát megcsinálni. Ez a könyv megpróbálja
ezt a problémát megoldani, de középiskolában elkezdeni így nagyon nehéz. Már alsóbb
osztályokban kell tudatosan alkalmazni ezt a módszert. Rá kell venni a diákot arra, hogy
önmagának legyen olyan igénye, hogy gondolkozzon és kapcsoljon össze témákat. Ebben a
könyvben látszik, ennek a megvalósulása. (Matematika 10)
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A gondolkodást igénylő feladatok megoldása könnyebbé vált. (Gondolkodási módszerek,
Kombinatorika) Tanultunk néhány módszert a problémák lehetséges megközelítésére, ezeket a
módszereket a tanulók bátrabban alkalmazzák, ezáltal eredményesebbek lettek. Az előző
tanévben is tanítottam a 10. évfolyamon. A kombinatorika témazáró dolgozat a két egymás
után következő évfolyamon ugyan az volt, ezt hasonlítottam össze. A kísérleti tankönyvből
tanuló diákok eredményesebbek voltak. (Matematika 10)
A tankönyv tanulása során az tűnt ki, hogy a tanulóknak az egyes fejezetek tárgyi tudásbeli
lényege elveszett, a gyengébb képességűek nem értették, hogy mi az új tananyag, mit kell
megtanulni. Ezek a jelenségek a teljes év során ismétlődtek, illetve ebben a tanévben is
jelentkeztek. Az átfogó felismerő tudásuk jobb, de a megoldásuk sokszor problémát okoz, a
hozzá szükséges tárgyi tudás hiányos. (Matematika 10)
A szakiskolai közismereti tankönyv esetében kapott válaszokból vegyes kép rajzolódik ki.
A megkérdezett pedagógusok többsége értékeli a kísérleti tankönyvben történt változásokat –
mint például a korszerűbb, modernebb, a mindennapokhoz jobban kötődő feladatok –,
melyeknek eredményeképpen a tanulók nyitottabbá, érdeklődőbbé váltak, azonban a
válaszadók közel 30%-a kiemeli, hogy a diákok eredményességben ennek ellenére nem láttak
változásokat. A válaszadók 10%-a negatív eredményességbeli változásról ad számot: említik a
romló helyesírást és a szövegalkotást, valamint a matematika területén a számológép nélküli
számolást, mint nehezítő és feleslegesnek vélt tényezőt. A válaszadók negyede nem tapasztalt
változást az eredményességben.
A színes feladatok felkeltették a figyelmüket, és ha még a tartalmuk is érdekelte őket, akkor a
leggyengébbek, legpasszívabbak is együtt gondolkoztak a többivel. Így eredményesebb volt az
év, mindenki számára. (Szakiskolai közismeret 10)
A kendőzetlen, kötetlen beszélgetés bevezetésével, őszintén, bátran megnyíltak egymás előtt,
felvállalva véleményeiket, a témával kapcsolatos észrevételeiket. Új tanulási környezet
kialakítása, csoportok alakításával. Természetesen van összehasonlítási alapom, mivel
párhuzamosan 4-4 osztályban is tanítok egy-egy évfolyamon. A pozitív változás a
közvetlenség, egymás elfogadása, véleményének meghallgatása, tiszteletben tartása.
(természetesen ez nem minden osztályban, mivel nincs két egyforma osztály sem. (Szakiskolai
közismeret 10)
Korszerűbb, modernebb szemléletű könyvből tanítani, újszerű feladatokkal foglalkozni
számomra mindig pozitív irányú fejlődést eredményez, így volt ez most is. Más kérdés, hogy a
diákok eredményességén ez nem minden esetben változtatott. (Szakiskolai közismeret 10)
Nem látok különbséget a tanulócsoportok között. A kísérleti könyveket egy-egy osztályban
használom, a kilencedik és a tizedik évfolyamon, a párhuzamos osztályokban (évfolyamonként
4 és 3) a korábban megrendelt könyvből tanítok. (amiből lehet). Nincs különbség a
tanulócsoportok között. A tanár személye jobban meghatározó, mint a tankönyv. (Szakiskolai
közismeret 10)
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Pedagógiai módszerek:
A 2015-ben folytatott fókuszcsoportos beszélgetések alapján a pedagógusok legfontosabb
megállapításai a következők voltak a pedagógiai módszerek tekintetében:

-

-

-

főleg a páros- és a csoportmunkát alkalmazzák sikeresen a tanárok
az összetettebb módszerekre, pl. projektmunka, nincs idő, lehetőség, bár többen
próbálkoznak vele, ezt sokszor a diákok szabadidejét is felhasználva tud csak
működni, többször kritika éri a projekt jellegű feladatok kidolgozottságát
a túl feszes tantervű tárgyaknál (pl. történelem) sokszor csak a frontális munka
tud működni, bár a tankönyv lehetőséget adna korszerűbb feldolgozásra is
a könyvekben megjelenő új módszertani lehetőségeket (pl. irodalom könyvekben
kitekintő, ráhangoló) jónak találják, bátrabban alkalmazzák
vannak módszertani újítások, amiket nem fogadnak el a tanárok (pl. nyelvtan
tananyagszervezés)
Úgy látják, hogy általában rengeteg kiegészítő munkát, tevékenységet igényelnek a
tankönyvek a tanártól ahhoz, hogy az adott osztályukhoz tudják igazítani a
tankönyveket
digitális tananyagokat is többször kritika éri, szívesebben használják a korábban
megszokott anyagokat
az érettségi hatással van a módszertani lehetőségek alkalmazására (nagy időigény
miatt)

A 2015. év végi kérdőívben a pedagógusok véleménye szerint a kísérleti tankönyvek a
legnagyobb arányú változást a sikeres csoportmunka alkalmazásában hozták. Minden
tantárgyi területen megemlítik ezt a pedagógusok. Ehhez kapcsolódóan több területen
megjelenik a kooperatív módszerek alkalmazása, itt-ott (pl. szakiskola esetében) a
projektmódszer alkalmazásába is belefognak a pedagógusok. Másik fontos terület, ahol
alapvető változás történt, ez a digitális tananyagok, és IKT eszközök használata, illetve
az az igény, hogy a tanórai munkában is egyre inkább alkalmazni szeretnék ezeket a
taneszközöket.
Az irodalom tankönyvek esetében a válaszadók a módszertani megoldások közül a digitális
módszerek gyakoribb használatát, a leckék elején található ráhangolódó kérdések használatát,
a leckék végén található rövid esszéket, valamint a csoportmunka gyakoribb alkalmazását
hangsúlyozták a megkérdezett pedagógusok. Ezen módszerek többségüknél jelen voltak a
korábbi módszertani eszköztárukban is, azonban az új tankönyv hatására megnőtt ezek
használatának gyakorisága.
A kísérleti tankönyvhöz készített e-tananyagokat szívesen használom. Vannak olyan feladatok,
amelyek az óra eleji ráhangolódást segítik, vagy a tananyag megértését. A Zanza tv
bejátszásai is jó összefoglalók. A páros tanulást eddig is alkalmaztam. A diákok szívesen
készítenek a tananyagokhoz prezentációt. (Irodalom 9)
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A miniesszék íratását sokkal bátrabban alkalmazom. Megerősített a tankönyv abban az
elgondolásomban is, hogy a mai irodalmat be kell emelni már a 9. évfolyamon a tanulástanítás folyamatába. A tankönyv hatására egyre gyakrabban adom fel kötelező olvasmányként
prózai műrészletek elolvasását teljes művek helyett. (Irodalom 9)
A szövegek tankönyvi kérdések által irányított feldolgozása volt ilyen - ez megkönnyítette a
munkám, valamint szövegértéshez is kiválóak voltak. Illetve sokkal gyakrabban írattam
rövidebb fogalmazásokat a tankönyvi feladatok segítségével. A kísérleti tankönyv hatására
kezdtem el kipróbálni az digitális feladatokat. (Irodalom 10)
Megkedveltem a művelődéstörténeti bevezetőt vagy a jelenhez kapcsolt gondolkodtató,
problémamegoldó kérdésekkel motiválást a ráhangolódás szakaszában. Az intertextualitás
vizsgálata, tananyag és kortárs irodalom párhuzamos feldolgozása, filmadaptációk, digitális
tananyag, oktatófilmek használata színesebbé tette az órákat. Írásbeli feladatként mini
reflektálások íratása is gyakrabban alkalmazott módszeremmé vált. (Irodalom 10)
A nyelvtan tankönyvek esetében a válaszoló pedagógusok fele a csoportmunka módszerét
alkalmazta nagyobb gyakoriságban a kísérleti tankönyv hatására, említésre került továbbá a
digitális tananyag gyakoribb használata, a differenciált óraszervezés, az önálló
információgyűjtés, mint módszer alkalmazása. Ugyanakkor felmerült, hogy a frontális oktatás
is előtérbe került némely tananyagrésznél az érthetőség érdekében.
Több páros és csoportos feladatot adtam, mint korábban, mivel a könyv is előszeretettel
alkalmazta ezt a munkaformát. (Nyelvtan 9)
Gyakrabban alkalmazok digitális eszközöket a gyakorlati feladatmegoldásoknál (képeket,
illusztrációkat, táblázatokat). (Nyelvtan 9)
A kommunikáció leckéi új szemléletmódot igényeltek tőlem is. Ezeknél a leckéknél többször
dolgoztak csoportban, vagy párosával. Több segítségre szorultam én is. A könyvtáros és
informatikus kollégák segítettek. (Nyelvtan 9)
Mivel a tankönyvi leckékhez is tartoztak feladatok, és a munkafüzet is rengeteg használható
gyakorlatot tartalmazott, összességében elmondható, hogy az órák sokkal feladat
központibbá, gyakorlatiasabbá váltak. Arányaiban több csoportmunkában végezhető, kreatív
feladatot végeztek a tanulók. (Nyelvtan 10)
A feladatok nagy számának és nagyon gyakorlati jellegének köszönhetően pl. a csoportos
munkaformák váltak jobban lehetővé. (Nyelvtan 10)
A korábbinál többször kellett a frontális munkaformát használnom a siker érdekében.
(Nyelvtan 10)
A történelem tankönyvek esetében a válaszadó pedagógusok fele a csoport- és páros munkát
emelte ki, mint gyakrabban használt módszertani megoldást. A digitális tananyag (film
részletek, animációk) használatát is hangsúlyozták többen, továbbá kiemelt szerepet játszott a
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kísérleti tankönyv hatására a forráselemzés is. Többen említik a Ráadás című fejezet, mint
szorgalmi munkaként feladható és jól alkalmazható feladat megjelenését. Voltak olyan
válaszadók is, aki számára nem volt olyan módszertani megoldás, melyet a kísérleti tankönyv
hatására kezdett volna használni.
Elsősorban az elektronikus tananyagok használata volt az, ami a kísérleti tankönyvhöz csatolt
anyagok kapcsán gyakoribbá vált tanári gyakorlatomban. (Történelem 9)
A kísérleti tankönyv hatására kezdtem el nagyobb mértékben alkalmazni a pár-, illetve a
csoportmunkát a források feldolgozásánál. (Történelem 9)
A tankönyvi leckékhez tartozó térképek tudatos használata. (A vaktérképeket ezek alapján
állítottam össze.) A "Ráadás" érdekességeinek beépítése az otthoni feladatokba -kutatómunka kiadása. (Történelem 9)
A hagyományos tanórai magyarázat mellett nagyobb mértékben kezdtem el használni az IKTeszközöket, amit nehezített, hogy sokszor nem volt biztosítva a hozzáférési lehetőség. Az idén
sokat javult a helyzet: digitális táblák felszerelése projektorral együtt. A frontális órákat
színesítették a digitális tananyagok, prezentációk és animációk. Ezek nagymértékben
hozzájárultak a diákok érdeklődésének felkeltéséhez. Csoportmunkára is több alakalommal
került sor, ami erősítette a kooperációt, az alkalmazkodást, az együttműködést. (Történelem
10)
A tankönyv módszertani újdonságot nem adott a tanítási gyakorlatomhoz. A kompetencia
alapú oktatás bevezetése óta fontos része a tanítási óráimnak a forráselemzés. Egy
újdonságot azonban adott a kísérleti könyv: mivel a tankönyv térképei nagy százalékban
hibásak voltak, kiemelt szerepet kapott a vizsgálatuk. (Történelem 10)
A matematika tankönyv esetében a válaszadók túlnyomó többsége a csoportmunkát jelölte
meg olyan területként, ahol változtatott pedagógiai módszerein, illetve negyedük megemlítette
a kooperatív technika gyakoribb használatát is. Néhányan a páros munkát, valamint az
önellenőrzést, önálló munkára nevelést is említették. Többen említették még a digitális
segédanyagok gyakoribb használatát, valamint az életszerű, gyakorlati példák alkalmazásának
nagyobb gyakoriságát a problémaközpontú feladatmegoldás begyakoroltatása terén.
Páros órai munkát gyakrabban lehetett alkalmazni, hogy a tanulók egymást segítve próbálják
feldolgozni azt a tananyagot, ami nem okoz túl sok nehézséget nekik, hozzájárulva a
gondolkodási képességük fejlesztéséhez. A csoportmunkát korábban ritkán alkalmaztuk, arra
is többször került sor, bár sok nehézséggel jár együtt (nagy létszámú osztályoknál). A
nagyobb sikerességhez csoportbontás szükséges. (Matematika 9)
A kísérleti tankönyv több tananyag bevezetése a tanulók gyakorlatból vett tapasztalatai útján
történik. Gyakran alkalmazza az új ismeretanyag megszerzésében a felismerő, önálló
feldolgozásos módszert. Ezeket gyakrabban alkalmazom, hagyom, hogy a diákok először is
felismerjék a problémát, majd azok megoldását önállóan, vagy csoportban keressék.
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Csoportos munka, hosszabb szöveges feladatok, esetleg amelyeknek nincs mindig egyértelmű
végeredménye, hanem többféle kimenetel is lehetséges. (Matematika 10)
Nagyon hasznosnak találtam és gyakran alkalmazom az ismeretek rendszerezésére a
táblázatba foglalást. Sokkal több egyéni munkát kívánó órát tervezek, figyelem és segítem a
csoportok munkáját, meghagyva a diákok számára az egyéni megoldások örömét. Más
tárgyakkal gyakrabban kapcsolom össze a tananyagot. Nagyobb lehetőséget kap a digitális
kompetencia fejlesztése a tervezésben. Korábban ritkán használtam a GeoGebra programot.
A tankönyvben volt rá utalás, hogy azzal is szemléltethető a tananyag. Ennek hatására olyan
anyagrészeknél is használtam, ahol utalás sem volt rá. (Matematika 10)
Nagyon tetszett a kipróbálás során, hogy a matematikát közel hozza a tankönyv mindennapi
problémákhoz. Lehetőséget biztosít a kreativitás és találékonyság fejlesztésére. A tanulókat
véleményalkotásra ösztönzi. Alkalmat ad reflexiók megfogalmazására. A kidolgozott példák
gondolatmenete megtanítja a diákokat arra, hogyan lehet egy adott probléma megoldásához
eredményesen eljutni. A könyv saját megoldásait elemezteti a diákokkal és további
megoldások megkeresésére ösztönzi. (Matematika 10)
A szakiskolai közismereti tankönyv esetében a megkérdezett pedagógusoknak több mint
fele a csoport és páros munkát emeli ki, mint a korábbinál gyakrabban alkalmazott
módszertani megoldást. A megkérdezett pedagógusok alátámasztották, hogy a szakiskolás
közismereti kísérleti tankönyvben számos olyan feladat helyet kapott, amik ezen módszerek
használatára alkalmasak. A válaszadók negyede kiemelte az IKT eszközök valamely
formájának gyakoribb használatát, legyen szó az interaktív tábláról vagy a diákok saját
okostelefonjának segítségével használható feladatokról. A projektmódszer alkalmazása is
kiemelkedő szerepet játszott, a megkérdezett pedagógusok harmada kitér ezen módszer
használatára. A válaszadók kb. 15%-a nem használt új módszertani megoldást a kísérleti
tankönyv hatására.
IKT eszközök használatát próbáltam intenzívebben ki, a tanítási órák során. Néha csak 10
perc volt ugyan a 45 perces órákon, az okos tábla vagy a projektor használata, de a
szimulációs játékok még a nehezen motiválható tanulók figyelmét is felkeltette. Fizikából
mozgások tanítása során vagy az optikai eszközök (tükrök, lencsék képalkotása)
magyarázatánál jól alkalmazhatók a programok. (Szakiskolai közismeret 10)
Projektmódszert. A tankönyv a projektfeladatok leírásához segítséget nyújt a módszertani
leírásokkal. A projektfeladatok minden tanulót aktivizált. A feladatokat egyéni képességek
szerint osztottuk ki. A kooperatív tanulás technikákat is rendszeresen használtuk. /fürtábra
stb./. A tanulók különböző iskolákból érkeztek, így fontos, hogy egymással kapcsolatba
kerüljenek. Ezenkívül fejlődött az önálló ismeretszerzési módszerük is. A tanulók
kiselőadásaira is építettem, bár ez még vontatottan ment, a tanulók gyenge képessége miatt.
(Szakiskolai közismeret 10)
Az online filmnézés és hozzá kapcsolódó feladatok, a képi információ alapján való tanulás, a
saját IKT-eszköz használatának bevezetése órán, a személyes portfólió készítése más
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iskolatípusban is jó módszer (a gyerekek saját dossziéban gyűjtik munkáikat). (Szakiskolai
közismeret 10)

