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a határon túl élő magyar tanulók számára a magyarnyelv-tankönyvek voltaképpen
elsődleges információforrásként szolgálnak anyanyelvük nyelvtani, nyelvhelyességi,
helyesírásisegyébtárgyköreirevonatkozókérdéseivelkapcsolatosan.ezenoknálfogvaaszlovákiaimagyaroktatásisegédletekminőségielemzésekiemelkedőenfontos.a
legkorábbiszlovákiaimagyartankönyvbírálatokelsősorbanegy-egyalap-vagyközépiskolai szaktanár nevéhez fűződtek, a szakemberek általi mélyreható és rendszeres
nyelvtankönyv-elemzésrőlcsupán2011-tőlbeszélhetünk.ennekkezdeteaVariológiai
kutatócsoport2010-esmegalakulásáravezethetővissza,melynektagjaiéventenemzetköziszimpóziumotrendeznek,aholaszakemberekneklehetőségüknyílikeredményeikszervezettkeretekközöttibemutatására.
anyelvtankönyvekszakmaiszempontúvizsgálatalényeges,azonbanmégsemelegendő,hiszenalegértékesebbvéleményekkelazokapedagógusokszolgálhatnak,akikaz
egyestankönyvekkelnapmintnapdolgoznak.etényfigyelembevételévelállítottamössze
a 2019 januárjában végzett felmérésemhez szükséges kérdőívet, amelynek általános
céljaaszlovákiaimagyartannyelvűgimnáziumokésszakközépiskolákszámárakészült
anyanyelvtankönyvekkelkapcsolatospedagógusiálláspontokfeltérképezésevolt.
Jelendolgozatcéljaafelméréssoránfelgyűjtötteredményekközzététele.Bevezetésképpenelőbbbemutatomavizsgálttankönyveketéskeletkezésükkörülményeit,majd–
rövidenjellemezveazérintettkérdésköröket–megfogalmazomafelméréssoránkapott
válaszoktanulságait,miközbenafelgyűjtöttadatokrólisáttekintéstnyújtok.

2.atankönyvekkeletkezésénekkörülményei

az általam vizsgált anyanyelvtankönyvek keletkezése szorosan összefügg a 2008-as
közoktatásireformmal,amelyszinteteljesegészébenváltoztattameg–egyebekmellett – az anyanyelvi oktatást. az új szabályozások forrásául különböző európai uniós
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dokumentumokszolgáltak,sezekelfogadásanyománolyanalapelvekléptekérvénybe,
amelyekmegvalósításáhozazújanyanyelvtankönyvekkészítésepusztánazelsőlépés
volt.
agimnáziumokésközépiskolákelsőosztályaszámárakészülttankönyvareformok
elfogadásautániévben,tehát2009-benjelentmeg.aszerzőket(misadkatalin–simon
szabolcs–szabómihálygizella)mindanégyközépiskolaianyanyelvtankönyvelkészítésévelmegbízták,2012-benazonbanazivetaradičovávezetteszlovákkormánymegbukott,sazelőrehozottválasztásokutánaoktatásügyiminisztériuméléreújtárcavezetőkerült,akiújpályázatothirdetett,ennekeredményekéntatovábbitankönyvek–
tehátamásodik,harmadikésnegyedikosztálysegédleteinek–elkészítésemármás
kiadó, ill. más szerzők gondjaira lett bízva. a további három tankönyv a 2012-es év
végénjelentmeg,sjóllehetszemléletükettekintvea2009-benkiadottsegédletfolytatásának kellett volna lenniük, a gyakorlatban mégis a hagyományos nyelvtantanítás
módszerei,illetveazegynyelvűszemléletelveitükröződtekbennük(misad2014,125.
p.;misad2015,73–74.p.).aháromvonatkozósegédletazanyaországitársszerző–
uzonyi kiss Judit – magyarországon megjelent tankönyvcsaládjának egyes részeire
épült,aszerzőpárosszlovákiaitagjapedigazegyesfejezeteketcsupánkiegészítette.

