jomodsz.qxd

8/5/05 10:20 AM

Page 1



    



      
 
    
  

KO_0157_T_1_5old_2018.indd 1



2018. 01. 15. 9:10

jomodsz.qxd

8/5/05 10:20 AM

Page 2


   
  

KO_0157_T_1_5old_2018.indd 2

2018. 01. 15. 9:10

jomodsz.qxd

8/5/05 10:20 AM

Page 3



    



      
 
    
  



Eszterházy
Károly
Egyetem
 


Oktatáskutató
és Fejlesztő Intézet

KO_0157_T_1_5old_2018.indd 3

2018. 01. 15. 9:10

Lektor
BÁRDOSSY ILDIKÓ
BÓKAY ANTAL
Szerkesztő
ELSÄSSER KLAUDIA

© Pethőné Nagy Csilla, Eszterházy Károly Egyetem
(Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt.), 2008

ISBN 978-963-19-8122-3
Eszterházy Károly Egyetem
3300 Eger, Eszterházy tér 1.
Telefon: +36 1 235 7200
Fax: +36 1 460 1822
Vevőszolgálat: vevoszolgalat@ofi.hu
A kiadásért felel: dr. Liptai Kálmán rektor
Raktári szám: KO-0157/T
Utánnyomásra előkészítette: Méhes Edit
Műszakiiroda-vezető: Horváth Zoltán Ákos
Nyomdai előkészítés: Alinea Kft.
Terjedelem: 33,24 (A/5) ív
1. kiadás, 2018

KO_0157_T_1_5old_2018.indd 4

2018. 01. 15. 9:10

jomodsz.qxd

8/5/05 10:20 AM

Page 5

TARTALOM

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

BEVEZETÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Kihívások és válaszok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
TUDOMÁNYELMÉLETI KERETEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A tankönyvcsalád tudományelméleti és neveléstudományi
pozíciói . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elsõ kitekintés: a tudás és a tanulás értelmezése a pedagógia
történetében; a konstruktív pedagógia és didaktika . . . . . . . . . . . . .
Második kitekintés: a kritikai gondolkodás . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Harmadik kitekintés: az irodalomolvasási stratégiák
történeti áttekintése; a befogadásközpontú irodalomtanítás . . . . . .
A(z) (irodalom)tanár szerepének újraértelmezése . . . . . . . . . . . . . . .
Gondolkodás  intelligencia  kompetencia . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A KÉTSZINTÛ ÉRETTSÉGI VIZSGA MINT KIMENETI
SZABÁLYOZÁS ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER . . . . . . . . . . . . . .
A BEFOGADÁSKÖZPONTÚ ÉS KOMPETENCIAFEJLESZTÕ
IRODALOMTANULÁSI FOLYAMAT TERVEZÉSE
ÉS SZERVEZÉSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A tanulás általános kerete: a ráhangolódás  jelentésteremtés
 reflektálás modell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Az olvasásfolyamat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Az írásfolyamat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Drámajátékok irodalomórán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Irodalomtanítás és informatika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kooperatív tanulás irodalomórán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A projekttanulás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A tanulói portfólió . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Középpontban a befogadó: a tervezés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Középpontban a folyamat: az értékelés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19
19
25
41
50
60
62
79

82
82
95
115
127
138
144
167
174
179
190

5

jomodsz.qxd

8/5/05 10:20 AM

Page 6

INTERAKTÍV ÉS REFLEKTÍV TANULÁSI TECHNIKÁK
A BEFOGADÁSKÖZPONTÚ ÉS KOMPETENCIAFEJLESZTÕ
IRODALOMTANULÁS SZOLGÁLATÁBAN
 TECHNIKALEÍRÁSOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Akadémikus vita (vita) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Állóképek (dráma) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Belsõ hangok (dráma) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Disputa (vita) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Egy témáról különbözõ szerepekben  RAFT (kreatív írás) . . . . . . .
Érvek kártyán (vita) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eszmecsere (megbeszélés) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fogalom- vagy szemponttáblázat (grafikai szervezõ) . . . . . . . . . . . .
Fürtábra  jelentésháló (grafikai szervezõ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gondolkodástérkép (grafikai szervezõ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Halmazábra  Venn-diagram (grafikai szervezõ) . . . . . . . . . . . . . . . .
Három megy, egy marad (közzététel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Háromlépéses interjú (megbeszélés) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Idézetkártya (olvasásértés) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Idõdiagram (grafikai szervezõ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Irányított képalkotás (dráma) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Írás saját magunk számára (kreatív írás) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Irodalmi körök (megbeszélés) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Írószeminárium (kreatív írás) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jegyzõkönyv (írás, metakogníció) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jelentés írása különféle források alapján (kreatív írás) . . . . . . . . . . .
Jellemtérkép (grafikai szervezõ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jelmezterv, színpadterv, illusztráció (dráma) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jelölés  INSERT (olvasásértés) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jóslás (olvasásértés) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kerekasztal-körforgó (megbeszélés) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kérdezzük a szerzõt! (olvasásértés) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kettéosztott napló (olvasásértés) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kibõvített elõadás (hallás utáni szövegértés) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kilépõkártya (metakogníció) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kockázás (kreatív írás, beszédkészség) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Konstruktív vita (vita) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Könyvismertetés (olvasásértés, beszédkészség) . . . . . . . . . . . . . . . .
Közzététel (beszédkészség) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Levelezés irodalmi mûvekrõl (kreatív írás) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Listakészítés (elõzetes tudás elõhívása) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mese- vagy történettáblázat (grafikai szervezõ) . . . . . . . . . . . . . . . .
Mozaik  jigsaw (együttmûködés, tanulássegítés) . . . . . . . . . . . . . .
Névlánc (megbeszélés) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Olvasónapló (olvasásértés) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6

205
205
207
209
211
214
216
217
218
220
225
228
229
231
232
234
235
236
238
241
243
245
247
250
252
253
256
257
258
261
263
263
264
266
267
269
270
270
271
274
275

jomodsz.qxd

8/5/05 10:20 AM

Page 7

Összekevert sorrend (olvasásértés) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ötletbörze (elõzetes tudás elõhívása, problémamegoldás) . . . . . . .
Ötsoros  cinquain (kreatív írás) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pletykajáték (dráma) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reciprok tanítás (olvasásértés) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rövid esszé (kreatív írás) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sarkok (vita) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Szerepháló (dráma) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Találó kérdések (olvasásértés) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tanári kalauz (tanulásirányítás) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Történetpiramis (grafikai szervezõ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
T-táblázat (grafikai szervezõ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tudom  tudni akarom  megtanulom  TTM (grafikai szervezõ) . . .
Túlvilági randevú (dráma) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Utolsó szó joga (megbeszélés) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vak kéz (olvasásértés) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vándorló csoportok (megbeszélés) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Villamosszék (olvasásértés, beszédkészség) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vitaháló (vita) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

276
278
279
280
281
283
284
286
288
289
290
291
293
295
295
297
298
299
300

A TANKÖNYVEKHEZ FELHASZNÁLT SZAKIRODALOM
JEGYZÉKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301
TANMENETJAVASLATOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kilencedik évfolyam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tizedik évfolyam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tizenegyedik évfolyam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tizenkettedik évfolyam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