Szakmai szemlélet változása:
A kísérleti tankönyvek a szakmai szemléletváltozásra is jelentős hatással voltak a
pedagógusok válaszai alapján: felismerték a jelentőségét a differenciált képességfejlesztés
fontosságának, nyitottabbá váltak a tartalmi és módszertani újítások iránt, a tanórai
munkában is érzékelték ennek a nyitottságnak a megjelenését, a diákok felszabadultabban
vesznek részt a tanórákon. Fontos változásként említik meg a pedagógusok, hogy a kísérleti
tankönyvek hatására nagyobb hangsúllyal jelenik meg a munkájukban az összefüggések
keresése, a mindennapi élet kérdéseihez való közelítés. Ezt a diákok pozitív reakciója is
visszaigazolja. Az attól való félelem viszont megjelenik, hogy az érezhetően csökkentett
tananyag (nem minden tantárgy esetében!), és a szokásos gyakoroltató feladatokra fordított
idő leszűkülése nem okoz-e majd gondot az érettségi vizsgákon.
Az irodalom tankönyvek esetében a megkérdezett pedagógusok többsége pozitívumként
említi, hogy a kevesebb elméleti anyagrész miatt több idő jut differenciált
képességfejlesztésre, valamint többen kiemelik, hogy módszertani eszköztáruk bővült. A
kísérleti tankönyvben megjelenő új tartalmak az újdonságokra való nyitottság és a
módszertani eszköztár bővülése pozitívan hatott a pedagógiai attitűdre. Egyharmaduk
pedagógiai attitűdjén, szemléletén alapvetően nem változtatott a kísérleti tankönyv.
A tanév kezdetén nehezen barátkoztam meg az új típusú tananyag-elrendezéssel,
szemléletmóddal, de a tanév végére megváltozott a véleményem, hiszen megtapasztaltam a
pozitívumait is az újításoknak (pl. a kevés elméleti anyagrész miatt több időm volt a
differenciált képességfejlesztésre). (Irodalom 9)
A könyv tényanyaga nem sokban tér el a megszokottól. Megközelítési módját hol elfogadtam,
hol vitattam, szakmai szemléletemet nem változtatta meg. Módszertanában hasznosnak látom
a tanulók előzetes tapasztalatait aktivizáló felvezetéseket, de erőltetés nélkül. A kitekintő
modulok fogalmazási feladatai jó ötleteket adtak, nemcsak a kilencedikes anyaghoz. Néhány
filmrészlet felhasználása gazdagította módszertani eszköztáramat. (Irodalom 9)

A módszertani fegyvertár kellően változatos volt, lehetőség nyílt a differenciálásra, az egyéni,
páros és csoportmunkákra is. (Irodalom 10)
Megközelítési módja frissítette, befogadóbbá tette szemléletemet. Pl. új, kritikai szemlélet
megismerése a műértelmezésben, kortárs irodalom elérése a szöveggyűjteményben.
(Irodalom 10)
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A műalkotások megközelítése egy-egy szempontra összpontosít, nem mutat teljes képet. A
könyv újszerű megoldásai tetszenek, de nem értek egyet a könyv koncepciójával. Nagyon
kevésnek találom. (Irodalom 10)
A nyelvtan könyvek esetében a 9. évfolyamos könyvnél a válaszadó pedagógusok több mint
felének szakmai szemléletére, pedagógiai attitűdjére, további munkájára nem volt hatással a
kísérleti tankönyv tényanyaga, megközelítési módja, módszertana. A 10. évfolyamos könyv
esetében azonban a válaszadók több, mint kétharmada pozitív irányú változásról számol be a
kísérleti tankönyv kapcsán: a válaszadók úgy vélik, hogy a szakmai szemlélet modernizációját
elősegítették az új tartalmak, a válaszadó pedagógusok értékelése szerint nyitottabbá váltak, a
kísérleti tankönyv elősegítette kreativitásuk kibontakozását. (A tankönyv struktúráját viszont
komoly bírálat éri, a pedagógusok nem tartják megfelelőnek azt, hogy felváltva követik
egymást a kommunikációról szóló részek és a nyelvtani részek tananyaga.)
Segített abban, hogy az órákon a gyakorlatra és ezáltal a képességek fejlesztésére tudjak
koncentrálni. A tananyag lényegre törő, jól áttekinthető, tömör óravázlattal is jól
használható, önállóan is jól tanulható, szemléletesek a táblázatok, amelyek remek logikával
vannak megalkotva a legmodernebb tudományos szemléletet követve. (Nyelvtan 9)
Szakmai szemléletem modernizálódott. Pedagógia attitűdöm nyitottabbá vált. (Nyelvtan 10)
Egy kicsit megváltoztatta a szakmai szemléletemet, mivel más jellegű tudásanyagot tartalmaz,
mint a régebbi könyvek. A megjelenített tananyagot több oldalról megközelítve, többfajta
eszköz igénybevételével tanulhatja meg a diák. Több módszertani lehetőséget biztosít a
tananyag elsajátításához (valamennyi diák tanulási szokásaihoz alkalmazkodik). (Nyelvtan
10)
A tankönyv használata nem hozott változást pedagógiai munkámban. A tényanyag nem
változott, a tankönyv megközelítési módja (felváltva haladni a kommunikációval és a rendes
tananyaggal) nem szerencsés, így a tananyagok sorrendjén változtattam. Olyan szinten nem
voltam hajlandó lebutítani, leegyszerűsíteni a tananyagot, ahogy azt a tankönyv várta.
Munkamódszerekben ugyanazt kérte a könyv, amit eddig is csináltam, talán a számítógép
használatra került kicsit nagyobb súly. (Nyelvtan 10)

A történelem tankönyvek esetében a megkérdezett pedagógusok egy része a kísérleti
tankönyv megközelítésmódjának hatására az összefüggésekre, és a sokoldalú szemléltetésére
helyezi jobban a hangsúlyt, közel egy negyede pedig új ismereteket is szerzett. A válaszadók
közel negyede negatív hatásokról számolt be, több magyarázatot igényelt 1-1 történelmi
esemény bemutatása. Többen jelezték, hogy a kísérleti tankönyv alapvetően nem volt hatással
szakmai szemléletükre, pedagógiai attitűdjükre.
Azt gondolom, hogy összességében inkább pozitív. Tetszett az, hogy a tényanyag mellett a
kevésbé hangsúlyos részek esetében érdekesebben előadott leckék voltak találhatók. Az
attitűdömben megerősített, hiszen diákközpontú, szemléletű volt egy-egy lecke. Szerettem
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volna (a diákok is) folytatni a tankönyvcsaládot, de rajtunk kívülálló okok miatt ezt nem
lehetett. (Történelem 9)
Részben a kísérleti tankönyv hatására tudatosult bennem, hogy az addig általam közvetített
tényanyag mennyisége helyett a minőségre helyezzek sokkal nagyobb súlyt. Az összefüggések
széleskörű és sokoldalú szemléltetésének fontosságát erősítette a tankönyv a szememben,
továbbá rámutatott a figyelemfelkeltés, a motiváció fokozásának erejére a kiegészítő
anyagrészekben rejlő érdekességek révén. (Történelem 9)
Nehézséget okozott a tankönyv kiforratlansága, több esetben újra kellett foglalkozni egy-egy
leckével, azért, hogy érthetővé váljon a kérdéses történelmi esemény, jelenség, probléma (pl.
athéni demokrácia). A tankönyv szerzői üdítően friss szellemben közelítették meg a témákat,
de az interpretációk nem igazodtak az érintett korosztály képességeihez. A leckék fejezeteihez
kapcsolódó és a leckék végén elhelyezett kérdések nagyon hasznosak voltak, ám óraszervezési
gondokat okoztak, hiszen az összegző kérdésekre adott válaszok ellenőrzésére plusz időt
kellett fordítani. (Történelem 9)
Segít belátni, hogy nem lehet mindent a korábban megszokott részletességgel megbeszélni,
inkább összefüggésekre kell helyezni a hangsúlyt. (Történelem 10)
Segítségével az eddigi ismereteimet sikerült más szemszögből is áttekinteni illetve néhány új
információval is gyarapodott az eddigi tudásom. (Történelem 10)
Átfogóbb kép a történelemről, ok-okozati összefüggésekre hívja fel a figyelmet, nem veszik el a
részletekben, gyakorlatiasabb szemléletmód. (Történelem 10)
A szemléletemen valójában nem változtatott, a pedagógiai munkámat megnehezítette, hogy az
új kerettanterv szerint össze kellett tömöríteni az eddig sem könnyen tanulható korszakok
jellemzőit egy olyan tinédzser korosztály számára, akik egyre kevésbé szeretnek olvasni,
tanulni, és így nehezen értik meg a szakszöveget. (Történelem 10)