3.afelmérés

afelméréscéljaaszlovákiaimagyarszakospedagógusokvéleményénekmegismerése
volt,sazehhezszükségesadatokategyáltalamösszeállítottkérdőívsegítségévelgyűjtöttemfel.akérdőívháromrészbőlállt.azelsőrészbenatanóráravalófelkészüléskor
alkalmazott tankönyvek használatára, illetve adekvátságára vonatkozó kérdéseket
fogalmaztammeg;amásodikésharmadikrészbenpedigmárolyanállításokatalkottam, amelyek közvetlenül az uzonyi kiss Judit és Csicsay károly tollából származó
magyarnyelvtankönyvagimnáziumokésaszakközépiskolák2.osztályaszámárac.
nyelvtankönyvrevonatkoztak;1 mindösszeannyikülönbséggel,hogymígamásodikrész
általánosabbjellegűvolt,addigaharmadikrészbenmegfogalmazottállításokközéppontjábanmárkifejezettenaszófajtancíműfejezetállt.
akérdőívetelektronikusúton20gimnáziumbaés5szakközépiskolábajuttattamel.
az oktatási intézmények közül egy-egy a pozsonyi, szenci, galántai, Lévai, rozsnyói,
Tőketerebesi, nagymihályi járásban, kettő az érsekújvári, rimaszombati és Losonci
járásban,háromakassai,illetvekassakörnyékijárásban,négyakomáromijárásban,
ötpedigaDunaszerdahelyijárásábanműködik.összesen25középiskolaimagyarszakospedagógustkértemmegazűrlapnévtelenültörténőkitöltésére,melyből15-ötkap1

Jelentanulmánybanbemutatnikívántfelmérésema2018/2019-estanévbenkészültdiplomamunkámegyfejezeténekkivonata.mivelszakdolgozatomtartalmiszempontbóla2.osztályszámárakészültmagyarnyelv-tankönyvvizsgálatárairányult,ezértezenfelmérésközéppontjábanismindenekelőttezasegédletállt.ezútonszeretnékköszönetetmondanitémavezetőtanáromnak,misadkatalinnakadolgozatmegírásáhoznyújtottsegítségéért,szakmaitanácsaiért.
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tamvissza.afelgyűjtöttadatokatakérdőívegyesrészeihezigazodvajelendolgozatban
isháromalfejezetbentekintemát.
3.1.aszlovákiaianyanyelvtankönyvekhasználataéstartalmifeldolgozottsága

azelsőkérdésre44visszajelzésérkezett,amelyszerintatanításióráravalófelkészüléskor a tanárok 25%-a a kovács László által írt tankönyvet, 18%-a a misad katalin,
simonszabolcsésszabómihálygizellatollábólszármazó1.osztályszámáraírtsegédletet,14%-aazuzonyikissJuditésCsicsaykárolykészítettetankönyvsorozatmásodikosokszámárakészültkötetetveszialapul.apedagógusok16%-16%-aa3.és4.osztályszámáraírttankönyveketszinténhasználja,s11%-ukmegjelölteakifejtéstigénylő
„egyéb”opciótis.abeérkezettválaszokarraengednekkövetkeztetni,hogyagyakorló
pedagógusok az órára való felkészüléshez szívesen alkalmaznak magyarországi tankönyveketésfeladatlapokat;sőtegyesválaszokkonkrétkiadványokra2 isutaltak.

