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Irodalom 5-8.

Valaczka András
alprojektvezető

Klasszikus kánon és élményirodalom

Tartalom a tanterv szerint

A történetiség mellett tematikus fejezetek

Fürtábra, gondolattérkép, grafikus rendezők

A CÉLOK HÁTTERÉBEN HÚZÚDÓ DIAGNÓZIS

Az átlagos IQ nem csökken
Ugyanakkor a nemzedékek nyelvi, szóbeli
képességei csakugyan romlanak
A baj akkor mutatkozik meg, amikor
beszélniük vagy fogalmazniuk kellene
A szövegalkotás nem mérhető, ám
ugyanolyan fontos

AZ ALAPCÉLOK MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ESZKÖZEI A TANKÖNYVEKBEN

Tematikai újszerűség:
Mai ifjúsági művek is kerüljenek szóba a
klasszikus művek kapcsán, hogy
Szerkezeti újszerűség
A fejezetek élén jelenjen meg felidéző kérdés,
amely
Újszerűség a tevékenykedtetésben
történjen meg a fogalmi háló megalapozása
Az ismeretek megértése
kérdések, feladatok, grafikus eszközök

VÁLTÁS ÉS TOVÁBBLÉPÉS AZ 5-6 ÉVFOLYAMPÁRRÓL A 8-9. ÉVFOLYAMPÁRRA

Irodalmi fogalomháló: szemiotika és
nézőpont után a vezérfonal a
beszédhelyzet
Új elemek beemelése az állandó modulok
közé
Átkötés a zárófeladat és a nyitókérdések
közt
Nagyobb szerep a képzőművészetnek

KÖTELEZŐ OLVASMÁNYOKHOZ VALÓ VISZONY

Egy ezzel kapcsolatos tanárok körében végzett felmérés
eredményei:
A magyartanárok 73%-a fele-fele arányban olvastatna hagyományos
„kötelezőket” és „maiakat”.
Csupán 25%-uk utasítja el a klasszikusok részletekkel történő
„kiváltását”.
72%-uk fontosnak tartja a több száz oldalas művek házi olvastatását.
A megkérdezettek 89% várna iránymutatást az olvasmányok
kérdésében.
A tankönyvsorozat válasza a problematikára
Az adott olvasmány (például A kőszívű ember fiai) „kötelező” vagy nem
kötelező voltáról a tankönyvek nem nyilatkoznak. Ez tantervi kérdés.
A tankönyvek a műegészről éppúgy adnak információkat, mint minden
más mű esetében.
Ezen túlmenően a mű részleteivel közelebbről is foglalkoznak.

MOTIVÁLÁS: KORTÁRSAK, NÉPSZERŰ FILMEK, MINDENNAPI ÉLET

„A” Projektlehetőség: A jó dolgokat élvezzük. De mit kezdjünk a
bajokkal?
Összevethető Az őzfiú című népmese és a Csillagok háborúja című film
azon részlete, amikor Anakin szenved a gondolattól, hogy Padménak
baja eshet.
„B” Projektlehetőség: Az ellenségeinkkel megküzdünk. De mit
kezdjünk a barátainkkal?
Összevethető A tök és a csikó című monda és A gyűrűk ura című film
azon jelente, amikor Frodót Samu ellen hangolja Gollam.
„C” Projektlehetőség: Az idő sodor bennünket. De mit kezdjünk mi
az idővel?
Összevethető a Szondi két apródja és a Harry Potter című film azon
jelenete, amikor Dumbledore tanácsára Hermione visszarepíti az
időben magát és Harryt, hogy megváltoztathassák az események
menetét.

A JELLEL ÉS JELENTÉSSEL KAPCSOLATOS KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE

Mesetípusok Itt találkoznak először a jel fogalmával:
A népmese és a műmese fogalma kapcsán ezek eltérő kommunikációs
helyzete ad alkalmat a más és másféle jelek megkülönböztetésére:
Az Árgyélus-mese ismert jelenete (Tündérszép Ilona igazságtalan
pofozkodása) ad rá alkalmat, hogy a tanulók felismerjék a jelek sokféle
értelmezésének jelenségét:
A szegény ember és a róka című népmese történetében valójában nem a róka
a központi figura, hanem a fenyegetőző, közben azonban rémüldöző medve –
akinek példája megmutatja, mennyire mást jelenthet ugyanaz a jel egyik és
másik befogadónak.
Az elégedetlen lovacska című orosz népmese arra világíthat rá, hogy
ugyanannak a befogadónak is mást jelenthet idővel ugyanaz a jel.
A János vitéz kapcsán az epika kerül előtérbe, a történetmondás kapcsán
pedig (persze nem ezekkel a szavakkal) egy-egy történet denotatív és
konnotatív jelentését is szóba hozhatjuk.
A János vitéz sok-sok hasonlata közvetlen alkalmat ad a jel működésének
tanulmányozására.
Metaforákba is lépten-nyomon beleütközünk a János vitézben.