A matematika tankönyvek esetében a válaszadók többsége alapvetően pozitív irányú
szakmai szemléletváltozásról számolt be a tankönyv kipróbálása kapcsán. A többség pozitívan
értékelte a tankönyvben található feladatok életszerűségét, mindennapi élethez való
közelítését, valamint a gondolkodásra nevelést a feladatok többféle megoldási útjának
feltárásával. Többen itt is kiemelték a nagyarányú csoportmunka kooperativitást segítő
jellegét. Azonban számos pedagógus adott hangot annak a félelmének, hogy az érettségire
való felkészítést nem támogatja kellőképpen a tankönyv, és hogy az alapvető matematikai
ismeretek rendszerezett elsajátítását nem szolgálja megfelelően a tananyag struktúrája.
Tetszett a sok kompetencia jellegű feladat, jó volt az előkészített tudáspróba, mai napig
használom. A feladatok valósággal való kapcsolata is nagyon tetszett, ami nem, az az Arany
család erőltetése. Nagyon szépek voltak a szemléltető ábrák, áttekinthetőek, érthetőek.
(Matematika 9)
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Nem az elméletre, hanem a gyakorlati problémákra került át a hangsúly. (Matematika 9)
A feladatok zöme a mindennapi problémákról szólt, nem csak a száraz tananyagról.
(Matematika 9)
Jobban koncentrálok a matematikai problémák gyakorlati alkalmazhatóságának
megmutatására. Több szöveges problémát oldatok meg. (Matematika 9)
Voltak benne számomra hasznosítható ötletek. Összességében a tananyag nagyon le van
egyszerűsítve benne. Nekem úgy tűnik a szerényebb képességű tanulókhoz igazodik, amivel
nem is lenne gondom, ha megtalálható lenne benne a versenyekhez ill. emelt szintű
érettségihez szükséges ismeretek fogások is és megfelelő gyakorló feladatot tartalmazna.
(Matematika 9)
A pedagógiai attitűdömben egyértelműen a tanár segítő szerepe erősödött, tudatosabban
nagyobb hangsúlyt fektetek a tanulók motiválására, a tanulói tevékenység előtérbe
helyezésére, a különböző témákhoz megpróbálom megtalálni a legjobb feldolgozási módszert.
A kísérleti tankönyv anyagának a kerettantervvel való hasonlítása során tudatosabban
hangsúlyozva tanítok egyes anyagrészeket. A kompetencia alapú tanítás szemlélete előtérbe
került a tanításomban. (Matematika 10)
Nem látom biztosítottnak, hogy ez a tudásmennyiség, amit a diákok ezekkel a könyvekkel
kapnak elég lesz egy érettségihez. (Matematika 10)
Vegyes érzelmeim voltak, egyrészt mert nagyon sok munkát bele kellett fektetnem, azért, hogy
tájékozott legyek, pl. a feladatok megoldásairól, vagy a hosszabb szöveges feladatokról.
Másrészről engem érdekelt sokféle megközelítés, a ráadások, még akkor is, ha tudtam, hogy
ez nem a tanulóim szintje. Kicsit szűrőként is kellett funkcionálnom, mert nem volt minden
rögtön emészthető a tanulóknak. (Matematika 10)

A szakiskolai közismereti tankönyv esetében a sokszínűség, a komplex tanítás, a
mindennapi élethez közelítő feladatok, a gyakorlatiasság, a tanuló középpontba helyezése, a
változatos munkaformák alkalmazási lehetősége a válaszadók 90%-át nyitottabbá tette az új
tartalmakra és módszerekre. Alapvetően pozitív visszajelzéseket olvashatunk a megkérdezett
pedagógusok többségénél.
A kísérleti tankönyv megközelítési módja, modern szemlélete frissítően hatott rám. Segített
más megvilágításba helyezni a tananyagtartalom egy részét - élvezetesebb kooperációt
teremtve a tanítási-tanulási folyamat minden résztvevője számára. (Szakiskolai közismeret 10)
Nagyon tetszett, hogy az egyes anyagrészek bevezető feladatai a mindennapi életből valók
voltak. A feladatok megfogalmazása, témája felkészítette a tanulókat a kompetencia mérés
feladatainak jobb eredményesebb megoldásához. (Szakiskolai közismeret 10)
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A különböző tantárgyak komplex tanítása a tankönyv kipróbálása előtt is fontos volt
számomra, ebben a szemléletben erősített meg a kipróbálás folyamata. (Szakiskolai
közismeret 10)
Én alapvetően a diákközpontú nevelés híve vagyok. Nagyobb óraszámban
társadalomismeretet tanítok, s a tanulói kezdeményezésekre, felvetett ötletekre nyitott vagyok.
A tankönyv tényanyaga diákbarát, igazodik a tanulók érdeklődéséhez. A tankönyv
megismerése és használata óta teljességgel bebizonyosodott számomra, hogy a kooperatív
tanítás az egy évfolyamon tanítók számára nagyon fontos. Kiemelném itt az ofő.
osztályközösség építő feladatát, hogy a szakis tanuló először is szeressen iskolába járni. Ez
viszont még nálunk várat magára. Nagyon fontosnak vélem az érdeklődés felkeltését, a
változatos módszerek használatát. Emellett nálam mindig születik produktum, amit személy
szerint nagy eredménynek vélek. (Szakiskolai közismeret 10)
A napjainkban a szakiskolai oktatásban a hagyományos frontális óravezetés nem vagy nem
hatékonyan működik. A tanulók figyelme nehezebben leköthető. Változatos munkaformák
alkalmazása szükséges, adott osztályra aktualizálva. Ennek e tárgyi feltételeit a tankönyv
megteremtette, különösen a sokféle, jól megválogatott ábra segítette a munkát. Jók voltak a
gondolkodásra, a kreativitásra épülő tankönyvi kérdések is, még ha a megválaszolásuk
legtöbbször önállóan nem sikerült. Ezeknek az óráknak a tapasztalatait más, nem szakiskolás
osztályokban is próbálom megvalósítani. (Szakiskolai közismeret 10)
Új dolgokkal ismertetett meg, de nem mindenben tudtam azonosulni a tankönyv szemléletével.
Gondolkodásom a nevelés alapkérdéseiről nem változott. (Szakiskolai közismeret 10)

Többlettartalmak, újdonságok
A többlettartalmak és újdonságok kérdésében a válaszok nagyon tankönyv specifikusak, ezért
az összegzésük, általános tendenciák megállapítása nem lehetséges, általában a az általános
dicséret és sokszor kritika tárgya is a tananyagok újszerű felépítése. Ezt egyes pedagógusok
elfogadják, üdvözlik, mások a régi felépítésű tananyagokat látják jobbnak,
eredményesebbnek.
Az irodalom tankönyvek esetében a válaszadók közül többen említették a kortárs irodalom,
mint új tartalomként megjelenését, valamit a kortárs filmek tanítási gyakorlatba való
beépülését. A megkérdezettek negyede esetében azt a választ kaptuk, hogy nem volt jellemző,
hogy a kísérleti tankönyv hatására részletesebben foglalkoztak volna egy-egy témával,
melynek okaként a tananyag zsúfoltságát és a rövid időkeretet jelölték meg.
Napjaink irodalma, a törzsanyagtól távol álló irodalmi művek, érdekes szövegalkotási témák.
(Irodalom 9)
Új tartalom volt az irodalom és a kortárs filmek összekapcsolása. (Irodalom 9)
56

Igazából mindegyik téma, és nem mélyebben, hanem más megközelítésben. Ami a legjobban
tetszik - és lényegében ez inspirált a munkám során -, hogy a könyv nem pozitivista
szemléletű, és emberi szempontból is közelít a témák felé. Ez az a szempont, amit az elmúlt két
évben bevittem a tanításomba és attitűdömbe. (Irodalom 9)
A tananyag zsúfoltsága miatt semmivel sem tudtam a korábbinál részletesebben foglalkozni,
így is alig értem a helyi tantervünk által előírt anyagrész végére. (Irodalom 9)