309
310
325
338
356

7

jomodsz.qxd

8/5/05 10:20 AM

Page 8

jomodsz.qxd

8/5/05 10:20 AM

Page 9

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Legelõbb is köszönet diákjaimnak, akiktõl a legtöbbet tanultam, és családomnak, mert öt hosszú éven át támogató, türelmes és megértõ környezetet biztosítottak munkámhoz. Köszönet Bárdossy Ildikónak és Dudás Margitnak, a Pécsi Tudományegyetem oktatóinak, akik értelmes tudássá, vállalható tanári szakértelemmé tették számomra a pedagógiát. Priskinné
Rizner Erika kolleganõmnek, akivel a napi tanítás gyakorlatában cserélhettem gondolatot és tapasztalatot. Cserhalmi Zsuzsának, az ELTE oktatójának, aki bízott bennem, és mindvégig segítette munkámat. A Korona Kiadónak, hogy megkínált a feladattal, és külön Elsässer Klaudiának, aki fáradhatatlanul és nagy odaadással végezte a szerkesztõi munkálatokat.
Köszönet az Olvasással és írással a kritikai gondolkodásért nemzetközi
projekt trénereinek Auleen Duffynak (Whitwort College, Spokane, Washington), Gerald G. Duffynak (Michigan State University), Adria Kleinnek (California State University) és Sztáray Nórának (California State
University), akiktõl megkaptam azt a módszertant, amit ösztönösen mindig is kerestem, valamint a projekt szervezõinek  HUNRA (Magyar Olvasástársaság), IRA (Nemzetközi Olvasástársaság)  és támogatójának  Soros Alapítvány. Köszönet továbbá iskolámnak, a Pécsi Tudományegyetem
Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskolának, hogy részt
vehettem az Olvasással és írással a kritikai gondolkodásért programban, és támogatott abban is, hogy a tankönyvcsalád elkészülhessen.
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BEVEZETÉS

A Korona Kiadó új irodalomkönyv-sorozatainak közös módszertani kézikönyvét tartja kezében az olvasó. A segédlet nem hagyományos tanári kézikönyv. Egyrészt a tankönyvcsalád kifejlesztésének elméleti alapvetéseit, tudományos hátterének irodalomtudományi, pedagógiai és metodikai vonatkozásait szeretné világossá tenni, nyelvileg is artikulálni. Másrészt segítséget
kíván nyújtani a tankönyvekkel dolgozó tanároknak a felhasználáshoz.
Szerzõként azért tartom fontosnak részletesebben szólni a tankönyvi koncepció tudományos hátterérõl, mert nem szeretném azt a látszatot kelteni,
hogy a kötetben bemutatott módszerek és tanulási technikák használata
önmagában is hozzájárul a korszerû, hatékony és eredményes irodalomértéshez. Nem, mert ez a módszer- és eljáráskészlet egy befogadásközpontú
irodalomszemléletnek (és itt nem a tanár befogadói magatartásáról, illetve
megértési aktusairól van szó, hanem a diákjaiéiról) és egy, a tanulást és a
megértést személyes konstrukciónak tekintõ pedagógiai elméletnek a didaktikai eszköztára. A módszerek és eljárások mögött tehát rendszerek vannak, vagyis a módszerek és eljárások használata a tanulási folyamat szervezésében egyszerre feltételez szemléletváltást (a konstruktív pedagógia frazeológiájával élve konceptuális váltást) az irodalomtanítás hagyományos
gyakorlatában az irodalomértés és a tanulásfelfogás területén.
A tankönyveket minden bizonnyal használják és használtatják olyan kollegák, akik jól ismerik az irodalomtudomány posztmodern elméleteit, a kognitív pszichológia és a konstruktív pedagógia fejleményeit, és van tapasztalatuk az interaktív és reflektív irodalomtanulás-tanítás területén is. Számukra a kézikönyv megerõsítést adhat, vagy a tanulásszervezés napi
gyakorlatához újabb eljárásoknak, ötleteknek, tapasztalatoknak a megismerését jelentheti.
És bizonyára vannak olyan kollegák is, akik érzékelik a hagyományos iskolai gyakorlat és irodalomtanítás kudarcát, esetleg tartanak a kétszintû irodalomérettségi-vizsga követelményeitõl. Tudják, érzik, hogy változtatni kellene, de úgy gondolják, ehhez nem kapnak megfelelõ módszertani segítséget. Számukra ezt a támogatást adhatja meg a módszertani kézikönyv. Azt
javaslom ugyanakkor, hogy lassan, fokozatosan álljanak át ennek a metodikának az alkalmazására. Jó, ha egy-egy módszer vagy technika kipróbálásával szereznek egyre több tapasztalatot. Azt is érzékelni fogják, hogy a tanulói tevékenységre tervezett és szervezett irodalomóra sokkal idõigényesebb a tanári elõadásra vagy a kérdve kifejtõ óravezetésre épülõnél. Ezért
11
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lehet fontos szem elõtt tartani, hogy az olvastatott mûvek mennyisége a tanulók szempontjából önmagában nem jelent egyben minõségibb megértést is. Sokszor a kevesebb több. Ebbõl a szempontból ajánlom tanártársaim figyelmébe, hogy a tankönyvek bõséges anyaga pusztán egyfajta kínálat, amely súlyozást, válogatást, választást, döntést igényel, vagy épp
kiegészítésre ösztönöz.
A tanulási módszerekkel, eljárásokkal való ismerkedés során egyes kollegákban az is felmerülhet, vajon alkalmas-e ez a metodika gyengén teljesítõ,
az olvasás és írás technikai részével is küszködõ, alulmotivált diákok tanulásának szervezésére. Úgy gondolom, fontos tudni, hogy ezeket a tanulási
technikákat elsõsorban gondolkodási-megértési nehézségekkel küszködõ
tanulók segítésére fejlesztették ki oktatási szakemberek.
A Pécsi Tudományegyetemen az irodalomtanítás módszertanának meghívott oktatójaként nemcsak tanárjelölteknek tartok kurzusokat, hanem
gyakorló tanárkollegáimnak is. Szintén rendszeresen vezetek tanári tréningeket, továbbképzéseket. Ez az oka annak, hogy szinte napi kapcsolatban
vagyok a közoktatás számos területén dolgozó tanártársammal: óvodapedagógusokkal, általános iskolákban, szakközépiskolákban, gimnáziumokban és szakiskolákban tanító irodalomtanárokkal egyaránt. Ismerem gondjaikat, kételyeiket, szemléletük formálódásának folyamatát. Megosztják velem sikereiket és kudarcaikat. Addig is, amíg a kézikönyvvel most
ismerkedõ kollegáim saját tapasztalatot szereznek az ebben a segédletben
bemutatott szakértelemrõl, álljon itt néhány olyan tanártársunk gondolata,
akik már kipróbáltak egyet s mást a felkínált módszer- és eljáráskészletbõl.
A fõiskola elvégzése után kezdtem tanítani egy általános iskolában, ahol a saját bõrömön tapasztaltam, hogyan fullad kudarcba a
hagyományos frontális oktatás, mellyel képtelenség lekötni minden
tanuló figyelmét. Éppen ezért egyre jobban érlelõdött bennem az elhatározás, hogy sürgõsen változtatnom kell módszereimen, mert így
nekem és a gyerekeknek sem lesz sikerélménye. ( ) Számomra éppen jó idõben jött ez a kurzus, mert sok kérdésemre választ adtak a
remek ötletek, technikák. Megtudtam, hogy létezhet olyan tanulási
helyzet is, amelyben minden vélemény, gondolat, ötlet értékes lehet, és a korábban görcsös, gátlásos gyerekek is kibontakozhatnak.
Igaz, hogy mint minden jó munkához, ehhez is idõ kell, míg szép fokozatosan megtörténik a szemléletváltás, mind a tanár, mind a gyerek részérõl. ( ) Köszönöm a hitelességet és a lehetõséget, amellyel
megkínáltál minket!
Amikor szakmódszertan szemináriumon elõször találkoztam a konstruktív pedagógiával, egy kissé összezavarta a tanításról, tanulásról
kialakult képemet. A kurzus elején nem igazán értettem, hogyan lehet a gyakorlatban is megvalósítani a módszer célkitûzéseit. Szerin12
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tem ezzel nem voltam egyedül a csoportban, hiszen mindannyian a
hagyományos tanítási módszerekkel »tanítódtunk«, és (ha némely
csoporttársam még eddig nem is tanult módszertant) a saját iskolai
élményeink elég mély nyomot hagytak bennünk. Azt vettem észre,
hogy bár tetszik, amit hallok és tapasztalok, mégis egyfolytában ellenkezem és hibát keresek. ( ). Mivel rajztanár is vagyok, számomra különösen fontos a vizualitás, ezért nagyon fontosnak tartom
azon technikák használatát, melyek az ismeretek grafikus megjelenítésére, szervezésére, rendszerezésére épülnek.
Úgy érzem, túl kevés teret kap a modern, interaktív oktatás. Pedig a
mai gyerekekhez sokkal közelebb áll ez a módszer, mint a hagyományos meghallgatom-megtanulom-felmondom séma. Rengeteg
információhoz jutnak úgy, hogy észre sem veszik.
Jómagam már második éve tanítok Cserhalmi Zsuzsa szakiskolás könyveibõl. Tehát számomra ez a kurzus továbbképzést jelentett.
Még több technikát ismertem meg, illetve megtudtam azoknak a nevét is, amelyeket már használunk az órákon. Érdekes volt a csoporttársak hozzáállása, hiszen épp úgy viselkedtek, ahogy a 9. osztályos diákjaim. Elõször elzárkóztak, megvalósíthatatlannak látták az
ilyen típusú tanulási-tanítási folyamatot. Aztán lassan belefolytak a
»játékba«, és a kurzus végére elkezdték élvezni a csoportos munkát,
az interaktív tanulást, a folyamatos reflektálást.
Nekem évekkel ezelõtt azért kellett tankönyvet és módszert váltanom, mert sorozatos kudarcok értek a szakiskolai osztályokban. Láttam, hogy a gyerekek is szenvednek, mert számukra túl sok a megtanulandó tananyag és unalmasak a hagyományos órák, ugyanis
olyan hiányos ismeretanyaggal érkeztek az általános iskolából,
hogy semmit nem értettek abból, amit én a középiskolában tanítottam volna. Ezen változtatni kellett!
Az interaktív-reflektív módszer eredménye az lett, hogy a gyerekek szívesen járnak az óráimra, és magam is élvezem ezeket a foglalkozásokat. Sokkal többet megismerek a gyerekekbõl, mint azelõtt, ugyanis ezeken az órákon nemcsak tanítok, hanem nevelek is.
És a mai szakiskolásokat úgy lehet a legkönnyebben magunk mellé
állítani, ha meghallgatjuk õket, engedjük, hogy elmondják a tapasztalataikat és véleményüket, hagyjuk õket gondolkodni. A gyerekek
gondolatait alkalmanként más óráimon ismertetem az iskola többi
diákjával is. Ezzel azt szeretném elérni, hogy ne nézzék le a szakiskolásokat.
Megmondom õszintén, csak ámultam-bámultam, hogy így is lehet
csinálni. ( ) Az általam tanított gyerekek közül egyre többen dicsekednek vele, milyen más így tanulni. A kollegák lassan-lassan köze13
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lednek, mert kénytelenek voltak észrevenni, hogy nálam történik valami. Köszönöm, hogy így taníthatok, s hiszek benne: visszatér az
olvasónemzedék egy része, s más lesz gyermekeink életszemlélete
és egymással való kapcsolata is.
Végül itt, a bevezetésben tartom szükségesnek megemlíteni, hogy szerzõként nem lehetnék a konstruktivista tanulásszemlélet és a befogadásközpontú irodalomtanulás hiteles közvetítõje, ha nem alkalmaznám következetesen ezeknek a paradigmáknak, tudományos iskoláknak az elveit. Ezért
szeretnék tudatosan lehetõséget adni a kézikönyv olvasóinak arra, hogy
elõzetes tudásukat, tanítási gyakorlatuk tapasztalatait és elméleti megfontolásaikat elõhívják, valamint, hogy az olvasottakra reflektáljanak. Ez a szerzõi szándék rejlik amögött, hogy az egyes fejezeteket a témára ráhangolódni segítõ kérdések vagy kérések vezetik be, és a személyes reflexiókra vonatkozó kérdések vagy kérések zárják.