A megszemélyesítés tanításakor szintén fontos kiemelni, hogy ez a
hétköznapi nyelvhasználatnak is alapvető eszköze.
Az alakzatok közül elsőként a párhuzam és az ellentét szerepel, ezeknél
hasznos lehet világossá tenni, hogy nem alakítják át a nyelvi jel jelentését,
hanem azzal hatnak ránk, hogy különös módon rendezik egymás mellé a nyelvi
jeleket.
A ritmus fogalma is jól összekapcsolható a szemiotikával. A ritmus szigorú
abroncsba fogja a szöveget, a nyelvi jel ezáltal kerekebb, zártabb,
rendezettebb lesz, s könnyebb lesz a beszélőnek átadnia, a hallgatónak pedig
megértenie.
A félrevezetés a jelekkel való ismerkedés fontos eleme lehet Ézsau és Jákob
története kapcsán, hiszen ilyenkor a közlő arra épít, hogy nagyobb
valószínűséggel jelenjen meg a kommunikációban az egyébként is létező
sokértelműség.
A jelek helyiértéke olyan paraméter, amelynek megfelelő alkalmazásához
szintén hozzá kell szoktatnunk a diákokat. A mellékes jelre figyelni a fontos
helyett – félrevezető. Erre adhat alkalmat az Ikarosz-történet.
Jelek a négyzeten – vagy más szóval a jelek rétegzettsége – olyan
tapasztalat, amelyre (a néven nevezés igénye nélkül) mégiscsak
rácsodálkozhat a gyermek a maga ötödikes szintjén.
Van, akinek többrétegű, van, akinek nem – ezzel a gondolattal vihetjük
tovább az előző témát Szabó Lőrinc verse (Balassagyarmat – Tücsökzene 30.)
kapcsán.

A NÉZŐPONTTAL KAPCSOLATOS KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE

A Rege a csodaszarvasról kapcsán tisztázhatjuk: több
kódrendszerben is el lehet mondani egy eseménysort, például
a tudomány nyelvén vagy a népköltészet nyelvén.
A Botond-mondát olvasva világossá tehető, mennyire különböző lehet
két csoport nézőpontja.
A fehér ló mondája szerint ugyanazon gesztus máshonnét nézve
mást jelent.
Stibor elvakultsága a Beckó várában arra hívja fel a figyelmünket, hogy
létezhet teljesen „vak” nézőpont is.
Nézőpontunkat a legerősebben talán előzetes ismereteink határozzák
meg.
Szép Ilonka története a szándékosan figyelmen kívül hagyott
nézőpont történeteként is olvasható.
A Toldi Harmadik éneke olyan nézőpontra mutat rá, ahonnét semerre
sincs kilátás.

A Toldi Nyolcadik éneke megmutatja, hogyan változtatja nézőpontját
alkalmanként az elbeszélő.
Bikakaland: átvehetjük-e mások nézőpontját?
Toldi párbaja kapcsán megfigyelhetjük, milyen sokfelől tekinthetünk
ugyanarra az eseményre.
Az epikus olvasmányok kapcsán tisztáznunk kell, hogy egy regénynek
nemcsak írója van, hanem elbeszélője is.
Nézőpont és értékrend - Lázár Ervin novellája (A tolvaj) kapcsán erre
is kitérhetünk.
Nógrádi Gábor remek ifjúsági regénye (gyerekrablás a Palánk utcában)
azt mutatja, hogy a történet két nézőpontból párhuzamosan is
mesélhető.
Brunella Gasperini regénysorozata (Ő és mi, Mi és ők, Én és ők)
megmutatja, hogy az empátia révén áthelyezhetjük nézőpontunkat a
másik ember nézőpontjába.

A BESZÉDHELYZETTEL KAPCSOLATOS KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE

A Parainézis olyan beszédhelyzettel szólal meg, amely egyszerre üzen
a nagy közösségnek és a magánszemélynek.
Az Ábránd beszélője olyan beszédhelyzetben szólal meg, amikor a
beszéd egyben tett is: beszédtett, hiszen ígér, fogadkozik,
elköteleződik.
Petőfi Sándor A borozó című korai verse olyan beszédhelyzetet idéz,
amelyben a beszélő megalkotott figura, és egy bizonyos szerepből
beszél.
Petőfi ars poeticájában a nemzet sorsáért felelősséget vállaló, abban
magát kompetensnek tekintő bárdköltő, váteszköltő nem egyszerűen
közli, hanem kinyilatkoztatja igazságait, értékítéleteit.
A Szeptember végén beszédhelyzete radikálisan különbözik az ars
poeticáétól, mert itt legkevésbé sem kinyilatkoztat, hanem sokkal
inkább kérdez, bizonytalankodik, vívódik.
A Nemzeti dal beszédhelyzetének fő jellemzője a buzdításból adódik: a
felhatalmazottság tudatában zajlik a kommunikáció.

A Szondi két apródja beszédhelyzete paradox: az eszköztelenek
kerülnek retorikai fölénybe a hatalom képviselőjével szemben.
A Nádas tavon beszédhelyzetének jellemzője az autokommunikáció,
a gondolatok közönség nélküli, önmagunknak szóló, belső
megfogalmazása.
A Levél-féle Móricz Zsigmondhoz című költemény beszédhelyzete az
üzenet közvetettségének példája: levél, műalkotás, írásbeliség,
távolság közvetettségével dacolva és ezek közepette módosulva jut el
a címzetthez.
A Tétova óda a mindenkori beszédnek, beszédhelyzetnek azt a
jellemzőjét mutatja meg, hogy a közlés sikere, célba érése,
pontossága mindig kétséges.
Szálinger Balázs: Szúnyog, szúnyog című verse olyan beszédhelyzetet
jelenít meg, amikor a konkrét közlések elvont jelentést is hordoznak.
A Családom és egyéb állatfajták a retrospektív-nosztalgikus
beszéldmódra lehet példa.
A körző titka a beszédhelyzetek mai, telekommunikációs
eszközöknek köszönhető jellegzetességeire ad példákat.
Szent Péter esernyője: példa a szemtanúként megszólaló elbeszélői
megnyilatkozásokra
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KÖSZÖNÖM
A FIGYELMET!