2

antalné szabó ágnes 2012. Hogyan írjam? Helyesírási gyakorlólapok középiskolásoknak.
Budapest, nemzeti Tankönyvkiadó. Hangay Zoltán 1993. magyar nyelvi gyakorlókönyv.
Budapest, Trezor. rácz endre–szemere gyula (szerk.), 2006. mondattani elemzések.
Budapest,nemzetiTankönyvkiadó.
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akérdőívelsőrészébenmegfogalmazottelsőkérdéshez(Mely tankönyvet/tankönyveket használja a tanítási órára való felkészüléshez?) hatválaszlehetőségetcsatoltam,
ezekakövetkezőkvoltak:
a. kovács László 1997. Magyar nyelv a középiskola 1–4. osztálya számára.
Maďarský jazyk pre 1.–4. ročník stredných škôl s vyučovacím jazykom maďarským.
Bratislava,slovensképedagogickénakladateľstvo.
b.misadkatalin–simonszabolcs–szabómihálygizella2009.Magyar nyelv a gimnázium és a szakközépiskolák 1. osztálya számára. Maďarský jazyk pre 1. ročník
gymnázií a stredných odborných škôl s vyučovacím jazykom maďarským. Bratislava,
slovensképedagogickénakladateľstvo.
c.uzonyikissJudit–Csicsaykároly2012.Magyar nyelv tankönyv a gimnáziumok és
a szakközépiskolák 2. osztálya számára. Maďarský jazyk. Učebnica pre II. ročník
gymnázií a pre II. ročník stredných odborných škôl. Bratislava,Terravydavateľstvo,s.
r.o.
d.uzonyikissJudit–Csicsaykároly2012.Magyar nyelv. Tankönyv a gimnáziumok
és a szakközépiskolák III. osztály számára. Maďarský jazyk. Učebnica pre III. ročník
gymnázií a pre III. ročník stredných odborných škôl. Bratislava,Terravydavateľstvo,s.
r.o.
e.uzonyikissJudit–Csicsaykároly2012.Magyar nyelv tankönyv a gimnáziumok és
a szakközépiskolák 4. osztálya számára. Maďarský jazyk. Učebnica pre IV. ročník
gymnázií a pre IV. ročník stredných odborných škôl. Bratislava,Terravydavateľstvo,s.
r.o.
f.egyéb/egyebek
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1. ábra. apedagógusokáltalatanításióráravalófelkészüléskorhasználttankönyvek
egyØb/egyebek
11%
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Uzonyi Kiss Judit–Csicsay KÆroly
2012. Magyar nyelv tankönyv a
gimnÆziumok Øs a
szakközØpiskolÆk 4. osztÆlya
szÆmÆra.
16%

Uzonyi Kiss Judit–
Csicsay KÆroly 2012.
Magyar nyelv tankönyv
a gimnÆziumok Øs a
szakközØpiskolÆk 3.
osztÆlya
16%

KovÆcs LÆszló 1997.
Magyar nyelv a
közØpiskola 1–4. osztÆlya
szÆmÆra.

Misad Katalin–Simon
Szabolcs–SzabómihÆly
Gizella (szerk.) 2009.
Magyar nyelv a
gimnÆzium Øs a
szakközØpiskolÆk 1.
osztÆlya szÆmÆra.
18%

Uzonyi Kiss Judit–Csicsay KÆroly 2012. Magyar
nyelv tankönyv a gimnÆziumok Øs a
szakközØpiskolÆk 2. osztÆlya szÆmÆra.

azelsőésamásodikkérdésszorosankapcsolódikegymáshoz,ezértértelemszerűena
második kérdéshez (Melyik tankönyvet tartja a tananyag tartalmát tekintve megfelelőbbnek?) is ugyanazon válaszlehetőségeket kapcsoltam, mint az elsőhöz. ebben az
esetben33választkaptam,amelyekelemzéseutánmegállapíthattam,hogyapedagógusok–atananyagtartalmifeldolgozásánaktekintetében–25%-banazuzonyikiss
JuditésCsicsaykárolyszerzőpárosnaka2.osztályszámárakészülttankönyvévelalegelégedettebbek. nagyfokú elégedettséget tükröz továbbá a kovács László által írt
segédletre érkezett 21% is, annak ellenére, hogy a szóban forgó tankönyvben nem
érvényesülnekahatályosállamioktatásiprogramszempontjai,ugyanismégakilencvenes években jelent meg. misad katalin, simon szabolcs és szabómihály gizella
nyelvtankönyve18%-otszerzett;uzonyikissJuditésCsicsaykárolya3.és4.osztály
számárakészítettsegédleteegyenként15%-15%-otkapott.
azelsőésamásodikkérdésreérkezettválaszokközöttazonbanellentmondástvéltemfelfedezni.amásodikkérdéskapcsánamegkérdezettek25%-aatananyagtartalmáttekintveazuzonyikissJuditésCsicsaykároly2.osztályszámárakészülttankönyvéttartjaalegmegfelelőbbnek,agyakorlatbanazonbanazelsőkérdésreérkezettadatokalapjáncsupánamegkérdezettpedagógusok14%-ahasználja.
3.2.amásodikosztályszámárakészültanyanyelvtankönyvminőségivizsgálata