KIHÍVÁSOK ÉS VÁLASZOK
Nem az iskolának tanulsz, hanem az életnek  tartja a mondás, amelynek bölcsessége napjainkban is meglehetõsen idõszerû. Mert milyen is az
élet, amire a ma iskolájának kell felkészítenie, és milyen is az iskola,
amelyik alkalmas erre?
Társadalomkutatók, gazdasági és oktatási szakemberek egyaránt állítják,
hogy a XXI. század a nyílt, információs társadalom és az élethosszig tartó
tanulás korszaka. Világunkban az ember boldogulása egyrészt attól függ,
hogy képes-e az õt érõ információáradatból a számára fontos, a személyes
döntéseit segítõ információk kiválasztására, értelmezésére, értékelésére,
valamint alkotó felhasználására. Másrészt attól, hogy rendelkezik-e azokkal
a tanulási-gondolkodási képességekkel, kommunikációs és szociális készségekkel, amelyek birtokában rugalmasan és hatékonyan tud alkalmazkodni a gyorsan változó körülményekhez.
Átalakulni látszik a felvilágosodás korából hagyományozott, úgynevezett
fausti mûveltségfogalom is. A tudományos kutatás robbanásszerûen rajzolja meg az emberi tudás és gondolkodás eddig ismeretlen területeinek
térképét, ugyanakkor egyre valószínûtlenebbnek tûnik, hogy általában az
ismeretek mindenki számára egységes és egyértelmû rendszerbe foglalhatóak, egésszé szervezhetõek, és az iskolai képzésben közvetítéssel átadhatóak. A posztmodern filozófusok a történelem menetét, az emberiséget
és az egyént egyaránt egységes világmagyarázatot adó rendszereknek a
kontextusába helyezõ nagy elbeszélések érvényességének a gyengülésérõl beszélnek. Az egyéni nézõpontok (kis elbeszélések), az ugyanazon
14
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rendszerekbõl alkotható eltérõ paradigmák, az értékek és igazságok viszonylagossága az elkülönbözõdést korunk alaptapasztalatává teszik. Így
a világ dolgainak, jelenségeinek értelmezése, a köztük lehetséges kapcsolatok megteremtése egyre inkább az egyén, a tanuló ember lehetõségeként
és felelõsségeként tételezõdik.
A tanulási folyamatot és a tudás keletkezését, lényegiségét, tárolását célzó újabb kutatások, a kognitív pszichológia, a sémaelméletek és a konstruktív pedagógia eredményei is megerõsíteni látszanak azt a feltevést, hogy
a kaotikusnak tûnõ világban rendet csak az egyén teremthet önmaga számára. Azaz a tudás személyes természetû és mindig a szubjektumban, a
személyes tudatban konstruálódik. Ennek a folyamatnak a sikeressége
pedig szükségszerûen összefügg az egyén mûveltségével, gondolkodási képességeivel, gondolkodásának minõségével, értelmezési stratégiáinak, értelmezõ sémáinak hatékonyságával. Ebbõl fakad, hogy korunkban a tények
mennyiségben mérhetõ tudása helyett/mellett egyre inkább felértékelõdik a
tudás minõsége, a mindennapi élet változatos helyzeteiben való felhasználhatósága.
➠ Milyen saját tapasztalatokkal, gondolatokkal egészítené ki a fentieket?
Hogyan látja az irodalomtanítás feltételeinek, környezetének változását?
Milyen problémákkal küszködik napi tanítási gyakorlatában?
Mit gondol, az eddig említett és Ön által megfogalmazott kihívásokra milyen válaszokat adhat a közoktatás, ezen belül az irodalomtanítás?
Ahhoz, hogy ezeknek a kihívásoknak a holnap oktatása meg tudjon felelni, az iskolának is változnia kell. Ez azt jelenti, hogy a társadalmilag felhalmozott ismeretek átadása mellett/helyett egyre nagyobb figyelmet kell fordítania a tanulási, kommunikációs és szociális készségek, képességek kialakítására, fejlesztésére. Többek között olyan kompetenciákra gondolok
itt, mint a problémamegoldás, az önálló tanulás, a saját gondolkodásunkra
való rálátás (metakogníció), az együttmûködés, a konfliktuskezelés képessége, az anyanyelven, az idegen nyelveken és a számítástechnika nyelvén
való hatékony kommunikáció képessége, az állampolgári léthez tartozó
készségek és képességek megléte vagy az egészség- illetve környezettudatos magatartás kialakítása. Ezek a tartalmak nem alakíthatóak ki és nem
fejleszthetõek a hagyományos, úgynevezett pozitivista tudásfelfogású iskolákban, márpedig a magyar iskolák, illetve tanárok jelentõs része e felfogás mentén artikulálja ma is pedagógiai programját, tanári filozófiáját, és
oktatja-neveli diákjait.
Nemzetközi és hazai felmérések tapasztalatai igazolják, hogy diákjaink a
korszerû (képességeket, készségeket, gyakorlatiasságot is mérõ) tudásban
meglehetõsen elmaradnak a sikeres, gazdaságilag is élen járó országok diákjaitól, amely országokban már több évtizede új pályára állt az oktatás. Akkor is így van ez, ha az elitképzésre hivatkozók érveit sem hagyjuk figyelmen
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kívül, vagyis azt, hogy a magyar diákok rendre ott vannak a nemzetközi (elméleti) megmérettetések élmezõnyében (megjegyzem, ebben is romlottak
teljesítményeink). Úgy tûnik, nincs más lehetõségünk, mint elindulni azon
az úton, amelyen a világ nálunk sikeresebb része halad: a politikaigazdasági-társadalmi rendszerváltást követõen rendszerváltásra van szükség az oktatásban is. Ezt egyébként az oktatáspolitika iránya is jelzi, hiszen
a Nemzeti alaptanterv és az új típusú érettségi vizsga követelményei a korábbinál jóval nagyobb hangsúlyt fektetnek a kompetenciafejlesztésre és a
személyiségformálásra.
Mit is jelent ez valójában, és milyen irányba kellene változnia a magyar iskolának? Jelenti elsõsorban azt, hogy az életidegen és az ismereteket elõtérbe állító tartalmak helyett egyre nagyobb figyelmet kellene fordítania az
életben hasznosítható, gyakorlatias tudásra, a magasabb szintû gondolkodás (analízis, szintézis, értékelés: érvelés, becslés, cáfolás, döntés) fejlesztésére, az állampolgári létre való felkészítésre, valamint az élethosszig tartó
tanuláshoz szükséges szakértelmek kialakítására. Mindez azt feltételezi,
hogy a tanuló ember aktívan, tudatosan és felelõsen vegyen részt saját képzési-nevelõdési folyamatában. Ez csak akkor lehetséges, ha az iskola olyan
változatos tanulási-nevelõdési környezetet teremt számára, amelyben ismeretei, ismeretrendszerei, értelmezõ keretei, képességei és készségei tevékenységek sorában fejlõdhetnek.
Ez tanári szemlélet- és szerepváltással is jár. Elsõsorban azzal, hogy nekünk, tanároknak ismeretátadókból tanulásszervezõkké kell válnunk. A szerepváltás csak úgy lehetséges, ha egyrészt megváltozik tanári filozófiánk,
vagyis gondolkodásunk a tudásról, a tanulásról, illetve saját szerepünkrõl.
Másrészt birtokába kerülünk annak a módszertani szakértelemnek, amellyel
ismeretátadóból tanulásszervezõvé válhatunk. Vagyis megismerjük, és óráinkon alkalmazzuk azokat a tanulási módszereket (értõ olvasás, kreatív írás,
vita, együttmûködésen alapuló tanulás, projekt, portfólió) és tanulási technikákat (például: fürtábra &, kettéosztott napló &, vándorló csoportok
&, disputa & stb.), amelyek alkalmasak az önálló(bb), aktív(abb) és
reflektív(ebb) gondolkodás, illetve tanulás szokásának és képességének kialakítására. (Itt jegyzem meg, hogy a nyitott könyv ikon most és a továbbiakban azt jelzi, hogy a technika leírása megtalálható a kézikönyv vonatkozó fejezetében.) Ha így lesz, diákjaink tanuláshoz való viszonya is megváltozhat. Megváltozhat, hiszen tevékenyen és saját tanulásukért felelõsséget
vállalva vehetnek részt értelmezõi kereteik és személyiségük formálásában,
képességeik és készségeik fejlesztésében, valamint ismereteik gyarapításában. Így válhat mindennapi tapasztalatukká, hogy valóban nem az iskolának, hanem az életnek tanulnak.
Mi lesz, lehet a szerepe a jövõ iskolájában az irodalomtanításnak? A rajz és
ének-zene óraszámának csökkentésével  a média és dráma modulként való megjelenése ellenére  mára egyedül az irodalom mint tantárgy nyújt valóban érdemi lehetõséget  óraszámából adódóan  a mûvészeti nevelésre.
16
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Az olvasói tapasztalatokra építõ mûismeretbõl, a mûvelõdéstörténeti és
irodalomtörténeti mûveltségbõl, az irodalomelméleti tartalmakból, valamint a széles spektrumú kompetenciafejlesztésbõl konstruálódó irodalomtanulásnak kitüntetett szerepe lehet a fenti kihívások megválaszolásában.
Ugyanakkor tudjuk, tapasztaljuk, megváltoztak tantárgyunk tanításának
feltételei is. Csökkent az irodalom presztízse, a mindent elárasztó képi kultúra visszafejlesztette diákjaink belsõ fantáziáját, a felgyorsult életritmus
nem kedvez az idõigényes, meg-megállást, töprengést kívánó olvasásnak.
A szépirodalom olvasása napjainkra már nem magától értetõdõen szabadidõs tevékenység, sõt az olvasásnak mint attitûdnek a kialakítása is egyre
inkább az iskola megkerülhetetlen és egyre nehezebb feladatává válik.
Tovább bonyolítja a dolgot, hogy ugyanakkor az oktatáskutatók az anyanyelvet és irodalmat (a világ országaiban ez többnyire egy tantárgyat jelent)
kereszttantárgynak tartják, hangsúlyozva, hogy olyan ismeretrendszert közvetít, olyan készségeket és képességeket fejleszt, amelyeknek a többi tantárgyra, illetve a személyiség kialakulására és fejlõdésére nézve is meghatározó jelentõsége van. Vagyis e tantárgynak van talán a legnagyobb szerepe
az alkalmazható tudás kialakulásában, a nyelvi, kommunikációs és szociális
kompetenciák, valamint a kulcskompetenciáknak tartott kritikai gondolkodás és metakongíció fejlesztésében.
Ennek megfelelõen a világ számos országában átalakulni látszanak az
irodalom tantárgyi curriculumok, és különösen a tömegképzésben, a társadalmi esélyegyenlõség csökkentésében, a felzárkóztatásban kiemelt jelentõséget kap a kánonhoz és a mûvek esztétikai megközelítésmódjához kevésbé ragaszkodó, az élményt, az akár laikus, de személyes reagálást, a
szövegértést és a szövegalkotást elõtérbe helyezõ irodalomtanítás.
Kétségtelennek tûnik ugyanakkor, hogy az általános mûveltségnek, az olvasottságnak, az olvasói tapasztalatok felhalmozásának továbbra is fontos
szerepe van a hatékony és sikeres értelmezõi stratégiák, értelmezõi keretek,
a személyes világmodellek kimunkálásában. Ezért válhat fontossá a mûveltség európai, illetve magyar hagyományainak megõrzése, miközben elengedhetetlen a változás a minõségi megértést, a széleskörû kompetenciafejlesztést és az interaktív-reflektív tanulást elõtérbe helyezõ curriculumok
irányába.
Jó lenne, ha a jövõ iskolájának irodalomtanítása nem mondana le a kultúra, a mûveltség áthagyományozásáról, miközben a befogadó középpontba állításával és az olvasók saját jelentésteremtési aktusainak támogatásával, változatos tanulói tevékenységben segítené a mélyebb ön- és világismeret megkonstruálódását, az esztétikai tapasztalat- és élményszerzést
(öröm, játék, intellektuális élmény), legáltalánosabban az autonóm, öntörvényû, kevésbé manipulálható személyiség kiformálódását. A humán kultúra, a humanitás nem tûnhet el a XXI. század világából sem, hiszen valamennyien emberbõl vagyunk, gondolatokkal, filozófiákkal és hitekkel, érzésekkel, örömökkel és csalódásokkal, vágyakkal, sikerekkel és kudarcokkal,
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lehetõségekkel és korlátokkal. Az irodalom és a többi mûvészeti ág pedig,
amellett hogy örömforrás, hogy jó együttlétek, termékeny gondolatok, lényegi megértések és beszélgetések lehetséges terepe, hogy belsõ ösvényeinket nyitja meg, végsõ soron a szabadság nyelve.
➠ Hogyan látja Ön a tantárgy jövõbeli szerepét, lehetõségeit?
Mit válaszol(na) tanítványainak, ha azt kérdezik (kérdeznék) Öntõl, miért
hasznos, ha irodalomolvasókká válnak?
A Korona Kiadó új irodalomkönyv-családja a fent megfogalmazott kihívásokra kínál válaszlehetõséget. Jelesül arra vállalkozik, hogy egyrészt átörökítse az európai mûveltség hagyományos tartalmait, ugyanakkor transzformálja az irodalomtudomány utóbbi évtizedeinek eredményeit. Másrészt
arra, hogy a konstruktív pedagógia és a befogadásközpontú irodalomértés
tudományos iskolái mentén egy diskurzusra épülõ, interaktív-reflektív tanulási módszereket és eljárásokat mozgósító irodalom-curriculum taneszközeként segítse az irodalomtanulás-tanítás megújulását, a tervezett tanulói
tevékenységek sorozatában megvalósuló, széleskörû kompetenciafejlesztést, valamint a kétszintû érettségi vizsgára való hatékony felkészülést.