A kortárs irodalommal gyakrabban foglalkoztam az órákon, a magyar irodalom aránya
megnőtt. (Irodalom 10)
Tartalmilag nem voltak nagy változások. Érezhető, hogy a tankönyv szerzői csökkenteni
akarták a tananyagot, de ez valójában nem sikerült. A leckék rövidebbek lettek, de a szerzők,
irodalmi művek mennyisége érdemben nem változott.
(Irodalom 10)
A nyelvtan tankönyvek esetében a 9. évfolyamon a pedagógusok jelentős többségének
(kétharmada) pedagógiai gyakorlatában új tartalomként jelentek meg a kommunikáció egyes
témakörei, mint például az internet etikett, blogok, emotikonok, adatbázisok tanítása. Ezen
tartalmak túl részletes tanítása nem minden esetben kapott pozitív megítélést. A 10.
évfolyamon a kommunikációval és ezen belül is a digitális kommunikációval kapcsolatos
tananyagrészekkel részletesebben foglalkoztak többet a pedagógusok a korábbi
gyakorlatokhoz képest, megnőtt továbbá a mindennapi életben előforduló helyzetgyakorlatok,
szövegtípusok aránya a kísérleti tankönyvben, így ezek is előtérbe kerültek. Azonban
problémát jelentett az új tartalmak beépítése a heti egy órába.
Néhány kommunikációs lecke volt ilyen: internet etikett, beszélt-írott nyelv főleg. A leíró
nyelvtanhoz azért olyan sokat nem tett hozzá a könyv. (Nyelvtan 9)
Az internetes kommunikációval nem foglalkoztam ilyen szinten eddig. Ezek új tartalmak, és
fontos, hogy foglalkozzunk velük. (Nyelvtan 9)
Új tartalom a Kommunikáció témakörben jelent meg: Skype, chat, Internetetikett, Blogok,
Adatbázisok, Emotikonok és kiemelések. Ezek ilyen részletes tanításával nem is értek egyet,
mert ezekkel a témákkal informatika órán is lehetne foglalkozni. (Nyelvtan 9)
A tankönyvben szereplő kommunikációs leckék hatására a korábbinál is többet foglalkoztunk
a mindennapi életben is előforduló helyzetgyakorlatokkal és szövegtípusokkal. (Nyelvtan 10)
Nagyon hasznos, hogy gyakorlati nyelvhasználati, pragmatikai kérdések és tényanyag is teret
kapott/kaptak a tankönyvben, ez a diákok figyelmét, érdeklődését is felkeltette. (Nyelvtan 10)
A kommunikáció és az internethasználat hangsúlyos a tankönyvben, de heti egy órában nem
lehetett mindig ezeket a tartalmakat beilleszteni. (Nyelvtan 10)
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A történelem tankönyvek esetében a 9. évfolyamos tankönyvnél a megkérdezett
pedagógusok válaszaiból kiderül, hogy a kísérleti tankönyv hatására részletesebben
foglalkoztak az ókorral, a görög poliszok mindennapjaival, a császárság évszázadaival, az
Árpád-kori magyar történelemmel, az Itáliai reneszánsszal és humanizmussal és
általánosságban az adott korszakra jellemző életmóddal, mindennapokkal. A megkérdezettek
egy releváns része nem említett olyan tartalmat, amivel részletesebben foglalkozott volna. Az
időkeretek rövidsége is megjelent a válaszadó pedagógusok véleményében. A 10. évfolyam
esetében a megkérdezett pedagógusok közül többen is kiemelik az életmóddal kapcsolatos új
tartalom megjelenését, valamint ennél a kérdésnél is hangsúlyozzák a forráselemzés
gyakrabban történő bevonását a tanítási gyakorlatba. Konkrét új tartalomként a válaszok
között megjelenik a Jagelló-kor, Fráter György hintapolitikája, Buda visszafoglalása, Rákóczi
sorsa, Brit és francia gyarmati vetélkedés, a napóleoni háborúk időszaka, reformkori
gazdaság. A válaszadók negyede számára nem volt olyan tartalom, ami a kísérleti tankönyv
hatására jelent volna meg a tanítási gyakorlatában.
Új elemként jelent meg a tanítási gyakorlatomban a korabeli mindennapokkal való
elmélyültebb foglalkozás. Ezek a témakörök az érettségi szempontjából talán kevésbé
relevánsak, de általában alkalmasnak bizonyultak a diákok érdeklődésének felkeltésére,
munkára ösztönzésére. (Történelem 9)
A görög poliszok mindennapjai című lecke egy új szemléletet mutatott be az eddigi
gyakorlattal szemben. Az érettségi követelmények ekkor még nem voltak ismeretesek, ezért
ennél a leckénél a régi anyaggal is ki kellett egészíteni a tankönyvi ismereteket. A császárság
évszázadai című lecke szintén a szűkös tartalom miatt okozott nehézséget. Ennél a témakörnél
is - amennyire a lehetőségek engedték - tettem néhány kiegészítést. Új témakörként jelent meg
a Reneszánsz és humanizmus Itáliában című lecke. Ez a változtatás már régóta szükséges lett
volna. Az egyetemi ismeretek rendszerezésével egy tartalmas és érdekes óra lett a
végeredmény. Az Aranybulla kibocsátása szerencsésen egy külön leckét kapott - ez a diákok
számára is jobban áttekinthetővé tette ezt a tételt. (Történelem 9)
Új tartalomként nem, legfeljebb új módszerként használtam több szemléltető és forrásanyagot.
Sajnos az új tanterv olyan feszített tempót diktál kilencedikben, hogy nem marad idő
részletesebben foglalkozni az egyes témákkal. A munkafüzet pedig nem segít, nem is biztos,
hogy meg fogom rendelni. (Történelem 9)
Nagyon hasznosnak ítéltem meg az összefüggésekre rávilágító ábrákat. Ezekkel az óráimon is
többet foglalkoztam, és az órai készülésnél is több időt szántam az ábrák megtekintésére,
értelmezésére. (Történelem 10)
Többet foglalkoztam a protestáns vallásokkal, az angol abszolutizmussal, XIV. Lajossal, a
magyar reformációval, a Rákóczi szabadságharccal, az amerikai függetlenségi háborúval,
Napóleonnal, a magyar jakobinus mozgalommal, a reformkorral, a tavaszi hadjárattal. Új
tartalomként jelentkezett (a Jagelló-kor, Fráter György hintapolitikája, Buda visszafoglalása,
Rákóczi sorsa, Brit és francia gyarmati vetélkedés, a napóleoni háborúk időszaka, reformkori
gazdaság, a korábbinál bővebb 1848-49-es forradalom és szabadságharc. (Történelem 10)
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A hatalmas mennyiségű információ miatt inkább a tartalmak közötti szelektálás jelent gondot,
nem pedig az új tartalmak felé való nyitás. (Történelem 10)
A matematika könyv esetében a 9. évfolyamon a válaszadó pedagógusok negyede
nyilatkozta azt, hogy nem volt ilyen anyagrész, ők inkább a tananyag felépítését tartották
újszerűnek. Ennél a kérdésnél is többen kitértek a más tudományterületekkel (főként
természettudománnyal) kapcsolatos problémák szemléltetésére, illetve a mindennapi
problémákkal kapcsolatos feladatok gyakoribb alkalmazására. Ehhez kapcsolódóan a
szöveges feladatok korábbihoz képest megnövekedett arányát szintén a pedagógusok negyede
említette újdonságként. A százalékszámítás ezen az évfolyamon való megjelenését is a
válaszadók negyede értékelte újdonságként. A függvények, grafikonok statisztikák
értelmezését, és a különböző megoldási módszerek keresését is kiemelték néhányan, mint
olyan tananyag elemeket, melyre nagyobb hangsúly helyeződött a kísérleti tankönyv
struktúrája alapján. A 10. évfolyam esetében a válaszadók 40%-a mondta azt, hogy nem volt
ilyen új tartalom, néhányan ezt azzal támasztották alá, hogy a feladatok előfordultak korábban
is, csak más rendben. Újdonságként a 10.-es évfolyamon megszokottakhoz képest a legtöbben
a térgeometria megjelenését nevezték meg. Illetve ebben az esetben is kiemelték a
pedagógusok, hogy a korábbiakban megszokotthoz képest jelentősen több gyakorlati
alkalmazást, életszerű problémamegoldást tartalmazott a tankönyv. Ketten arra is kitértek,
hogy a másodfokú egyenlet többféle megoldó képlete jelentett a gyakorlatukban újdonságot,
és ez a korábbiakhoz képest szokatlan, és zavaró is volt.
A függvények más jellegű megközelítése, a statisztika témájához tartozó leckék, a sok szöveges
feladat ebben a témában új tartalomként jelent meg, sokkal több, a hétköznapi életből vett
példán keresztül találkoztak a tanulók a statisztikai fogalmakkal, azok alkalmazásával,
hasznosságával. (Matematika 9)
Függvények ábrázolása, jellemzése, "tizenx" lecke után sem állt össze a gyerekeknek a téma,
így hát muszáj voltam a visszanyúlni a már jól bevált módszerekhez, így arra több idő ment el.
(Matematika 9)
Tetszett, hogy sok feladat volt kijelölve csoportmunkai alkalmazásra. Ha ehhez a tanulók
szépen, már általános iskolában el kezdenek hozzászokni, akkor jóval jobb eredményeket is
képesek lehetnének elérni. Minden esetre a módszertani megoldások jók, csak hirtelen 10.
osztályban nehéz "belecsöppenni" a tanulóknak. (Matematika 10)
A három (9.,10.,11.) év könyvét már így egybe látva, nekem logikailag nem mindig úgy
következnek egymásután a tananyagok, mint ahogy a könyvekben van. Ezeket jeleztem minden
alkalommal a megfelelő leckénél, amikor értékeltem a tankönyvet. Sokszor érzem az emelt
szintű részek hiányát is. (Matematika 10)
A szakiskolai közismereti tankönyv esetében a különböző tananyagoknál a következő
eredményeket kaptuk: a természetismeret területén új tartalomként jelent meg a
térinformatika, a geostatisztika, a fenntartható fejlődés. Az osztályközösség-építés tananyaga
alapvetően újdonságnak számít, amit a válaszadók többsége pozitívan fogadott. A történelemtársadalomismeretből új témaként kiragadható a nők történelemben elfoglalt szerepe, a
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kommunikáció-magyar tananyagban nagyobb hangsúlyt kapott a kortárs irodalom, az
irodalom határterületeinek számító sci-fi, krimi, kalandregény és az egy-egy témához
csatlakozó filmek is színesítették a tananyagot. A matematika területén alapvetően szűkebb
tananyagról adnak számot a megkérdezett pedagógusok, azonban ezen tartalmak a
mindennapi élethez jobban kapcsolódnak. A válaszokból alapvetően kitűnik, hogy sok
újdonságot hozott ez a kísérleti tankönyv.
Új tartalomként jelent meg rengeteg téma az osztályfőnöki témakörben, illetve az olvasás, a
könyvtár, az elektronikus dokumentumok bemutatása a kommunikáció tanítása során.
(Szakiskolai közismeret 10)
Pénzügyek, hitelek, megtakarítások fontos témák, mert a tanulók többsége nem rendelkezik
pénzügyi kultúrával. A tanulók ezen ismereteket nem sajátították el családi környezetben.
Későbbi életük folyamán hasznos tudnivalót szerezhetnek a családi költségvetés
megtervezésénél. (Szakiskolai közismeret 10)
A kisebb óraszámnak megfelelően jóval szűkebb a matematika tananyag. A kevesebb azonban
sokkal életszerűbb problémákon keresztül jutott el a tanulókhoz, ahol a matematikai
műveleteket, következtetéseket eszköz-szinten használták a problémamegoldásban.
(Szakiskolai közismeret 10)
Kortárs irodalom, az irodalom határterületei, film és irodalom kapcsolata. Az irodalom
határterületei - krimi, sci-fi, kalandregény, fantasy. Az osztály több filmet megnézett,
képregényfesztiválra ment. (Szakiskolai közismeret 10)
A nők történelemben elfoglalt szerepe felkeltette az érdeklődésemet, a tankönyvnek
köszönhetően foglalkoztam vele. Véleményem szerint a felvetett témák lehetőséget biztosítanak
a szelektálásra is. Részletesebben foglalkozom a társadalmi-természeti környezet
változásával, így a környezetpusztításával és a fenntartható fejlődés kérdésével.(Filmek
nézése) A demokratikus viszonyok kiépülése, választójog témaköre. Mivel az iskolában
nagyon sok a roma tanuló, több időt szánok a romák helyzetére, a roma kultúrára-ez érdekli
őket és meglepő mily keveset tudnak saját kultúrájukról.(zászló, himnusz, szokás) (Szakiskolai
közismeret 10)
Éppen az a gond ezzel a könyvvel, hogy nagyon felszínes. Például jó téma lenne a
szakmunkásképzés története, de kevés információt ad. (Szakiskolai közismeret 10)

Szakmai segítség:
A pedagógusok szakmai segítség terén egyrészt leginkább a tanórai munkát támogató
módszertani újdonságokhoz kapcsolódó felkészítéseket (kooperatív technikák,
projektmódszer), másrészt a digitális tananyagok használatához kapcsolódó
támogatásokat igénylik. Ezen a két területen kívül tankönyvfüggően megjelennek az egyéb
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tanári
munkát
segítő
eszközök
igénye:
munkafüzet
(hol
nincs),
tanári
segédanyagok/kézikönyvek, megoldókulcsok. Van azonban a pedagógusoknak egy jelentős
csoportja (általában a válaszadók negyede-harmada-fele, tankönyvtől függően), akik
semmilyen segítséget nem igényelnek.
Az irodalom tankönyvek esetében a válaszadó pedagógusok közül többen is említették, hogy
szívesen hallanának bővebben a kooperatív technikák gyakorlati alkalmazásáról. Felmerült
továbbá az időbeosztás gyakorlati technikáinak megismerésére való igény – bemutató órán
keresztül -, valamint az IKT technikák használatának oktatása is. A tanári kézikönyvet és a
digitális tananyag további fejlesztését többen is említették, mint szükséges szakmai segítséget.
Ezen felül megjelent a csoportmunkában gyengén motiválható tanulók aktivizálására alkalmas
módszerek iránti igény, valamint a tankönyv Kitekintő című fejezetéhez egy módszertani
útmutató, segédlet iránti igény is. Több válaszadó pedagógus is jelezte, hogy nem igényelne
további szakmai segítséget.
Az a tapasztalatom, hogy a csoportmunkából többet tanulnak a diákok, mint a frontális
oktatásból. Az a kérdés foglalkoztat, hogyan lehetne ezt még jobban csinálni. (Irodalom 9)
Az időbeosztás. Nagyon kíváncsi lennék arra, hogy ki az, aki tartani tudja a javasolt
előrehaladást, tempót. Nagyon sok az anyag, kevés óraszám jut egy-egy tartalomra.
(Irodalom 9)
Szívesen megnéznék egy bemutató órát. Ezt a sok lehetőséget hogy lehet hatékonyan
megvalósítani. Gimnáziumban el tudom képzelni, de szakközépiskolában elég nehezen megy.
Az új feldolgozási módszereket is szívesen megismerném. Tartalmas továbbképzésekre
szívesen elmennénk. (Irodalom 9)
A szaktanárok munkáját segítené egy tanári kézikönyv. A fontos szakmai ismeretek kiemelése
mellett módszertani javaslatokat is tartalmazhatna a tananyagok feldolgozásával, a
differenciálással kapcsolatban. A tankönyvi, műelemzést segítő kérdések elvárható válaszai is
hasznosak voltak, de csak a tankönyv egy részére vonatkozóan készültek el. A szövegalkotási
feladatok gyakorlása is fontos, csak az időhiány nem tette lehetővé, hogy mindet megoldjuk.
Ezeket lehetne differenciálni, s a tankönyv tartalmazhatna a szövegalkotási feladattípusoknak
megfelelően egy-egy "mintát" a tanulók számára. (Irodalom 10)
A Kitekintő c. fejezet feladatai nagyon ötletesek, az írásbeli érettségi vizsga előkészítéséhez
hasznosnak találtam. Ezekhez el tudnék képzelni módszertani útmutatót, ezen kívül a digitális
anyagrészek órai beépítéséhez is. (Irodalom 10)

A nyelvtan tankönyvek esetében a 9. évfolyamon a megkérdezett pedagógusok felének nincs
szüksége további szakmai segítségre. A szakmai segítséget igénylők legnagyobb arányban a
csoportmunka és a kooperatív módszerek elsajátításában kérnének segítséget, valamint az
internetes kommunikációval kapcsolatos tananyag oktatásában lenne szükség szakmai
segítségre. A 10. évfolyamos könyvet értékelő pedagógusok fele nem igényelne további
szakmai segítséget a módszertani megoldások alkalmazásához, ill. tananyagtartalmak
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tanításához. A válaszadók másik fele a szövegtan tanításához motiváló feladatsorokat lát
szükségesnek, említik még a digitális tananyag további fejlesztésének szükségességét, az
érettségire való felkészítéshez feladatgyűjtemény összeállítását – akár digitális formában is.
Az internetes kommunikációnak nincs még kidolgozott módszertana. Ebben kérnénk
segítséget. (Nyelvtan 9)
Azt szeretném, ha a tankönyv és a munkafüzet sokkal több lehetőséget kínálna a kooperatív
technikák alkalmazására a tanórán. (Nyelvtan 9)
A szövegtan tanításának élményszerűbbé tételéhez. (Nyelvtan 10)
Szóbeli érettségire készülés segítése rendszerező táblázatokkal, összegyűjtött
feladattípusokkal. Nyelvhelyességi, helyesírási gyakorlatok, ismeretek egész tanévet lefedő
folyamatos fejlesztést biztosító beépítése a leckékbe, munkafüzeti feladatokba, digitális
tananyagban helyesírást gyakoroltató program. (Nyelvtan 10)
Esetleg nyelvtanból több digitális tananyag kidolgozás, főként digitális táblán is
alkalmazható, kreatív feladatokra gondolok. (Nyelvtan 10)