akérdőívmásodikrészeuzonyikissJuditésCsicsaykárolyszerzőpárosmunkájára–
aMagyar nyelv tankönyv a gimnáziumok és a szakközépiskolák 2. osztálya számára c.
segédletre – vonatkozó általánosabb jellegű állításokat tartalmazott. mivel szlovákiábanaközpontilagmeghatározottkritériumrendszernekvalómegfelelésmértékétől
függ a tankönyvek forgalomba kerülése, ezért a kérdőív második részében található
állítások megfogalmazásakor is mindenekelőtt ezen tankönyvértékelési szempontokbólindultamki,szemelőtttartottamtovábbáazáttanulmányozottszakirodalmatis.
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2. ábra. apedagógusoktankönyvértékeléseatananyagtartalmakapcsán
Uzonyi Kiss Judit–
Csicsay KÆroly 2012.
Magyar nyelv tankönyv
a gimnÆziumok Øs a
szakközØpiskolÆk 4.
osztÆlya szÆmÆra.
15%

Uzonyi Kiss Judit–
Csicsay KÆroly 2012.
Magyar nyelv tankönyv
a gimnÆziumok Øs a
szakközØpiskolÆk 3.
osztÆlya
15%

KovÆcs LÆszló 1997.
Magyar nyelv a
közØpiskola 1–4.
osztÆlya szÆmÆra.
21%

Misad Katalin–Simon
Szabolcs–SzabómihÆly
Gizella (szerk.) 2009.
Magyar nyelv a
gimnÆzium Øs a
szakközØpiskolÆk 1.
osztÆlya szÆmÆra.
18%

apedagógusokazegyesállításokkapcsán–akérdőívelsőrészéhezhasonlóan–
háromlehetőségközülválaszthattákkiaszámukraleginkábbmegfelelőt:egyetértek,
részbenegyetértekvagynemértekegyet.akövetkezőkbenazeredményülkapottszázalékosarányszámokatközlöm.
azállamioktatásiprogramamagyarnyelvésirodalomtantárgyesetébencélkénta
nyelvi és egyéb kompetenciák fejlesztését jelöli meg (vö. isCeD 3a 2011, 3–4. p.),
tehátatankönyvszerzőknekezenelvárásnakelegettevőnyelvtankönyvetkellkészíteniük.akérdőívelsőállításának(A tankönyv alkalmas az ISCED 3A által megfogalmazott kompetencia alapú oktatásra.)eredményeialapjánapedagógusokdöntőtöbbsége(60%)úgyvéli,hogyatankönyvrészbenteszelegetakompetenciaalapúoktatás
követelményeinek.atovábbivélemények20-20%-osaránybanoszlanakmegapozitív
ésnegatívértékelésközött.
atankönyvkutatószakemberekáltalgyakranhangoztatotttényszerintajótankönyv
alkalmasazönállótanulásra(vö.FischernéDárdai2006,111.p.).amásodikállítás(A
tankönyv alkalmas arra, hogy a tanulók – pl. elmaradó óra esetén – önállóan, probléma nélkül sajátítsák el belőle a tananyagot.) egondolatnyománkerültbeakérdőívbe.
afelgyűjtöttadatokarróltanúskodnak,hogyaválaszadók40%-aazilletősegédletet
megfelelőnektartjaazönállótananyag-elsajátításra,27%-ukazonbanmárcsakrészbenvélialkalmasnakazotthonitanulásra,ugyanakkoratanárokfennmaradó33%-a
nemlegesválasszalszolgált.
aharmadikkérdést(Milyen gyakran dolgoznak a tanítási órán a tankönyvvel?) aza
személyesvéleményemihlette,hogyahasználatigyakoriságatankönyvminőségének
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Uzonyi Kiss Judit–
Csicsay KÆroly 2012.
Magyar nyelv tankönyv
a gimnÆziumok Øs a
szakközØpiskolÆk 2.
osztÆlya szÆmÆra.
25%