Irodalom
BÁTHORY Zoltán: Változó értékek, változó feladatok  A PISA 2000 vizsgálat néhány oktatáspolitikai konzekvenciája, Új Pedagógiai Szemle, 2002/10.
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TUDOMÁNYELMÉLETI KERETEK
A TANKÖNYVCSALÁD TUDOMÁNYELMÉLETI
ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYI POZÍCIÓI
A tankönyvcsalád mind irodalomtudományi, mind pedagógiai-módszertani
vonatkozásban a tudatos paradigmaváltás igényével készült, egységesen
átgondolt rendszerben. Koncepciója illeszkedik Cserhalmi Zsuzsa általános
iskola felsõ tagozatos (58.), illetve szakiskolás (910.) tankönyveiéhez, valamint a kétszintû érettségi vizsga követelményeihez. Az Irodalomkönyv
912. a kiemelkedõ, illetve jó képességû, irodalomolvasásra motivált középiskolai osztályok számára íródott, kínálata biztosítja az emelt szintû érettségi vizsgára való felkészülést is. A tankönyvsorozat szakközépiskolai változata szûkebb kínálatával, módosított szerkezetével, hangsúlyos írásgyakorlataival az irodalmat kevesebb óraszámban tanuló, átlagos képességû
középiskolai osztályok tankönyve lehet. Olyan iskoláknak, illetve osztályoknak ajánlható, amelyek diákjai túlnyomóan a középszintû érettségi vizsgára
készülnek irodalomból. Szerzõként ugyanakkor a két tankönyvsorozat
együttes használatát is lehetségesnek tartom, vagyis differenciált oktatás
esetén akár egy osztályon belül is használható a taneszköz két változata
aszerint, hogy melyik tanuló milyen szintû vizsgát kíván tenni középiskolai
irodalomtanulmányainak lezárásaként.
➠ Ha van hozzá kedve, gyûjtse össze önmaga számára szaktudományos és
pedagógiai-módszertani szempontból egyaránt, hogy mit vár el egy korszerû irodalomtankönyvtõl!
Milyen elméleti és gyakorlati megfontolások vezetik Önt, munkaközösségét, iskoláját a tankönyvválasztáskor?
A TANKÖNYVCSALÁD IRODALOMTUDOMÁNYI
ÉS TANTÁRGYPEDAGÓGIAI MEGFONTOLÁSAI