A történelem tankönyvek esetében a digitális tananyag fejlesztése iránti igény széles körben
megjelenik a megkérdezett pedagógusok esetében. Negyedük a jól használható munkafüzet
hiányára hívja fel a figyelmünket, hiányolják a megoldó kulcsokat, többen szeretnének
szakmai segítséget az emelt szintű érettségire való felkészítéshez, a projektmunka és a
kooperatív technikák módszertani megismeréséhez.
Használható munkafüzetre lenne a legnagyobb szükségem. Külön minden évfolyamhoz,
többféle feladattípusra és a hozzájuk tartozó megoldó kulcsra. (Történelem 9)
Digitális formában lenne szükség tesztekre, felmérő és gyakorló feladatsorokra jó minőségben
és a tanulók számára érthető formában. Interaktív térképes és forráselemző szoftvereket is jó
lenne találni. (Történelem 9)
A digitális tananyag nagyon egyszerű. Az ember elvárná ebben a digitális korban, hogy olyan
PPT bemutatók legyenek feltöltve, ami nem egy ötödikes diák értelmi szintjének felel meg. A
gimnazista diákok sok esetben megmosolyogták ezeket a tartalmakat. Megérné ezeket
színvonalassá tenni. (történelem 9)
Az elmúlt tanévben és az idén is többször problémát jelent a tankönyv különböző
forráscsoportjaihoz, illetve a munkafüzet feladataihoz kapcsoló kérdések feldolgozása,
értelmezése tanári útmutató, megoldókulcs hiányában. (Történelem 10)
Hasznos lenne egy olyan kézikönyv vagy útmutató, amely az érettségi és a tananyag
kapcsolatát mutatná be, pl. melyek azok a témák, amelyek biztosan előfordulnak a vizsgán. A
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jelenlegi helyzetben nehéz eldönteni, hogy melyik részeknél lehet egy kicsit rövidíteni.
(Történelem 10)
A matematika könyvek esetében elsősorban a digitális segédanyagok, valamint a
differenciálást segítő feladatok terén vártak a válaszadók szakmai segítséget. A
feladatgyűjteményt, valamint több kidolgozott projekt feladatot, illetve csoportmunkában
alkalmazható feladatokat is többen szívesen fogadnának.
A megtanulandó ismeretek kiemelése, s abban a részben ne legyen példa, illusztráció,
magyarázat, csak szabály. A házi feladatok közelítése az órai munkához. Az általános iskolás
hiányosságok pótlásához való segítség. Sni-s tanulók fejlesztéséhez nyújtott segítség.
(Matematika 9)
A szöveges feladatok megoldása egyenlettel, egyenletrendszerrel például sok nehézséget okoz
a diákoknak. A szövegértés fejlesztéséhez lenne szükség segítségre, ami persze csak akkor
hatásos, ha már volt elég idő előtte az algebrai megoldási módszerek begyakorlására. A
geometria témájú szöveges feladatokat külön részként kellene kidolgozni sok ábra
rajzolásával, rajzoltatásával. Térgeometria is szerepel a tankönyvben, ezért a térlátás
fejlesztéséhez is jó lenne szakmai segítség már 9. osztályban. (Matematika 9)
Több digitális segédanyagra lenne szükség.(Matematika 9)
A könyv feladataihoz hasonló jellegű feladatgyűjtemény is szükséges lenne. (Matematika 9)
Nagy hiányossága a tankönyveknek, hogy kevés a gyakorló feladatok száma. Kellene egy
feladatgyűjtemény, vagy a leckék után egy link ahol a diák (ha akar) további példákat találhat
gyakorlás céljából. (Matematika 10)
Mindenképp a tankönyv feladataihoz illeszkedő GeoGebra programok, példák, az interneten
lévő digitális gyakorlás (e-tananyag) lehetőségének szélesebb tárháza. (Matematika 10)
A szakiskolai közismereti tankönyv esetében a pedagógusok válaszai alapján
általánosságban azt mondhatjuk, hogy a gyakrabban alkalmazott csoport és páros munka
gyakorlati megvalósításához további szakmai segítséget igényelnének a pedagógusok,
akárcsak a projektmódszer elsajátításához. Megjelenik továbbá igényként a munkafüzet és a
több és jobb minőségű digitális tananyag készítése. A válaszadók több mint negyede nem
igényelne további szakmai segítséget.
Több játékos, digitális feladatot szeretnék a tananyagokhoz, mert a tanulókat ezek a feladatok
nagyon motiválják. (Szakiskolai közismeret 10)
Szélesebb tárházát az interaktív segédanyagoknak. A sulinet új portálja gyakorlatilag már
erre használhatatlan, mert nem lehet elmenteni az interaktív térképeket, folyamatábrákat. A
régi verzióban ez jól ment és használható volt. (Szakiskolai közismeret 10)
A tankönyvvel "elboldogulok", ismerem a tanmeneti/kerettantervi elvárást. Jól használható
munkafüzet az, ami nem ért el hozzánk... (Szakiskolai közismeret 10)
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Projektmódszer, kooperatív tanulás, de kizárólag gyakorlati megközelítésben érdekelne, nem
a fogalmak szintjén, mert abból már elég van. (Szakiskolai közismeret 10)

A kvantitatív kutatási adatok másodelemzése
A kísérleti tankönyvek egy tanéven át zajló kipróbálásának egyik záró aktusa volt, hogy a
tankönyvet használó és kipróbáló pedagógusok körében a 2014/15-ös tanév végén egy
kérdőívet küldtünk szét, melynek kitöltése során a kísérleti tankönyvcsalád egy-egy
tankönyvét átfogóan véleményezhették a válaszadók. A kérdőív kitöltésére 2015. május
közepétől június végéig volt lehetőség. A kérdőív minden olyan közoktatási intézménynek ki
lett küldve, ahol rendeltek a kísérleti tankönyvekből (ez a gyakorlatban 1474 feladat ellátási
helyet jelentett), illetve azok a pedagógusok, akik a kipróbálási folyamatban az OFI-val
szerződéses viszonyban álltak, személyesen is megkapták. A kérdőívre összesen 2235 válasz
érkezett.
Az év végi kérdőív alapján az összes kísérleti tankönyvre vonatkozóan rendelkezünk a
pedagógusoktól információval egy-egy tankönyv megítélése kapcsán a tanulók
motiválhatóságáról, a készség-, illetve képességfejlesztés, valamint az eredményesség
területeiről. Ezen túlmenően a tanárok tanórai gyakorlatáról, és a tankönyvek módszertani
hatásáról.
A felmérés keretében kitértünk olyan demográfiai háttéradatokra is, ami alapján az
eredményeket, szűrni, rendezni lehet. Ilyenek például:
- a pedagógusok életkor
- pedagógusi tapasztalata
- a településtípus
- a tanított diákság hátrányos helyzet szempontjából való összetétele
- kompetenciamérésben nyújtott átlagos teljesítmény (intézményi szinten)
Ezeket az elemzési szempontokat a kipróbált tankönyvek esetén általánosságban tudjuk
vizsgálni, illetve lehetőség mutatkozik az iskolafokok szerinti összehasonlításra is.

Adatok a kísérleti tankönyvek diákokra gyakorolt hatásáról
Motiváció

A tankönyvek motiváló hatását a diákok körében a következő állítások ötfokú skálán való
értékeltetésével vizsgáltuk:
A kísérleti tankönyv, amiből tanított…
- felkelti a diákok érdeklődését
- képes a tanulók megszólítására
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- tanulói véleményalkotásra ösztönző kérdéseket is tartalmaz
- nyitott kérdésekkel további tájékozódásra ösztönzik a tanulókat
- a tankönyv által kínált témák alkalmasak a tanulók közötti tanórai kommunikáció
elősegítésére
- a tankönyvben található szövegek, ábrák, kérdések olyan problémákat is felvetnek, amelyek
gondolkodásra és a problémák megvitatására ösztönöznek
A következő táblázatban tankönyvenkénti bontásban közöljük, az egyes kérdések
értékelésének átlageredményeit. Láthatóan a diákok motiválására vonatkozó kérdésekben a
második évfolyamosoknak készült olvasókönyvet, valamint az ötödik évfolyam számára
készült irodalom, és erkölcstankönyvet értékelték a legjobbra a pedagógusok, valamint
az érdeklődés felkeltése és a tanulók megszólítása terén az elsős olvasókönyv, valamint
az alsós matematika könyvek is pozitív értékelést kaptak. Abból a szempontból, hogy az
egyes tankönyvekben találhatóak-e a tanulók véleményalkotására ösztönző kérdések az
irodalom könyvek, valamint az erkölcstankönyvek kimagaslóan szerepeltek. Ugyanakkor a
tanulók érdeklődésének felkeltésében a középiskolai tankönyvek általánosan negatív
értékelésben részesültek3. A tanulók motiválására átfogóan legkevésbé a kilencedikes
matematika könyvet tartották a válaszadó pedagógusok alkalmasnak.

1. táblázat: Motiváció témakör – átlagértékek ötfokú skála
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N

A fókuszokos interjúk és a pótkérdőívek válaszai nem ennyire szigorúak a középiskolás tankönyvek esetében.
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Matematika 5

3,4

3,4

3,5

3,7

3,4

3,7

119

Matematika 6
Történelem 5

3,5

3,4

3,7

3,7

3,4

3,8

92

3,4

3,4

3,5

3,5

3,6

3,6

93

Történelem 6

3,5

3,5

3,6

3,5

3,3

3,6

59

Irodalom 9

3,2

4,1

3,6

3,7

3,5

3,6

53

Irodalom 10

3,4

4,2

3,7

3,7

3,2

4,0

40

Magyar nyelv 9

3,2

3,4

3,5

3,6

3,2

3,6

42

Magyar nyelv 10

3,3

3,7

3,6

3,3

3,5

3,5

33

Matematika 9/I-II.

3,2

3,2

3,2

3,2

2,9

3,6

61

Matematika 10/I-II.

3,3

3,4

3,5

3,4

3,4

3,6

43

Történelem 9

3,5

3,4

3,3

3,4

3,5

3,7

44

Történelem 10

3,7

3,6

3,5

3,4

3,6

3,9

41

SZAKI 2. kötet

3,1

3,5

3,4

3,3

3,1

3,6

164

Főátlag

3,6

3,7

3,7

3,8

3,5

3,7

2216

Ha iskolafok szerinti bontásban nézzük, akkor szignifikáns eltérések tapasztalhatóak
minden tanulói motivációval kapcsolatos kérdés megítélésében. Egységesen elmondható,
hogy a tanulók motivációjának felkeltése szempontjából az alsós tankönyvek teljesítettek
a legpozitívabban, míg a középiskolai tankönyvek megítélése volt a legnegatívabb
minden kérdésben. Az összefüggés gyenge erősségű, de a területhez tartozó összes kérdés
esetében szignifikáns.
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1. ábra: Motiváció megítélése iskolafokok szerinti bontásban4 - átlagértékek ötfokú skálán

3,8
4,1
3,7
3,4

A tankönyv képes a tanulók
megszólítására

3,7
A tanulói reflektálásra,
véleményalkotásra ösztönző
kérdések is találhatók benne

3,8
3,7
3,6
3,7

A szövegek, ábrák, kérdések olyan
problémákat is felvetnek, amelyek
gondolkodásra és a problémák
megvitatására ösztönöznek

3,9
3,6
3,6

A tankönyv által kínált témák és
kérdésfelvetések alkalmasak a
tanulók közötti tanórai
kommunikáció elősegítésére

3,7
3,9
3,6
3,4

Főátlag (N=2215)
alsó tagozat (N=785)
felső tagozat (N=883)
középiskola (N=547)

3,6
4,0

Felkelti a diákok érdeklődését

3,5
3,3
1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Különböző háttérváltozók alapján (mint a település típus, hátrányos helyzetűek aránya,
valamint a kompetenciamérési eredmények) nem mutatkoznak általános tendenciák az
kiísérleti tankönyvek tanulók motivációjára gyakorolt hatásának megítélésével kapcsolatosan.
Egyedül a tanári pályán töltött idő alapján mutatkozott gyenge erősségű szignifikáns
összefüggés, ami azt mutatta, hogy minél régebben van valaki a pályán, annál
pozitívabban ítéli meg a tankönyvek motivációra gyakorolt hatását minden kérdésben.
Mivel az iskolafokok alapján szignifikáns eltérések mutatkoztak a tankönyvekre adott
értékelésekben, így iskolafokonkénti bontásban is érdemesnek láttuk megvizsgálni a
háttérváltozók hatásait.
Alsó tagozat
Az alsó tagozaton tanító pedagógusok értékelése terén gyenge erősségű, de szignifikáns
összefüggés mutatkozott abban, hogy a tankönyvek motiváló erejét minden esetben ott
értékelték negatívabban, ahol magas volt a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos
helyzetűek aránya.
4