egyØb/egyebek
6%
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egyik ismérve. a válaszok megoszlását tekintve az adatközlők 47%-a a tanítási órán
csupán alkalmanként dolgozik a vonatkozó segédlettel. a válaszadók további 33%ánakgyakran,míg20%-ukórájánszintesohanemkerülelőaszóbanforgósegédlet.
anegyedikésazötödikállításmegfogalmazásakoregyrésztabevezetésbenemlítettszlovákiaitankönyvértékelésiszempontokközülatankönyvszerkezetifelépítésére
irányulókövetelménycsoportbólindultamki;másrésztszemelőtttartottamaszakemberekáltalközvetítettazongondolatotis,amelyaszerkezetésataníthatóságközötti
párhuzamotemeliki(vö.FischernéDárdai2006,111–112.p.;kritériáé.n.,1–3.p.).
a negyedik állításra (A tankönyv szerkezeti felépítése következetes és egyértelmű.)
érkezettválaszokaztmutatják,hogyatanárok27%-aazilletőtankönyvszerkezetifelépítésénekkövetkezetességétésegyértelműségétteljesmértékbenmegfelelőnektartja; a válaszadók többsége (60%) ezzel már csupán részben ért egyet, 13%-uk pedig
egyáltalánnem.
azötödikállítás (A tankönyvben pl. a címek, alcímek, fontosabb kifejezések jelölése
következetes.) arányaialapjánatanárok54%-ateljesen,46%-apedigrészbenértegyet
amásodikosokszámáraírtsegédletcímeinek,alcímeinekstb.jelölésbelikövetkezetességével.ebbenazesetbennemlegesválasznemérkezett.
azszlovákiaitankönyvértékelésikritériumrendszerbentalálhatótovábbiszempontokatankönyvekmódszertanimegoldásaivalkapcsolatoselvárásokatismegszabja.a
hatodikállítással(A tankönyv lehetőséget nyújt a legújabb tanítási módszerek alkalmazására.) felgyűjtöttadatokbólkiindulvaavonatkozótankönyvalkalmasságátalegfrissebb oktatási módszerek gyakorlatbeli átültetésére a pedagógusok 60%-a részben,
40%-apedigteljesenkétségbevonja.
akérdőívmásodikrészénekutolsókétállításamárafeladatokkvalitatívéskvantitatívjellemzőjéhezvoltköthető.ahetedikállításra(Az egyes tananyagrészekhez kapcsolódó gyakorlatok, feladatok minőségüket tekintve alkalmasak az átvett tananyag
begyakorlására.)érkezettvisszajelzésekaztmutatják,hogyatanároknakcsupán13%aelégedettteljesenafeladatokminőségével,73%-arészbentartjamegfelelőnekafeladatokszínvonalát,aválaszadók14%-apedigelégedetlenségétfejeziki.
azutolsóállításafeladatokmennyiségitulajdonságárairányult(A feladatok mennyiségi szempontból elegendőek az átvett tananyag begyakorlásához.),sapedagógusok
véleményeaháromválaszlehetőségközöttpontosanmegoszlik,vagyisazegyetértés,
részbenegyetértésésanemegyetértésis33,3%.