A tankönyvcsalád szakít a pozitivista irodalomtörténet-írás hagyományaival,
és a jelenkori irodalomtudományi iskolák eredményeit transzformálja az
irodalomtanításba. Teszi ezt elsõsorban azért, hogy a befogadó középpontba állításával a diákokat teljes személyiségükkel tegye érintetté, érdekeltté
és felelõssé a saját jelentéseik megteremtésében. Ez a szándék természetesen kapcsolódik az irodalomtudomány és a neveléstudomány újabb fejleményeihez, de nem független az irodalomtanítás feltételrendszerének megváltozásától és korunk kihívásaitól sem. Nem, mert ahogy már említettük,
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diákjaink számára ma már nem feltétlenül érték az irodalom, és nem magától értetõdõ tevékenység az olvasás. Másrészt az élet és a munka világában való jövõbeli boldogulásuk, ön- és világértésük továbbra is függ mûveltségüktõl, értelmezõi stratégiáik kimunkáltságától. Ebben pedig az irodalom tantárgynak kiemelkedõ szerepe van. Ennek a szerepnek azonban
csak akkor tud megfelelni, ha az irodalomtanulás folyamatában a tanárdiák kommunikációt felváltja a mû és a befogadó, illetve a befogadók közösségének egymás közti párbeszéde. Meggyõzõdésünk, hogy csak az így értett személyes érdekeltség adhat esélyt a jövõ irodalomoktatásának.
1. A tankönyvcsalád az irodalmat esztétikumnak, a nyelv mûvészetének
tekinti. Cserhalmi Zsuzsa koncepcióját követõ irodalomfogalmának
lényegisége a fikcionalitás, a nyelvi megalkotottság, a történetiség és
az intertextualitás. Nem adattárolóvá nevel, hanem olvasóvá. Az irodalomról való tudás forrásának magát az irodalmat, a mûvekkel való személyes olvasói találkozást tartja, és vállalja az irodalomértéshez, irodalomolvasáshoz szükséges kódrendszer kialakítását a tanulókban. Így a
befogadók saját olvasatainak megteremtését, interpretációs stratégiáinak a kialakítását segíti.
2. A tankönyvi értelmezések, miközben modellálják az irodalomról való
beszéd egy lehetséges módját, hozzájárulhatnak a visszatekintõ megértéshez. Nem helyettesítik azonban az olvasó közösség értelmezési
aktusait, és nem jelentenek autentikus olvasatot sem. Szemléletük
nyitott a különbözõ olvasatok irányába. Ugyanakkor a tankönyvek
csak azokról a mûvekrõl közölnek érdemi olvasatot, amelyekrõl feltételezhetõ, hogy a tanuló birtokában van, esetleg birtokába kerül az olvasói tapasztalatnak, vagyis elolvasta, elolvassa az alkotásokat. Ez azt
jelenti, hogy szakít azzal a tankönyvírói gyakorlattal, amelyik egy-egy
alkotói pálya tárgyalásakor néhány mû érdemi értelmezése mellett egy
sor (esetenként 1520), feltételezhetõen olvasásra nem kerülõ szövegrõl is közöl rövidebb-hosszabb értelmezést. Ilyen, tájékoztató jellegû
(mûveltségbõvítõ, illetve érdeklõdést felkelteni szándékozó), többnyire
regényekre vonatkozó tankönyvi szövegekkel csak a pályaképekben
találkozhat az olvasó.
3. A tananyag tartalmában meghatározóan kánonkövetõ, ugyanakkor tekintetbe veszi az irodalmi kánon változását, alakulását is. Meggyõzõdésem: az irodalomtanítás jelenlegi problémái meghatározóan nem abból fakadnak, hogy az irodalmi kánonra épülõ tananyag kevéssé felel
meg a tanulók életkori sajátosságainak. Vagyis elsõsorban nem az a
kérdés, mit és kinek, hanem az, mennyit és hogyan tanítunk. A tankönyvi anyag elrendezésének meghatározó elve nem az irodalomtörténet, hanem a kronológia. A kronológia elvét azonban mind a kérdésés feladatrendszerben, mind a tananyagválasztásban és annak elrendezésében tudatosan keresztezi a hagyománytörténés, az analógia, a
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szövegköztiség és a jelen idejûség (kortárs irodalom olvasása) elve.
Elképzelhetetlen ugyanis, hogy a diákok értõ befogadói legyenek a
modern, késõmodern, posztmodern irodalmi szövegeknek, ha ilyen típusú nyelvi megalkotottsággal csak 17-18 éves korukban találkoznak
szervezett keretek között. Ha az irodalomtanítás az olvasók személyes
irodalomszemléletének kialakulását kívánja segíteni, a tanulóknak bõséges tapasztalatot kell szerezniük a kronológia átjárhatóságáról, az
irodalmi szövegvilágok különféle kapcsolatairól, egymást értelmezõ
párbeszédeirõl, az intertextualitás legtágabban vett jelenségeirõl (kérdésfelvetés, mûfaj, mûforma, vendégszöveg, jelentés, téma, motívum,
verselés, újraírás, allúzió, citátum stb.). Erre a tankönyvcsalád megkülönböztetett figyelmet fordít, nagy súlyt fektet. S bár a tananyag elrendezése meghatározóan kronologikus, a lineáris haladás mellett/helyett
lehetséges elágazó jellegû használata is. (Például 9.-ben akár egy témakörbe is kerülhet a dráma alakulása az antikvitástól a modernitásig
 Antigoné vagy Oidipusz király, Romeo és Júlia vagy Hamlet és
Übü király, Tartuffe. Az eposzi konvenciókkal foglalkozhatunk úgy is,
hogy diákjaink a homéroszi eposzok részleteivel való megismerkedést
követõen olvasnak részletet Vergilius eposzából, majd a Szigeti veszedelembõl. Egy-egy pályaképpel való találkozás még hatékonyabb is lehet, ha mûvek olvasását és értelmezést követõen, mintegy összefoglalásként, szintézisteremtésként kerítünk sort rá  Janus Pannonius,
Balassi Bálint, Zrínyi Miklós.)
4. A tankönyvek a tananyag kiválasztásában az alternativitás és a részlet
pártján állnak. Az alternativitás a szándékoltan bõséges kínálatot jelenti, bízva annak az elvnek az érvényesülésében, hogy a tanár nem a tankönyvet tanítja, hanem diákjainak szociokulturális háttere, képességei,
érdeklõdése, terhelhetõsége, valamint saját értékpreferenciái mentén
választ, válogat a tankönyvek kínálta olvasmányokból (és másokból).
A részlet pártján állás pedig annak a meggyõzõdésnek ad hangot,
hogy a mûrészlet ismerete több, mint a mûismeret nélkül bemagolt
értelmezés. A részlet nemcsak arra alkalmas, hogy elõfeltevésekkel éljünk az egészre vonatkozóan, de arra is, hogy felkeltse a kíváncsiságot,
és továbbolvasásra ösztönözzön.
5. A bevezetõ fejezetek, az illusztrációk és a kérdés-, illetve feladatrendszer tudatosan vállalják a mûveltségbõvítést, a társmûvészetekhez és a
populáris kultúrához való kapcsolódást is. E megfontolásnak több oka
van. Elõször, kétségtelen tény, hogy az irodalmi szövegek megértését,
a személyes jelentés megteremtésének hatékonyságát (a megértési
deficit csökkentését) nagyban befolyásolja a mûveltség, legyen az elit
vagy populáris kultúráról való ismeret. Másodszor a társmûvészeteket
tanító tantárgyak óraszáma meglehetõsen lecsökkent (ének-zene, rajz
és mûvészettörténet), miközben az új modulokra (tánc és dráma, médiaismeret) fordítható idõkeret is elenyészõ. Az integráció helyett mo21
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dulokra és óraszámmal alig bíró tantárgyakra redukált és széttördelt
mûvészeti nevelésben sérülnek a szintézisteremtés lehetõségei, holott
mûvészetszemlélet, irodalomszemlélet csak ilyenfajta szintézisben alakulhat ki. Többek között ezt az együttlátást szeretné elõsegíteni a széles spektrumú mûvelõdéstörténeti korszakbevezetõkön túl az a megfontolás, hogy a tankönyvek képi illusztrációi, zenehallgatással vagy
filmmel kapcsolatos feladatai se puszta szemléltetések legyenek, hanem az irodalmi és társmûvészeti alkotások lehetséges párbeszédei.
Olyan párbeszédek, amelyek a diskurzusba bevonják a befogadót, a
tanulót is.
A TANKÖNYVCSALÁD PEDAGÓGIAI ÉS MÓDSZERTANI
MEGFONTOLÁSAI