Az Eta négyzet értéke gyenge összefüggéseket mutat
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A szociális hátteret5 egy 3 értékű összevont változóval vizsgáltuk, amit a hátrányos, illetve
halmozottan hátrányos helyzetű tanulók adott iskolában való arányaiból képezett
főkomponens változó harmadoló pontok mentén való felosztásával hoztunk létre. A
hátrányos, és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók arányai közt erős korreláció
mutatkozott.6
2. ábra: A motiváció megítélése és a hátrányos helyzetűek, illetve a halmozottan hátrányos helyzetűek aránya az alsó
tagozaton tanító pedagógusok körében - átlagértékek ötfokú skálán

4,1
4,0

A tankönyv képes a tanulók
megszólítására

4,2
4,1
3,8
3,6

A tanulói reflektálásra,
véleményalkotásra ösztönző kérdések
is találhatók benne

3,9
3,8
3,9

A szövegek, ábrák, kérdések olyan
problémákat is felvetnek, amelyek
gondolkodásra és a problémák
megvitatására ösztönöznek

3,8
4,0
3,8

Főátlag (N=773 fő)
magas (N=261 fő)
közepes (N=261 fő)
alacsony (N=252 fő)

3,9

A tankönyv által kínált témák és
kérdésfelvetések alkalmasak a tanulók
közötti tanórai kommunikáció
elősegítésére

3,7
4,0
3,9
4,0
3,9

Felkelti a diákok érdeklődését

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

Felső tagozat
A felső tagozaton tanító pedagógusok esetében a kompetencia mérések eredményei mentén
mutatkoztak eltérő tendenciák a könyvek motiváló erejének megítélése terén, méghozzá azok
tartották a diákok számára motiválóbbnak az újgenerációs tankönyveket, ahol a
kompetencia mérés eredményei alacsonyabbak voltak.
A szociális háttér tekintetében arra kérdeztünk rá az egyes pedagógusoktól, hogy az iskolában, ahol tanít
milyen százalékos arányban tanulnak HH-s és HHH-s tanulók.
6
0,73 a person féle korreláció értéke
5
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A kompetencia mérés eredményeit7 egy összevont változóban vizsgáltuk, mivel a matematika
és a szövegértés eredmények között igen erős8 szignifikáns összefüggés mutatkozott, ezért a
két értéket átlagoltuk. Alacsonynak tekintettük a 3-as átlag alatti értékeket, közepesnek a 3-as
átlagértéket, és az e feletti értékek kerültek a magas kategóriába.
3. ábra: A motiváció megítélése a kompetencia mérés eredményei alapján, a felső tagozaton tanítók körében átlagértékek ötfokú skálán

3,7
3,7

A tankönyv képes a tanulók
megszólítására

3,6
3,9
3,7
3,7

A tanulói reflektálásra,
véleményalkotásra ösztönző kérdések
is találhatók benne

3,6
3,9

Főátlag (N=883 fő)
magas (N=307 fő)

A tankönyv által kínált témák és
kérdésfelvetések alkalmasak a tanulók
közötti tanórai kommunikáció
elősegítésére

3,6

közepes (N=455 fő)

3,6
3,6
3,9

alacsony (N=121 fő)

3,5
3,5
Felkelti a diákok érdeklődését

3,4
3,7
1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

Középiskola
A középiskolában tanító pedagógusok esetében az alapján mutatkozott eltérés a
tankönyvek motivációjának megítélésében, hogy az egyes pedagógusok milyen
településtípusokon tanítottak.9 Mint látható a fővárosban tanító középiskolai
pedagógusok voltak a legkritikusabbak az összes kérdésben. Szerintük a tankönyvek csak
A kompetencia mérés eredményei tekintetében minden pedagógustól arra kérdeztünk rá, hogy a legutóbbi
országos mérésen hogyan teljesített az iskolája a két kompetencia területen.
8
0,88 a person féle korrelációs mutató értéke.
9
A mintába községekben működő középfokú oktatási intézmények annyira alacsony arányban kerültek be, hogy
nem lehetett elemezhető kategóriát kialakítani belőlük.
7
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közepes mértékben voltak képesek a tanulókat megszólítani, motiválni. A megyei jogú
városok ítélték meg a legpozitívabban a tankönyvek motivációs erejét, bár az átlagok itt is
mindig 4.00 alatt maradtak. Az összefüggés itt is gyenge erősségű volt, de minden kérdés
esetében szignifikáns.
4. ábra: A motiváció megítélése településtípus alapján a középiskolában tanító tanárok körében - átlagértékek ötfokú
skálán

3,4
3,3

A tankönyv képes a tanulók
megszólítására

3,6
3,2
3,6
3,6

A tanulói reflektálásra,
véleményalkotásra ösztönző
kérdések is találhatók benne

3,6
3,3
3,7

A szövegek, ábrák, kérdések olyan
problémákat is felvetnek, amelyek
gondolkodásra és a problémák
megvitatására ösztönöznek

Főátlag (N=538 fő)

3,6

Város (N=216 fő)

3,8

Megyei jogú város (N=221 fő)

3,3

Főváros (N=101 fő)

3,4
3,5
3,6

A tankönyv által kínált témák és
kérdésfelvetések alkalmasak a
tanulók közötti tanórai
kommunikáció elősegítésére

3,0
3,3
3,3
3,4

Felkelti a diákok érdeklődését
3,0
1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Készség- illetve képességfejlesztés

A pedagógusok abból a szempontból is értékelték a tankönyvet, hogy az mennyire alkalmas:
- a tanulási képesség
- kooperációs képesség,
- valamint a kulcskompetenciák fejlesztésére általánosságban.
A három terület tankönyvenkénti adatai a következők (az adatok ötfokú skálán adott
átlagértékeket jelölnek tankönyvenkénti bontásban):
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2. táblázat: Képesség, illetve készség fejlesztés – átlagértékek ötfokú skála

fejleszti a
fejleszti a tanulási
A kísérleti tankönyv, amiből tanított… kulcskompetenciákat képességet

fejleszti a
kooperációs
képességet

N

Ábécés olvasókönyv 1

4,0

3,9

3,8

189

Olvasókönyv 2

4,3

4,2

4,2

123

Matematika 1/I-II.

4,1

4,0

3,7

163

Matematika 2/I-II.

3,9

3,8

3,7

130

Környezetismeret 1

3,5

3,3

3,4

104

Környezetismeret 2

3,7

3,6

3,7

80

Természetismeret 5

3,6

3,3

3,4

92

Természetismeret 6

3,7

3,5

3,4

65

Erkölcstan 5

3,9

3,6

4,2

51

Erkölcstan 6

3,8

3,6

4,0

54

Irodalom 5

3,8

3,5

3,8

82

Irodalom 6

3,8

3,4

3,7

60

Magyar nyelv 5

3,5

3,3

3,6

80

Magyar nyelv 6

3,4

3,3

3,4

57

Matematika 5

3,6

3,4

3,5

119

Matematika 6
Történelem 5

3,8

3,5

3,5

92

3,7

3,4

3,4

93

Történelem 6

3,6

3,5

3,5

59

Irodalom 9

3,5

3,3

3,4

53

Irodalom 10

3,5

3,2

3,4

40

Magyar nyelv 9

3,6

3,4

3,5

42

Magyar nyelv 10

3,7

3,3

3,4

33

Matematika 9/I-II.

3,6

3,0

3,4

61

Matematika 10/I-II.

3,8

3,3

3,7

43

Történelem 9

3,6

3,3

3,2

44

Történelem 10

3,8

3,5

3,3

41

SZAKI 2. kötet

3,3

3,1

3,4

164

Főátlag

3,7

3,5

3,6

2214

Mint látható ezekben a kérdésekben a legkiemelkedőbb eredmények az alsó tagozatos
tanulók számára készült olvasó, illetve matematika tankönyvek kapták, valamint az a
felső tagozatos erkölcstan, és a 4-es átlagértékhez közeli irodalom tankönyvek. A felső
tagozatban és a középiskolában a nagyobb kritikát a tanulási képesség fejlesztése terén kapták
a tankönyvek.
Ha iskolafokok szerint vizsgáljuk, akkor is az látszik, hogy a készség és képességfejlesztés
témakörében az alsós tankönyveket ítélték a legjobbra a pedagógusok, és a középiskolás
tankönyvekkel kapcsolatban voltak ezen a területen a legkritikusabbak.
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5. ábra: Képesség, illetve készség fejlesztés iskolafok szerint– átlagértékek ötfokú skála10

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

3,5

3,7

3,9

3,7
3,2

3,4

3,8

3,5

3,4

3,6 3,8

3,6
középiskola (N=547 fő)
felső tagozat (N=882 fő)
alsó tagozat (N=785 fő)
Főátlag (N=2214 fő)

Fejleszti a
kulcskompetenciákat

Fejleszti a tanulási
képességet

Fejleszti a
kooperációs
képességet

Településtípus szerint, illetve kompetencia mérés eredményei, valamint a hátrányos
helyzetűek aránya alapján, nem mutatkozik összefüggés. A pedagógiai tapasztalat alapján sem
mutatnak számottevő eltéréseket az eredmények.
A különböző iskolafokokat külön-külön vizsgálva, a kompetencia mérés eredményei, és a
szociális helyzet alapján szignifikáns eredmények csak a felső tagozatos könyvek esetében
mutatkoznak a képesség, illetve készségfejlesztés témakörében.
6. ábra: Készség és képesség fejlesztés eredményei a kompetencia mérések eredményei alapján a felsős tankönyvek
esetében11

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

4,0

3,6 3,6 3,7

3,8

3,7 3,5 3,6 3,6

3,4 3,4 3,4

alacsony (N=121 fő)
közepes (N=455 fő)
magas (N=306 fő)
Főátlag (N=882 fő)
Fejleszti a
kulcskompetenciákat

Fejleszti a tanulási
képességet

Fejleszti a
kooperációs
képességet

Ez alapján a kompetencia mérés során alacsony értékeket elérő iskolák tanárai ítélték
meg pozitívabban a készség, illetve képesség fejlesztés terén, felső tagozatosoknak
készült tankönyveket.

10

Az átlagvizsgálat során az Eta négyzet értékei gyenge erősségű, szignifikáns összefüggést mutatnak

11

Az átlagvizsgálat során az Eta négyzet értékei gyenge erősségű, szignifikáns összefüggést mutatnak
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Szintén gyenge erősségű, de szignifikáns összefüggés mutatkozott a felső tagozatos
tankönyvek esetén a tanulók szociális háttere, és a készség, illetve képesség fejlesztés
megítélése között. Látható, hogy ahol közepes, illetve magas a hátrányos helyzetűek
aránya, ott a képességfejlesztés területén pozitívabb a felső tagozat számára készült
tankönyvek megítélése.
7. ábra: Készség és képesség fejlesztés eredményei a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetűek arány alapján a
felsős tankönyvek esetében12

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

3,5

3,7 3,8

3,7
3,3

3,5 3,6

3,5

3,4

3,6 3,6

3,6
alacsony (N=278 fő)
közepes (N=321 fő)
magas (N=282 fő)
Főátlag (N=881 fő)

Fejleszti a
kulcskompetenciákat

Fejleszti a tanulási
képességet

Fejleszti a
kooperációs
képességet

Eredményesség

Az év végi felmérés alapján rendelkezünk adatokkal arról, hogy:
- az ismeretanyag megértéséhez és elsajátításához szükséges a feltételek megteremtésére
mennyire alkalmas a tankönyv
- mennyire támogatja hatékonyan a tantárgy eredményes tanítását
- a leckék belső felépítése és alkotóelemei mennyire segítik elő az eredményes tanulást.
3. táblázat: Eredményesség témakör – átlagértékek ötfokú skála

A kísérleti tankönyv,
amiből tanított…

hatékonyan
támogatja a
tantárgy
eredményes
tanítását

megteremti az
ismeretanyag
megértésének és
elsajátításának a
feltételeit

A leckék belső
felépítése és
alkotóelemei elősegítik
az eredményes
tanulást

N

Ábécés olvasókönyv 1

3,8

3,8

3,9

189

Olvasókönyv 2

4,2

4,2

4,3

123

Matematika 1/I-II.

4,0

3,9

4,1

163

Matematika 2/I-II.

3,8

3,7

4,0

130

Környezetismeret 1

3,3

3,3

3,5

104

Környezetismeret 2

3,4

3,4

3,6

80

12

Az átlagvizsgálat során az Eta négyzet értékei gyenge erősségű, szignifikáns összefüggést mutatnak
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Természetismeret 5

3,3

3,3

3,2

92

Természetismeret 6

3,4

3,4

3,3

65

Erkölcstan 5

3,9

3,8

3,9

51

Erkölcstan 6

3,6

3,6

3,7

54

Irodalom 5

3,6

3,4

3,8

82

Irodalom 6

3,4

3,3

3,5

60

Magyar nyelv 5

3,1

3,2

3,2

81

Magyar nyelv 6

3,2

3,3

3,2

57

Matematika 5

3,4

3,4

3,5

119

Matematika 6
Történelem 5

3,6

3,4

3,5

92

3,2

3,3

3,3

93

Történelem 6

3,3

3,4

3,2

59

Irodalom 9

3,2

3,2

3,5

53

Irodalom 10

3,2

3,3

3,5

40

Magyar nyelv 9

3,3

3,4

3,2

42

Magyar nyelv 10

3,3

3,3

3,2

33

Matematika 9/I-II.