3.3. a második osztály számára készült anyanyelvtankönyv szófajtan c. fejezetének
vizsgálata

akérdőívharmadikrészeagimnáziumokésszakközépiskolákmásodikosztályaszámárakészültanyanyelvtankönyvszófajtanc.fejezeténekkonkrétjelenségeirevonatkozóállításokattartalmazott.azadatközlőkebbenazesetbenisaháromrendelkezésre
állólehetőségközül–egyetértek,részbenegyetértekvagynemértekegyet–választhattákkiahozzájuklegközelebbállót.
azalábbiakbanismindenállítástegyenkéntismertetek,majdabeérkezettadatok
százalékarányoseloszlásátközlöm.
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amagyarhelyesírásszabályai.Tizenkettedikkiadás.Budapest,akadémiaikiadó.
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azelsőállítás(A tankönyv Szófajtan c. fejezetében a hagyományos szófajtani felosztást sajátítják el a tanulók, azonban a szerző alkalmanként utal a Magyar grammatika
című, egyetemi tankönyv által bemutatott újításokra is, melynek szükségességével…) –
megfogalmazásának alapját a szófajba sorolás szempontjai c. fejezetben megjelenő
kétféle szemléletmód képezte, ugyanis a vonatkozó tananyag a hagyományos leíró
nyelvtaniszemléletbemutatásamellettanyelvtudományfrissebberedményeireisreflektált.mindezugyannegatívanbefolyásoljaatananyagkognitívfeldolgozását,apedagógusok40%-amégisteljesenegyetértazilletőtananyagilyenjellegűbemutatásával,
scsupán7%-avéliineffektíveljárásnak.
a második állítás (A tankönyv Szófajtan c. fejezetében található ábrák [ágrajzok]
támogatják a tananyag hatékony kifejtését.) aszakirodalombólismertazontényeknyománkerültbeakérdőívbe,amelyekszerintazábrákjótékonyhatássalvannakatananyagelsajátítására,shasonlóanfontosszerepettöltenekbeazújanyagkifejtésekor
is(vö.kerber2005,26.p.).avizsgáltsegédletágrajzairólaválaszadók40%-aúgygondolja,hogymegkönnyítikatananyagkifejtését,azadatközlők53%-aazonbanpusztán
azezzelkapcsolatosrészbeniegyetértésétfejeziki,7%-ukegyáltalánnemértegyet
hatékonyságukkal.
a szakirodalom szerint a tanulhatóság egy másik meghatározója a tankönyvben
található ismeretek és a tanulók életkori sajátosságainak összhangja (vö. Fischerné
Dárdai 2006, 111. p.). ebből a tényből indultam ki a harmadik állítás (A tankönyv
Szófajtan c. fejezetében előfordulnak olyan ismeretek, amelyek nincsenek összhangban a tanulók életkori sajátosságaival.)megfogalmazásakoris.abeérkezettválaszok
arróltanúskodnak,hogyapedagógusok53%-aszerintavonatkozótankönyvbenelőfordulolyanismeretanyag,amelynemreflektálatanulókéletkorára,további40%-ukrészlegesenértmindezzelegyet,scsupán7%-uknemgondoljaígy.
a következő állításommal (A tankönyvben tükröződő szemlélettel, mely szerint a
suksükölés és a nákolás súlyos hibának számít...) aszlovákiaimagyarnyelvetoktató
pedagógusok nyelvjárásokhoz való viszonyulását szerettem volna felmérni. erre jó
alkalmatszolgáltatottatankönyvlapjaintükröződőnormatívszemlélet,amely(egyebek
mellett)asuksükésnákolásmintnyelvjárásijelenségek„súlyoshibának”valóbélyegzésében nyilvánul meg. kiemelendő, hogy az adatközlők 36%-a azonos állásponton
van,43%-arészbenértegyet,spusztánafennmaradó21%ítélielanyelvjárásokkal
szembeniellenségesnézőpontot.
az ötödik állítás (A földrajzi és intézménynevek helyesírása című fejezet adekvát