A tankönyvcsalád tudományos hátterét pedagógiai szempontból a konstruktív pedagógia eredményei adják, módszertana a kritikai gondolkodás,
valamint az interaktív és reflektív tanulás módszer- és eszköztárára épül.
1. A tanulást személyes folyamatnak, a tudást ismeretek és ismeretrendszerek, készségek és képességek, illetve készség- és képességrendszerek folyton bõvülõ, alakuló, változó személyes konstrukciójának tekinti.
Ezért elveti az ismeretközvetítés, ismeretátadás elvét és az ehhez társuló
monologizáló nyelvhasználatot. Helyette diskurzust kezdeményez a tanulóval, gondolkodási folyamatokat modellál, és az értelmezõi keretek
feltárásának, mûködésének, átalakíthatóságának, tudatos megfigyelhetõségének tapasztalatához juttatja az olvasót. Szándékosan csökkenti, illetve háttéranyagként kezeli, leválasztja a pályaképrõl a tényszerû,
irodalomtörténeti, biográfiai jellegû ismereteket (lásd adatoló), miközben az olvasási-tanulási folyamatokban az élményszerzés, a gondolkodás, a megértés és tudásfelhasználás fontosságát hangsúlyozza.
2. Koncepcionálisan strukturált kérdés- és feladatrendszere a tanárnak a
tanulási folyamatok hatékony megszervezéséhez, a diáknak a megértéshez ad segítséget. Épít a tanulók már meglévõ, elõzetes tudására,
illetve olvasói tapasztalatára. Ennek bázisán segíti a személyes jelentések megképzõdését, valamint az új ismeretek beágyazódását. A kérdés- és feladatrendszer egyaránt felhasználható az órai és a tanórán kívüli tanulásszervezéshez. A tanulók órai tevékenységeinek a megtervezését segíti, hogy a tankönyvi kérdések és feladatok interaktív és
reflektív tanulást szervezõ módszerekbe (kooperáció, projekt, szakaszos
olvasás, kreatív írás, drámajáték) és eljárásokba (kettéosztott napló
&, fürtábra &, rövid esszé & stb.) transzformálhatók. (Az oktatáselmélet megkülönbözteti a stratégia, a módszer és az eljárás  tanulási
technika  fogalmát. A stratégián a sajátos célok elérésére szolgáló
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módszerek, eszközök és szervezési formák koherens, elméleti alapokon nyugvó rendszerét érti. Módszernek nevezi a tanár és a tanuló tevékenységének az oktatási folyamatban ismétlõdõ összetevõit: elõadás, magyarázat, megbeszélés, kooperatív tanulás, vita, projekt,
szemléltetés, kiselõadás, házi feladat, szakaszos olvasás, folyamatírás.
Eljárásnak mondja a különféle módszerek keretén belül mûködtetett
elemeket, tanulási technikákat: Falus, 1999. 272.)
Az átalakíthatóság fontos ismérve továbbá, hogy egy-egy tankönyvi
kérdés vagy feladat órai vagy otthoni tevékenységgé szervezése többféleképpen is lehetséges, mert a tanulási módszerek és technikák rugalmas alkalmazhatóságot, alternatív megoldásokat biztosítanak. Például egy rövidebb elbeszélés értelmezése történhet a kooperatív tanulás módszerével és tanári kalauzok & segítségével vagy szakaszos
olvasással &, esetleg a drámapedagógia különbözõ technikáival.
A címmeditációra vonatkozó kérdések egyéni, páros vagy csoportos
tevékenységgé szervezhetõk a pókhálóábra &, a fürtábra & vagy a
listakészítés & technikájával, az összehasonlítást kérõ feladatokhoz
használható halmazábra &, szemponttáblázat & vagy T-táblázat
&, egy-egy kérdés megvitatására, érvrendszer fölállítására többféle vitatechnika is alkalmazható. Jelen módszertani segédlet legnagyobb
újdonsága talán éppen abban áll, hogy összegyûjti, közreadja és óratervekkel példázza azokat a tanulási módszereket és technikákat, amelyekbe a tankönyvi kérdések és feladatok átfordíthatók, illetve amelyekkel az ismeretszerzés és a készség- képességfejlesztés tanulói tevékenységek mentén tervezhetõ, illetve szervezhetõ.
3. Ezek a módszerek és eljárások olyan olvasóközpontú curriculum megvalósításához kínálnak lehetõséget, amelyben kitüntetett szerepe van a
szöveggel és az olvasótársakkal való elmélyült, értõ párbeszédnek, a
diákok egymás közti interakcióinak és kommunikációjának, a kérdésfeltevésnek, a magasabb szintû gondolkodásnak (elemzés, szintézisteremtés, alkalmazás, értékelés) és a kritikai attitûd kialakulásának. Olyan
tanulási utakat kínál, amelyekben a tanuló-olvasó egyén saját jelentéseit aktív  interaktív  produktív folyamatokban konstruálhatja meg.
E folyamatok teret engednek a tanulói kreativitásnak, támogatják és
fejlesztik az önálló gondolkodást, véleményalkotást, vitára és érvelésre
ösztönöznek, a készségek és képességek széles skáláját fejlesztik. Így
például a gondolkodást, a nyelvi intelligencia receptív és expresszív területeit (hallgatás, olvasás: szövegértés; beszéd, írás: szövegalkotás), a
kommunikációs készséget, ide értve a nem verbális kifejezést is, a szociális készséget stb.
4. A tankönyvcsalád kérdés- és feladatrendszere tipológiájában változatos. A mûismeretre, mûértésre, irodalomértésre, szövegértésre vonatkozó feladatok mellett irodalomelméleti, esztétikai, mûvelõdéstörténeti
és irodalomtörténeti kérdéseket is szerepeltet. Egyaránt kínál intellek23
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tuális és kevésbé intellektuális, verbális és nem verbális (kódváltásos)
feladatokat. Lehetõséget ad egyéni, páros, csoportos és osztálykeretben végezhetõ munkaformákra, de elõnyben részesíti az együttmûködésen alapuló tanulást. A magasabb szintû gondolkodást megcélzó és
kreativitást igénylõ feladatok mellett egyszerûbbeket is felvonultat. Segíti az önálló kutatást (könyv-, könyvtár- és internethasználat), továbbá
a szorosan vett irodalmi kérdések mellett életközeli feladatokat is kínál,
vagyis lehetõséget ad az akadémikusabb és a mindennapi életproblémákhoz jobban kapcsolódó, az irodalmi alkotásokhoz való személyes
kötõdést a diákok számára jobban elõsegítõ megközelítésekre is. Ezen
kívül hangsúlyt fektet a saját gondolkodásra való rálátást (metakogníció) és a megértési folyamatokat tudatosító kérdésekre, feladatokra is. Mindezzel módot és lehetõséget ad arra, hogy a tankönyveket különféle képességû, szociális hátterû és különbözõ érdeklõdésû
tanulói csoportok, illetve egyének differenciáltan, igény szerint használhassák.
➠ Ha a fejezet elején összegyûjtötte önmaga számára a korszerû irodalomkönyvvel kapcsolatos elvárásait, most áttekintheti, hogyan viszonyulnak
ezekhez az elvárásokhoz a tankönyvcsalád tudományelméleti és neveléstudományi pozíciói.
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ELSÕ KITEKINTÉS: A TUDÁS ÉS A TANULÁS ÉRTELMEZÉSE
A PEDAGÓGIA TÖRTÉNETÉBEN
A KONSTRUKTÍV PEDAGÓGIA ÉS DIDAKTIKA
A PEDAGÓGIAI NÉZETRENDSZER SZEREPE
A TANÁRI GYAKORLATBAN