2,9

3,1

3,0

61

Matematika 10/I-II.

3,0

3,1

3,3

43

Történelem 9

3,5

3,4

3,6

44

Történelem 10

3,8

3,8

3,8

41

SZAKI 2. kötet

3,2

3,1

3,2

164

Főátlag

3,5

3,5

3,6

2215

Az eredményesség témakörében is a második osztályosoknak készült olvasókönyv, valamint
az első osztályosok számára megjelent matematika könyvet értékelték legkedvezőbben a
pedagógusok. A legnagyobb elégedetlenség ezen a téren az ötödik osztályosoknak készült
magyar nyelv és kommunikáció tankönyvvel, illetve a matematika 9. tankönyvvel
kapcsolatban mutatkozott.
Iskolafok szerinti bontásban ismét szignifikáns különbségek mutatkoztak a tankönyvek
eredményesség alapján való megítélésében. Ebből a szempontból is minden kérdésben az alsó
tagozat számára készült tankönyveket ítélték legjobbnak a pedagógusok, és a középiskolában
tanítók voltak a legkritikusabbak a megjelent tankönyvekkel szemben az eredményesség
terén is. Az összefüggés ebben az esetben is gyenge erősségű.
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8. ábra: Eredményesség értékelése iskolafok alapján - átlagértékek ötfokú skálán

3,6
3,9
3,4
3,3

A leckék belső felépítése és
alkotóelemei elősegítik az
eredményes tanulást

Főátlag (N=2203 fő)

A tankönyv hatékonyan támogatja a
tantárgy eredményes tanítását

3,5
3,8
3,4
3,2

középiskola (N=544 fő)

Megteremti az ismeretanyag
megértésének és elsajátításának a
feltételeit

3,5
3,7
3,4
3,2

1,0

2,0

3,0

4,0

alsó tagozat (N=776 fő)
felső tagozat (N=883 fő)

5,0

Településtípus szerinti, a kompetencia mérés eredményei alapján, és a szociális háttér alapján
sem mutatkoztak szignifikáns összefüggések. A pályán töltött idő alapján ebben a kérdésben
is a kevesebb ideje tanítók tűntek kritikusabbnak. Az összefüggés itt is gyenge erősségű.
9. ábra: Eredményesség megítélése a pályán töltött idő alapján - átlagértékek ötfokú skálán

A leckék belső felépítése és
alkotóelemei elősegítik az
eredményes tanulást

3,6
3,7
3,6
3,4
3,5
3,6
3,5
3,4

Főátlag (N=2203 fő)

A tankönyv hatékonyan
támogatja a tantárgy
eredményes tanítását

3,5
3,5
3,5
3,4

16 év, vagy kevesebb (N=716 fő)

Megteremti az ismeretanyag
megértésének és elsajátításának
a feltételeit
1,0

2,0

3,0

4,0

28 év, vagy több (N=776 fő)
17-27 év (N=711 fő)

5,0

Mivel az iskolafok szerinti megoszlás itt is szignifikáns eltéréseket mutatott, ezért érdemesnek
láttuk iskolafokonként is megvizsgálni a tankönyvek megítélését a háttérváltozók alapján.
Szignifikáns eltérések a felső tagozatos tankönyvek esetében mutatkoztak összesen három
háttérváltozó alapján.
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10. ábra: Eredményesség értékelése településtípus szerint a felső évfolyamon - átlagértékek ötfokú skálán

A leckék belső felépítése és
alkotóelemei elősegítik az
eredményes tanulást

3,4
3,4
3,5
3,4
3,2

A tankönyv hatékonyan támogatja
a tantárgy eredményes tanítását

3,4
3,4
3,5
3,4
3,2

Főátlag (N=883 fő)
Község (N=263 fő)
Város (N=359 fő)
Megyei jogú város (N=135 fő)

3,4
3,4
3,4
3,4
3,2

Megteremti az ismeretanyag
megértésének és elsajátításának a
feltételeit
1,0

2,0

3,0

Főváros (N=126 fő)

4,0

5,0

Egyrészről látható volt, hogy a felső tagozatos tankönyvek eredményességével
kapcsolatban is a fővárosban tanító tanárok voltak a legkritikusabbak, ami összefügghet
a következő két eredménnyel.
11. ábra: Eredményesség értékelése kompetencia mérés eredményei alapján, a felső évfolyamon - átlagértékek ötfokú
skálán

3,4
3,3
3,4
3,7

A leckék belső felépítése és
alkotóelemei elősegítik az
eredményes tanulást
A tankönyv hatékonyan
támogatja a tantárgy
eredményes tanítását

3,4
3,3
3,4
3,6

Megteremti az ismeretanyag
megértésének és elsajátításának
a feltételeit

3,4
3,3
3,4
3,6
1,0

2,0

3,0

4,0

Főátlag (N=883 fő)
magas (N=307 fő)
közepes (N=455 fő)
alacsony (N=121 fő)

5,0

A felső tagozat számára készült tankönyveket, a kompetencia mérés eredményei alapján, az
alacsony eredményt elérők ítélték a legeredményesebbnek, és ezzel egybecsengő módon a
szociális háttér rendezettsége, illetve hátrányos helyzet alapján pedig azok a pedagógusok
ítélték meg kedvezőbben a felsős tankönyveket, ahol magasabb a hátrányos helyzetűek
aránya. Az összefüggések mind két területen szignifikánsak, és gyenge erősségűek.
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12. ábra: Eredményesség értékelése a tanulók szociális háttere alapján, a felső évfolyamon - átlagértékek ötfokú skálán

A leckék belső felépítése és
alkotóelemei elősegítik az
eredményes tanulást

3,4
3,6
3,4
3,3

A tankönyv hatékonyan
támogatja a tantárgy
eredményes tanítását

3,4
3,5
3,4
3,2

Megteremti az ismeretanyag
megértésének és elsajátításának
a feltételeit

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

2,0

3,0

4,0
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Főátlag (N=882 fő)
magas (N=282 fő)
közepes (N=321 fő)
alacsony (N=279 fő)

5,0

Adatok a tanárok tanórai gyakorlatáról, a módszertani hatásokról
A tanítás módszertanra vonatkozóan az év végi kérdőívben külön kérdésblokk foglalkozott a
tanulásszervezés kérdéskörével. A vonatkozó eredményeket első lépésben tankönyvenkénti
bontásban ismertetjük.
4. táblázat: Tanulásirányítás, tanulásszervezés – tankönyvenkénti bontásban – átlagértékek ötfokú skálán

Tankönyv neve

Az ajánlott
tanulásmódszertani
megoldások
megfelelnek a
tanulók
életkorának és
fejlettségének

Kérdésekkel
és
feladatokkal
segíti az új
ismeretek
rögzítését

Többféle
tanulási
Feladatleírá módszerrel
sai
ismerteti meg a
érthetőek
tanulókat

N

Ábécés olvasókönyv 1

3,8

4,0

3,7

3,9

164

Olvasókönyv 2

4,2

4,3

4,0

4,2

117

Matematika 1/I-II.

4,2

4,1

4,1

4,0

141

Matematika 2/I-II.

3,9

3,9

3,8

3,8

114

Környezetismeret 1

3,4

3,6

3,7

3,5

94

Környezetismeret 2

3,7

3,8

3,9

3,6

73

Természetismeret 5

3,5

3,8

3,7

3,6

87

Természetismeret 6

3,7

3,8

3,7

3,5

64

Matematika 5

3,5

3,7

3,5

3,5

113

Matematika 6

3,7

3,8

3,8

3,6

86

Erkölcstan 5

4,0

4,3

4,1

3,9

45

Erkölcstan 6

3,8

4,1

4,0

3,9

51

Irodalom 5

4,0

3,8

3,9

3,9
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Irodalom 6

3,9

3,7

3,8

3,9

56

Magyar nyelv 5

3,7

3,5

3,8

3,7

77

Magyar nyelv 6

3,7

3,4

3,7

3,6

57

Történelem 5

3,6

3,9

3,9

3,6

90

Történelem 6

3,7

3,8

3,8

3,5

58

Irodalom 9

3,7

3,7

3,9

3,6

48

Irodalom 10

3,5

3,7

3,7

3,3

35

Magyar nyelv 9

3,7

4,0

3,9

3,6

41

Magyar nyelv 10

3,5

3,8

3,8

3,7

31

Matematika 9/I-II.

3,3

3,3

3,4

3,5

59

Matematika 10/I-II.

3,7

3,8

3,5

3,7

40

Történelem 9

3,8

3,9

3,8

3,7

43

Történelem 10

3,8

4,2

4,0

3,7

40

SZAKI 2. kötet

3,3

3,3

3,5

3,4

148

Főátlag

3,7

3,8

3,8

3,7

2048
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A tanulásszervezési módszerek tekintetében is az Olvasókönyv 2. valamint a Matematika 1.
kapta a legpozitívabb értékelést, csak úgy, mint az erkölcstankönyvek. Ugyanakkor az
Irodalom 10. tankönyvből a többféle tanulási módszer bevezetését, valamint a feladatok
elvégzéséhez szükséges változatos tevékenységformákat hiányolják a tanárok, a matematika
9., és a SZAKI második kötetének esetében a kérdéseket és feladatokat hiányolják
leginkább a megkérdezettek, valamint szintén ezzel a két könyvvel kapcsolatban merült fel
az a kritika, hogy a tanulás módszertani megoldások nem felelnek meg a tanulók
fejlettségi szintjének.
A differenciált tanulásszervezéshez szükséges módszereket leginkább a középiskolás
tankönyvekből hiányolták a pedagógusok, ugyanakkor a személyre szabott tanulást a
tankönyvek többségénél nem látták biztosítottnak.
5. táblázat: Tanulásirányítás - tankönyvenkénti bontásban – átlagértékek ötfokú skálán

Tankönyv neve

A feladatok
A tankönyv a elvégzéséhez
tanulásirányít változatos
ás változatos tevékenységfor
módszereit
mákra van
kínálja
szükség

Biztosítja a
személyre
szabott
tanulást

Az alkalmazott
módszerek lehetőséget
adnak a differenciált
tanulásszervezésre

N

Ábécés olvasókönyv 1

3,9

3,8

3,4

3,6

173

Olvasókönyv 2

4,4

4,2

3,8

4,0

117

Matematika 1/I-II.

3,9

3,9

3,7

3,9

155

Matematika 2/I-II.

3,9

3,9

3,5

3,9

118

Környezetismeret 1

3,4

3,6

3,1

3,1

96

Környezetismeret 2

3,7

3,8

3,3

3,5

73

Természetismeret 5

3,5

4,0

3,0

3,7

86

Természetismeret 6

3,6

3,9

3,1

3,7

65

Erkölcstan 5

4,0

3,8

3,5

3,9

45

Erkölcstan 6

3,7

3,8

3,4

3,9

51

Irodalom 5

3,7

3,8

3,3

3,8

76

Irodalom 6

3,6

3,8

3,2

3,8

56

Magyar nyelv 5

3,6

3,7

2,9

3,5

77

Magyar nyelv 6

3,5

3,5

2,9

3,3

57

Matematika 5

3,5

3,7

3,0

3,5

114

Matematika 6

3,6

3,8

3,1

3,7

89

Történelem 5

3,5

3,7

3,2

3,5

90

Történelem 6

3,6

3,4

3,1

3,4

58

Irodalom 9

3,8

3,5

2,9

3,3

49

Irodalom 10

3,4

3,1

2,8

3,2

38

Magyar nyelv 9

3,6

3,7

3,4

3,4

41

Magyar nyelv 10

3,7

3,9

2,9

3,4

32

Matematika 9/I-II.

3,5

3,4

2,7

3,1

60

79

Matematika 10/I-II.