didaktikai módszerek segítségével, megfelelő módon, a szaktudományok eredményeit
szem előtt tartva jeleníti meg az ismereteket.) alapjátazatényszolgáltatta,hogy azilletőtankönyvbenaszerzőkdidaktikaiszempontbólinadekvátmódonközöltékaföldrajzi-ésintézménynevekhelyesírásáhozkötődőszabályokat,ugyanisazakkoribanérvényeshelyesírásiszabályzatbólszinteváltozatlanulemeltékátőketamásodikosokszámárakészültsegédletbe(vö.uzonyikiss–Csicsay2012,92–94.p.;96–97.p.;akH.3
2015, 70–83. p.). ennek ellenére a felgyűjtött válaszok alapján elmondható, hogy a
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pedagógusok 27%-a a szabályok didaktikai transzformáció nélküli megjelenítésével
egyetért,további47%pedigrészbeniegyetértésétfejeziki.ahelyesírásiismeretekilyen
jellegűismertetésénekhelyénvalóságátcsakapedagógusok26%-avonjakétségbe.
a hatodik állítást (A melléknevekkel foglalkozó tananyag után található feladat
mennyiségileg elegendő a melléknevekben szereplő j és ly betűk begyakoroltatására:
„Pótold a következő melléknevekben a hiányzó j és ly betűket: moso_gó, terebé_es,
ola_os, mora_ló, _ukacsos, hó_agos, fennhé_ázó, toka_i.”) látszólag arra éleztem ki,
hogyazadatközlőkaj ésly betűkhelyesírásánakbegyakorlásáhozmennyiségilegelegendőnektartják-eazilletőfeladatot,ugyanakkorazisérdekelt,mennyienjelzikafeladatbantalálhatópontatlanságot(aszerzőkamorajló ésfennhéjázó szavakatamelléknevekhez sorolják, miközben ezek nem melléknevek, hanem melléknévi igenevek
[vö.uzonyikiss–Csicsay2012,99.p.]).apedagógusok40%-a–akiknekfelejelezteis
afeladathiányosságát–nemértegyetafeladattal.aválaszadók47%-arészbenelfogadja,13%-ukpedigteljesenelegendőnekésmegfelelőnekvéliaszóbanforgógyakorlatot.
ahetedikállítás(A tankönyvben található számnevekre vonatkozó helyesírási ismeretek elegendők az ISCED 3A-ban található kimeneti követelmények teljesítéséhez.) a
számnevek után található helyesírási tudnivalók mennyiségi jellemzőivel kapcsolatos
kételyeimetfejezteki,ugyanisvéleményemszerintamegjelenítettismereteknemelegendőkadiákoktólelvárttudásszinteléréséhez.Hasonlóálláspontotképviselapedagógusok27%-ais.atankönyváltalbemutatottszabályokatapedagógusok47%-részbenelegendőnektartja,s26%azonválaszadókszáma,akikteljesmértékbenelégedettek.
anyolcadikállításban(A határozószókat bemutató tananyagrész szerkezeti, tartalmi feldolgozásával...) fogalmazódtakmegahatározószókkalkapcsolatosszerkezetiés
tartalmi jellegű fenntartásaim. a másodikos tankönyv vonatkozó tananyaga osztályozásraépült,saviszonyítottfogalomhatározottságaalapjánkétcsoportotkülönböztet
meg: határozott fogalmi tartalmú határozószókat és névmási határozószókat. a két
csoportlényegébenugyanazokatajelentéstanialcsoportokatalkotta,vagyislehetnek
hely-ésidőhatározó-szók,illetveelvontabbkörülménytkifejezők,ennekellenéreaszerzőkcsakanévmásihatározószókkapcsánmutattákbeaziméntfelsoroltalcsoportokat. megtévesztő volt továbbá, hogy a szerzők előbb bemutatták a névmási eredetű
határozószókat–miközbenanévmásihatározószókfunkciójárólemlítéstsemtettek–
,majdarákövetkezőbekezdésbenmáranévmásoktólvalóelkülönülésükrőlszóltak.
abeérkezettválaszokalátámasztjákafentmegfogalmazottkétségeimet,amegkérdezett pedagógusoknak ugyanis csak a 13%-a ért egyet a határozószók ilyen jellegű