Bár viták tárgya, hogy milyen mértékben, abban az oktatáskutatók egyetértenek, hogy a pedagógus szemléletmódját, tanári filozófiáját, valamint mindennapi gyakorlatának tanári tevékenységeit személyisége és mesterségbeli tudása együttesen határozza meg. Nézetrendszere  vagyis az, hogyan
gondolkodik a saját szerepérõl, a nevelésrõl, a tanításról, a tanulásról, a tudásról, illetve a tanuló gyermekrõl  megalapozza szakmai döntéseit és tanári tevékenységét. A pedagógus fejében akkor is mûködnek elméletek,
pedagógiai tevékenység-modellek és elõrejelzések, ha egyébként azt hangoztatja, hogy õ nem tartja sokra az elméleteket, és a gyakorlatiasság alapján áll. Ezek az elméletek azonban hol tudatosulnak, hol pedig nem, hol laikus koncepciók, hol pedig tudományosan megalapozottak (Nahalka,
1997. I/21.). Mivel mindenképpen irányítják a pedagógus gondolkodását és
tetteit, megkerülhetetlen foglalkozni velük. Annál inkább fontos szólni ezekrõl a pedagógiai elméletekrõl, mert a kutatások azt is igazolják, hogy a pedagógiai konstrukciók és az általuk meghatározott tanári gyakorlat átörökítõdnek. A pályára kerülõ fiatal tanár rendszerint úgy kezd tanítani, ahogyan
annak idején õt tanították, és hatékonyan változtatni, azaz elméletet, koncepciót és gyakorlatot váltani csak a meglévõ nézeteinek felszínre hozásával, tudatosításával képes. Vagyis, ahogyan a tanulásban, a tanári mesterség alakításában is elengedhetetlen az elõzetes tudás feltárása, melynek
bázisán létrejöhet egy új nézetrendszer elvetése és a saját nézetrendszer
megerõsödése, vagy akár egy nézetrendszerbeli teljes konceptuális váltás.
Legalább is a konstruktivista tanuláselmélet szerint. Saját pedagógiai nézetrendszerünk feltárásához nem haszontalan áttekinteni, milyen pedagógiai
paradigmák szerint, hogyan tanultak-tanítottak régebbi korok iskoláiban.
➠ Fogalmazza meg magának néhány mondatban, mit gondol saját (irodalom)tanári szerepérõl és a(z) (irodalom)tanításról!
Idézze fel egy sikeres tanóráját, és az alábbi táblázat áttekintésekor vizsgálja meg, az Ön tanári szerepfelfogásának elemei hogyan kapcsolódnak
a pedagógia történetének tanulásfelfogásaihoz!
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TANULÁSFELFOGÁSOK A PEDAGÓGIA TÖRTÉNETÉBEN
Ismeretátadó ókor,
középkor

Az empirizmus
pedagógiája
(XVIIXVIII. század)
Comenius

A tanulás középpontjában bizonyos gondolkodási rendszereknek
a könyvekbõl és
a tanítók szavaiból
való elsajátítása áll.

A tanulás középpontjában a gyermek saját,
a tanári szemléltetés
által irányított megfigyelései állnak.

A tanulás középpontjában a gyermeki
felfedezés, a szabad
és önálló gyermeki
cselekvés áll.

A tanulás középpontjában a tanulók
személyes, belsõ
elméleteinek, értelmezõ
kereteinek feltárása,
mûködtetése és
újraalkotása áll.

Az oktatás feladata
az ismeretek minél
pontosabb átadása
generációról
generációra.

Az oktatás feladata az
ismeretközvetítés érzékszerveken keresztüli,
tanulói tapasztalatok
által történõ megszervezése, valamint
a képességfejlesztés,
ami elsõsorban begyakorolható algoritmusok
alkalmazását jelenti.

Az oktatás feladata
az általános értelmi
képességek és a személyiség fejlesztése,
a tanítás a nevelés
része.

Az oktatás feladata
az összetett, rendszert
alkotó kognitív struktúrák belsõ fejlesztésének
a segítése.

A fõ szerepet a deduktív folyamatok játsszák.

A fõ szerepet az induk- A fõ szerepet az induktív folyamatok játsszák. tív folyamatok játsszák.