3,9

3,7

2,8

3,3

40

Történelem 9

3,4

3,7

2,9

3,4

43

Történelem 10

3,6

3,7

3,3

3,4

40

SZAKI 2. kötet

3,4

3,6

2,7

3,1

148

Főátlag

3,7

3,7

3,2

3,6

2087

Ezen a területen is érdemesnek láttuk megvizsgálni a háttérváltozók szerinti bontás.
Szignifikáns eltérés a pedagógiai tapasztalatát terén mutatkozott a könyvek által kínált
tanulásszervezési módok megítélésében. Ebben a kérdésben is az látható, hogy a kevesebb
ideje pályán lévők kritikusabbak a könyvek megítélésének tekintetében.
6. táblázat: Tanulásszervezés megítélése és pedagógiai tapasztalat - átlagértékek ötfokú skálán

Pedagógiai tapasztalat

16 év, vagy
kevesebb

Az ajánlott tanulás-módszertani megoldások
megfelelnek a tanulók életkorának és
fejlettségének
Kérdésekkel és feladatokkal segíti az új ismeretek
rögzítését

17-27 év

28 év, vagy több főátlag

3,6

3,8

3,8

3,7

3,7

3,8

3,8

3,8

Feladatleírásai érthetőek
Többféle tanulási módszerrel ismerteti meg a
tanulókat
A tankönyv a tanulásirányítás változatos
módszereit kínálja
A feladatok elvégzéséhez változatos
tevékenységformákra van szükség

3,7

3,8

3,8

3,8

3,6

3,8

3,7

3,7

3,6

3,7

3,7

3,7

3,7

3,8

3,7

3,7

Biztosítja a személyre szabott tanulást
Az alkalmazott módszerek lehetőséget adnak a
differenciált tanulásszervezésre

3,0

3,2

3,3

3,2

3,4

3,6

3,6

3,6

690

680

736

2106

N

Mint ahogy az már a tankönyvenkénti bontásban is látszott, ezen a területen is tendenciaszerű
eltérés mutatkozik a különböző iskolafokokhoz tartozó tankönyvek megítélésében. A
legpozitívabban a tanulásirányítás kérdésében is az alsó tagozat tankönyveit értékelték a
válaszadó tanárok.
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13. ábra: tanulásirányítás iskolafokonként - átlagértékek ötfokú skálán

Többféle tanulási módszerrel
ismerteti meg a tanulókat

3,7
3,9
3,7
3,5

Feladatleírásai érthetőek

3,8
3,9
3,8
3,7

Kérdésekkel és feladatokkal segíti az
új ismeretek rögzítését

3,8
4,0
3,8
3,6

Az ajánlott tanulás-módszertani
megoldások megfelelnek a tanulók
életkorának és fejlettségének

3,7
3,9
3,7
3,5
1,0

2,0

3,0

4,0

főátlag (N=2048 fő)
alsó tagozat (N=701 fő)

felső tagozat (N=840 fő)
középiskola (N=507 fő)

5,0

14. ábra: tanulásirányítás iskolafokonként - átlagértékek ötfokú skálán

3,6
Az alkalmazott módszerek lehetőséget
adnak a differenciált
tanulásszervezésre

3,7
3,6
3,3

3,2

Biztosítja a személyre szabott
tanulást] Mennyire váltotta be
elvárásait az alábbi területeken a
kísérleti tankönyv?

3,4
3,1
2,9
3,7

A feladatok elvégzéséhez változatos
tevékenységformákra van szükség (pl.
kísérletek, szöveg- és
térképelemzések, rajzos feladatok…

3,9
3,7
3,6

főátlag (N=2048 fő)
alsó tagozat (N=701 fő)
felső tagozat (N=840 fő)
középiskola (N=507 fő)

3,7
3,9
3,6
3,5

A tankönyv a tanulásirányítás
változatos módszereit kínálja

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

Az iskolafok szerinti bontás itt is elsősorban a felső tagozaton mutatott szignifikáns
eredményeket. Egyrészről a szociális háttér tekintetében látható, hogy azokon a helyeken,
ahol alacsonynak ítélik a hátrányos helyzetűek arányát, a felső tagozaton használt
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tankönyvek megítélése a tanulásszervezési formák terén kedvezőtlenebb, mint ott, ahol
nagyobb arányban vannak hátrányos helyzetűek az iskolában.
7. táblázat: Tanulásszervezés megítélése és a szociális háttér a felső tagozaton - átlagértékek ötfokú skálán

HH és HHH arány = felső tagozat

alacsony

Az ajánlott tanulás-módszertani megoldások
megfelelnek a tanulók életkorának és
fejlettségének
Kérdésekkel és feladatokkal segíti az új ismeretek
rögzítését
Többféle tanulási módszerrel ismerteti meg a
tanulókat
A tankönyv a tanulásirányítás változatos
módszereit kínálja
A feladatok elvégzéséhez változatos
tevékenységformákra van szükség

közepes

magas

főátlag

3,6

3,8

3,7

3,7

3,7

3,8

3,8

3,8

3,5

3,8

3,7

3,7

3,4

3,7

3,7

3,6

3,6

3,9

3,8

3,7

Biztosítja a személyre szabott tanulást

3,0

3,2

3,2

3,1

Az alkalmazott módszerek lehetőséget adnak a
differenciált tanulásszervezésre

3,4

3,7

3,6

3,6

N

266

310

264

840

A kompetencia mérés eredményei pedig azt mutatják, hogy elsősorban azokon a helyeken
ítélték jobbnak a tankönyv által kínált tanulásszervezési formákat a felső tagozaton
dolgozó pedagógusok, ahol az iskola a kompetenciaméréseken alacsonyabb átlagértéket
szokott elérni.
8. táblázat: Tanulásszervezés megítélése és a kompetenciamérési eredmények a felső tagozaton - átlagértékek ötfokú
skálán

Kompetenciamérés = felső tagozat

alacsony

Az ajánlott tanulás-módszertani megoldások
megfelelnek a tanulók életkorának és
fejlettségének
Kérdésekkel és feladatokkal segíti az új ismeretek
rögzítését

közepes

magas

főátlag

3,9

3,7

3,7

3,7

4,0

3,7

3,8

3,8

Feladatleírásai érthetőek
Többféle tanulási módszerrel ismerteti meg a
tanulókat
A tankönyv a tanulásirányítás változatos
módszereit kínálja
A feladatok elvégzéséhez változatos
tevékenységformákra van szükség

4,0

3,7

3,8

3,8

4,0

3,6

3,7

3,7

3,9

3,6

3,5

3,6

4,0

3,7

3,7

3,7

Biztosítja a személyre szabott tanulást

3,4

3,1

3,1

3,1

N

115

434

291

840
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Érdekesség, hogy az alsó tagozatos tankönyveknél egyes tanulásirányításra vonatkozó kérdésekben
éppen azokban az iskolákban volt a tankönyvek fogadtatása negatívabb, ahol nagyobb arányban
voltak hátrányos helyzetű diákok, ami teljesen ellentétes a felső tagozaton látottakkal.
15. ábra: Tanulásirányítás értékelése a szociális helyzet alapján, az alsó tagozatos tankönyvek esetében - átlagértékek
ötfokú skálán
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Összegzés
A kísérleti tankönyvek tanulók tanulására és a pedagógusok munkájára vonatkozó hatásainak
vizsgálatakor jól látszik néhány általánosan megragadható tendencia, melyek az egyes
hatásterületekre, és az egyes iskolafokokra is érvényesek. Az is jól látszik, hogy a kérdőíves
felmérésben, ahol 2235 pedagógus válaszait kaptuk meg (és felerészben olyan pedagógusok is
válaszoltak, akik csak használói voltak a tankönyveknek, de nem vettek részt a kipróbálás
folyamatában az OFI partnereként), jóval kritikusabbak voltak a pedagógusok a tankönyvek
értékelésekor, mint a kvalitatív kutatásokban (kb. 500 fő) részt vevő pedagógusok.
Ugyanakkor azt is látni kell, hogy azok a pedagógusok, akik részt vettek a kipróbálás
folyamatában, a kutatásban, egy fejlesztési folyamatban is részt vettek, a tankönyv értékelés
sokkal összetettebb eszközrendszerét ismerték meg, ahol jóval árnyaltabb értékelésekre is
lehetőség nyílt. Ezért rendkívül fontosak azok a részletes szöveges vélemények, értékelések,
melyeket a saját mindennapi munkájukra reflektálva tettek meg a pedagógusok az év során a
munkanaplókban, fókuszcsoportos beszélgetésekben, illetve a 2015. év végi kérdőívben.
Fontos azt is látni, hogy csak másodelemzések során jutottunk a tanulmányban
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megfogalmazott következtetésekre, hiszen a kipróbálás folyamata nem volt teljes körű hatás-,
illetve beválásvizsgálat. Rengeteg ilyen típusú adathoz jutottunk, ezeket igyekeztünk
összegezni előbbi tanulmányunkban. A számos relativizáló elem ellenére a kvalitatív és
kvnatitatív kutatási eredmények együttesen meglehetősen pontos képet adnak a kísérleti
tankönyvek tanulhatóságáról és taníthatóságáról.
Néhány általánosan megfogalmazható tanulság:
Különbségek vannak a következő szempontok alapján az értékelésekben:
o
o
o
o
o
o

I.

milyen településen van az iskola (a fővárosi pedagógusok a legkritikusabbak)
milyen összetételű a diákság (mekkora a hátrányos helyzetűek aránya)
milyenek a kompetenciamérési eredmények
milyen iskolafokról van szó
melyik tankönyvről van szó
milyen régóta van a pályán a válaszadó

A tankönyvek tanulhatóságára, motiváló erejére vonatkozóan:

-

pozitívan értékelik a pedagógusok azt a szándékot, hogy a kísérleti tankönyvek
igyekeznek a diákok érdeklődését felkelteni, az ő nyelvükön is szólni, vizuálisan is
érdekesen megjelenni – a kérdőívre válaszoló pedagógusok leginkább az alsó
tagozatos tankönyvek esetében látják ezt a szempontot jól megvalósultnak, a kvalitatív
kutatásban részt vevők ezt általánosan is így látják.

-

általánosságban elmondható, hogy a pedagógusok értékelik azt, hogy a tankönyvek a
mindennapi élet problémáihoz is igyekeznek közelíteni, ezt a diákok vissza is jelzik,
sok helyen aktívabbak, érdeklődőbbek
az eredményesség kritériumait sokféleképpen ítélik meg, de azt általánosan
hangsúlyozzák a pedagógusok, hogy az fontos, hogy a diákok szeressék a tantárgyat,
éppen ezért a pedagógusnak legalább akkora a szerepe, mint a tankönyvnek
középiskolában az eredményesség legfőbb szempontja a sikeres érettségi vizsga, a
tankönyveket is ehhez igazítva értékelik
kompetenciafejlesztésre a pedagógusok alkalmasnak találják a tankönyveket, itt is
azonban a középiskolai és fővárosi tanárok a legkritikusabbak

-

-

II.
-

A tanári munkára vonatkozó legfontosabb hatások
általában megállapítható, hogy a kísérleti tankönyvek hatására a pedagógusok
motiváltabbá váltak a módszertani újítások iránt
a változást jelezők közül legtöbben a csoportmunka (több esetben kooperatív munka),
valamint a páros munka arányának megnövekedéséről számoltak be saját
gyakorlatukban
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-

-

a kooperatív módszerek, illetve a projektmódszer alkalmazását nehezebben látják
megvalósíthatónak a pedagógusok, jóllehet a tankönyvek egy része erre lehetőséget
adna (itt is a fővárosi középiskolai tanárok a legkritikusabbak)
digitális tananyagok tanórai alkalmazásában is változás indult be, egyre többen
alkalmazzák
segítséget leginkább a korszerű módszerek alkalmazásában, illetve a digitális
tananyagok tanórai használatában várnak a pedagógusok
fontosnak tartják, hogy a tankönyvekhez megfelelő segítő apparátus (pl. kézikönyvek,
feladatok, felmérők) kapcsolódjon

A kutatási adatok feldolgozása során egyértelműen látszott, hogy a 2015. év végi kérdőívre
érkezett szöveges válaszokban a pedagógusok pozitívabb, elfogadóbb értékeléseket adtak a
kísérleti tankönyvekről, mint a tanév folyamán, illetve a kipróbálási folyamatba be nem vont,
tankönyveket „használó” pedagógusoknál is, akiknek az év végi kérdőívben volt lehetőségük
véleményüket kifejteni, jóval kedvezőbb értékeléseket adtak. Ennek számos oka lehet, de a
válaszokból az látszik, hogy az előző tanév kipróbálási tapasztalatait nagyobb távolságból
értékelték már, melynek hatására jóval több, általános értékelő megállapítás született, melyek
a tankönyvek koncepciójára, általános hatásaira vonatkozott, s jobban elszakadtak a napi
értékelési tevékenység során felfedezett kisebb-nagyobb hibáktól. Ezek alapján elmondható,
hogy az 502 válaszadó pedagógus a kísérleti tankönyveket a gyerekek mindennapi
világához közelebbinek érzi, értékelte, hogy a mindennapi élet problémái jobban
megjelennek bennük, illetve, hogy módszertani megújulást is kikényszerített tőlük a
mindennapi munkában. Nyitottabb, közvetlenebb tanórákat tudtak tartani az új
tankönyvekből. Az egyes tankönyvek között azonban nagyon nagy különbségek vannak, a
különböző szempontok esetében nagyon eltérő értékeléseket kaptak az egyes tankönyvek. Ez
is megnehezíti az általánosítás lehetőségét.
A következtetések levonásakor azonban figyelemmel kell lenni arra, hogy az egyes
tankönyvekre érkezett válaszok száma sok esetben rendkívül alacsony volt, az eredményeket
óvatosan, a többi, már meglévő adattal együtt érdemes értelmezni.
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