bemutatásával;60%-ukaszóbanforgótananyagotrészbenfogadjael;27%-ukpedig
nemtetszésétfejeztekiazeljárássalszemben.
a kilencedik állítás (A határozói igenévre vonatkozó magyarázat terjedelmével,
amely mindössze két mondat...) azonaszemélyesértékelésemenalapult,amelyszerintavizsgálttankönyvbentalálhatóhatározószóiigenevekkétmondatoskifejtésealighaelegendőegyközépiskolaianyanyelvtankönyvlapjaira.azösszegyűjtöttadatokszerint a válaszadók 40%-a hozzám hasonló állásponton van, de 33%-uk az ellentétes
véleménytképviseli,afennmaradó27%pedigrészbenértegyetafeltűnőenrövidtananyaggal.
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afelgyűjtöttadatokalapjánahasználatbanlevőuzonyikiss–Csicsay-féleanyanyelvtankönyveknemszorítottákkiaziskolaihasználatbóla90-esévekmásodikfelébenmegjelentkovácsLászlójegyeztesegédletet.egyesközépszintűoktatásiintézményekbena
két tankönyvet párhuzamosan használják, más helyeken pedig a régebbi tankönyv
elsődlegeshasználatátfigyelhetjükmeg.avizsgáltszlovákiaisegédletekhiányosságainakkiküszöböléseérdekébenafelmérésbenrésztvevőmagyarszakospedagógusok
egyrészemagyarországianyanyelvtankönyvekhasználatátjavasolja.
kiemelném,hogyapedagógusoknagyrészepozitívanértékelteavizsgáltsegédlet
szerkezeti felépítését, grafikai megoldásait, önálló tananyag-elsajátításra való alkalmasságát,avonatkozótankönyvhiányosságaitazonbanafelgyűjtöttadatokisalátámasztják:uzonyikissJuditésCsicsaykárolyszerzőpárosmunkájátcsupánapedagógusok20%-aérzifeltételnélkülmegfelelőnekazállamioktatásiprogrambanmegjelölt
kompetenciaalapúoktatásra;egyértelműenegyetlenválaszadósemgondolja,hogya
vizsgált tankönyv megalapozná a legújabb pedagógiai módszerek gyakorlatbeli alkalmazását; a segédlet feladatainak kvalitatív értékelését illetően a válaszadók 73%-a
nemtudottegyértelműenállástfoglalni,azarányszámokhasonlóeredménytmutatnak
a feladatok kvantitatív értékelésének esetében is, ugyanis a vélemények a három
válasz közt épp megoszlanak. kiemelendő továbbá, hogy a megkérdezett pedagógusoknakcsupán33,3%-ahasználjaatanításiórángyakran atankönyvet.
a kérdőív harmadik részében található kérdésekre érkezett válaszok kapcsán
ellentmondást véltem felfedezni, ugyanis jóllehet a pedagógusok 40%-a azt állította,
hogy a magyar grammatikára utaló megjegyzések tankönyvbeli jelenlétével egyetért,
53%-ukmégisaztvallotta,hogyavizsgáltsegédletbenlévőismeretekésatanulókéletkori sajátossága nincs összhangban egymással. ezen kívül felettébb váratlanul ért a
nyelvjárásokkalkapcsolatosanmegfogalmazódottálláspont,melybőlkiindulvaamegkérdezettpedagógusoknakcsupánkicsiveltöbb,mint20%-anembélyegeznéasuksükötésanákolást–amásodikosanyanyelvtankönyvnyomán–„súlyoshibá”-nak;valamintmégamelléknevekhezkapcsolódófeladatokkalösszefüggésbenmegjegyezném,
hogyaválaszadókmindössze20%-ajelezteazilletőfeladatbantalálhatóhiányosságot.
a kérdőív második és harmadik részében található három válaszlehetőség közül
(egyetértek, részben egyetértek, nem értek egyet) az adatközlők leggyakrabban –
50,9%-ban – a „részben egyetértek” opció mellett döntöttek, vagyis a megkérdezett
pedagógusok a második osztály számára készült tankönyvről megfogalmazott kérdésekkapcsáncsaknemazesetekfelébennemfoglaltakszilárdálláspontot.
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