A fõ szerepet a deduktív folyamatok, az
asszimiláció (az új
ismeretek problémamentes beépítése az
értelmezõi keretekbe)
és az akkomodáció
(a belsõ rendszer alkalmazkodása a számára
ellentmondásos új ismeretekhez) jelenségei,
valamint a konceptuális
váltások játsszák.

A tanulók mások által
feldolgozott és interpretált valósággal
találkoznak, meghatározó szerepe van
a dogmáknak és
a tekintélynek.

A tanulók nem mások
által elõfeldolgozott
valósággal találkoznak,
az ismeret forrása
maga a természeti,
társadalmi valóság.

A tanulók saját tudásuk
konstruálói, tapasztalataik feldolgozását már
meglévõ belsõ elméleteik, kognitív kereteik
irányítják.
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A cselekvés
pedagógiája
Reformpedagógiák
(XIXXX. század
fordulója)

A tanulók aktív, önálló
tevékenységben találkoznak a valóság
viszonyaival.

Konstruktív
pedagógia
(XX. század 80-as
éveitõl)
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Ismeretátadó ókor,
középkor

Az empirizmus
pedagógiája
(XVIIXVIII. század)
Comenius

A cselekvés
pedagógiája
Reformpedagógiák
(XIXXX. század
fordulója)

Konstruktív
pedagógia
(XX. század 80-as
éveitõl)

A tanulás eredményességi kritériuma a
memorizált ismeretek
minél pontosabb
reprodukálása.

A tanulás eredményességi kritériuma az
érzékletek tudatban
tükrözõdõ kapcsolatainak (hasonlóság,
ellentét, ok-okozat)
meglátása, megértése,
összefüggéssé, fogalommá, elméletté
formálása.

A megismerés eredménye a fejlõdõ, aktív,
a környezetére reagáló
személyiség.

A megismerés eredménye a kognitív struktúra
megerõsödése, módosulása vagy átalakulása.

A tanár feladata az
ismeretek szakszerû,
pontos közvetítése,
tanáreszménye a
kiválóan magyarázó,
mûvelt, tudós tanár.

A tanár feladata az
ismeretátadás és a
gyakorlás feltételeinek
megteremtése,
tanáreszménye
a szemléltetõ, gyakoroltató pedagógus.

A tanár feladata
a tanulássegítés,
az önálló elsajátítás
pedagógiai feltételeinek
megteremtése, tanáreszménye a reformpedagógus.

A tanár szerepe a gyermekek elõzetes értelmezési kereteinek feltárásában és a tudásrendszerének megkonstruálását támogató-segítõ tanulási környezet kialakításában
van, tanáreszménye
a konstruktivista
pedagógus.

Ma is élõ elemei,
értékei: memoriter,
érvelés, formális logika,
a tudás tisztelete.

Ma is élõ elemei,
értékei: tudományos
gondolkodás, kutatás,
kísérletezés, szemléltetés, modellálás,
asszociációs szemlélet.

Ma is élõ elemei,
értékei: az aktív tanulás,
problémamegoldás,
játék, kutató tevékenység, módszertan.

A jövõ ígéretes pedagógiai paradigmájának
tartják, legnagyobb
nóvuma, hogy a tudást
belsõ, személyes
konstrukciónak tekinti.

(Nahalka, 1997. I. alapján)

A KONSTRUKTIVIZMUS MINT FILOZÓFIAI
ISMERETELMÉLET

Az összefoglaló táblázatból is kiolvasható, hogy a korábbi pedagógiák mögött meghúzódó ismeretelméleti rendszerek (empirizmus, szenzualizmus,
racionalizmus) a megismerést valamilyen objektív, külsõ valóságnak a tudatban való leképezõdési, tükrözési folyamatának tekintették, és többé-kevésbé hittek abban, hogy a valóság és a neki megfeleltethetõ tudásreprezentáció közt egyértelmû megfelelés, igazság alakítható ki. Mindezekkel
szemben a konstruktivizmus filozófiai ismeretelméletként gyökeresen más
választ ad a megismerés lényegiségére. Ez a radikális válasz, mint oly
sokszor az emberi gondolkodás fejlõdésében, a kérdés elvetése. A konst27
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ruktivizmus a világ megismerhetõségét definiálhatatlan fogalomnak
tartja, a tudás és a valóság között nem keres egyértelmû megfeleléseket, nem hiszi, hogy a tudásnak van »igazsága«. A konstruktivizmus
szerint az emberi tudás konstrukció eredménye (innen származik
természetesen e gondolkodási irányzat neve is), vagyis a megismerõ ember felépít magában egy világot, amely tapasztalatainak szervezõje, befogadója, értelmezõje lesz, amely lehetõvé teszi, hogy bizonyos elõrejelzésekkel éljen a valóságban található dolgok jövõbeli állapotával kapcsolatban, s amely világ nagyon fontos része a cselekvést irányító
kognitív masinériának. Ennek a belsõ világnak, világmodellnek nagyon
fontos funkciója a megismerõ embert érõ információk feldolgozása, értelmezése, rendszerbe való beépítése. Ez pedig nem más, mint tanulás. A
tudásról nem lehet állítani, hogy igaz, vagy hamis, ennél sokkal fontosabb és gyakorlatibb kérdés merül fel: adaptív-e az ismeret, lehetõvé teszi-e a megismerõ egyed alkalmazkodását a környezetéhez, vagy sem.
Természetesen ez határozza meg egyben az adott tudás továbbélését is.
(Nahalka, 1997. I/24.)
A KONSTRUKTÍV PEDAGÓGIA FORRÁSAI,
LÉNYEGISÉGE

A konstruktivista ismeretelmélet, az elme mûködését meghatározóan információkezelésként értelmezõ kognitív pszichológia, a számítástechnika tudományának eredményei, a számítógépnek az információkezelõ folyamatokat
modellezõ eszközként, a kognitív mûködések metaforájaként való felfogása, az információ- és rendszerelmélet, valamint az agykutatás fejleményei
együttesen váltak a konstruktív pedagógia forrásaivá.
A tanulás és a tudás lényegiségének újabb értelmezéseire jelentõs hatással voltak a kognitív pszichológia sémaelméletei is. Eszerint a sémák (görög: szkéma valamely dolog, jelenség általános meghatározó vonásait tartalmazó rendezési forma, vázlat) az egyén tudásának összefüggõ egységei.
A memóriában tárolt olyan kognitív struktúrák, amelyek emberek, események, tárgyak, viszonyok, helyzetek osztályainak belsõ leképezõdései az emberi emlékezetben (mentális reprezentáció). Az egyén az információkat sémák formájában fogadja be, és tárolja. Hogy valamely információ beépül-e
az egyén tudásrendszerébe, az attól függ, létezik-e az egyén tudáskészletében megfelelõ befogadó séma, hogy az aktiválódik-e, hogy az információk
hatására módosulnak-e a meglévõk, hogy kialakulnak-e új sémák. (Pléh,
1997. 252.).
A konstruktív pedagógia felfogásában az emberi megismerés nem az információk tárolása, egyszerû felhalmozása a tudatban, hanem a tudásnak
a létrehozása, bõvítése, konstruálása, ami személyes, aktív értelmezési folyamat. A tanulás tehát állandó belsõ konstrukció, a belsõ világ folyamatos
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épülése (leépülése, módosulása, újraépülése). Amikor tanulunk, értelmezni
próbáljuk az elsajátítandó információt. Ez az értelmezési folyamat a korábban már elsajátított ismeretek bázisán zajlik. Ezért a konstruktivista elmélet
meghatározó szerepet tulajdonít az elõzetes tudásnak. Ha az elõzetes tudás
kellõen szervezett és viszonylag könnyen elõhívható, akkor a tanulási folyamatban sikeresen lejátszódhat az új információ értelmezése, és a tudat
mintegy lehorgonyozza a meglévõk rendszeréhez az új tudást (Nahalka,
1997. I/24.). A pedagógiának ezért figyelembe kell vennie, hogy a gyerekek
tanulását, megértési folyamatait meglévõ értelmezési kereteik irányítják,
amely keretek, struktúrák egyben a tanítás tárgyát is képezik. A tanár feladata mégsem lehet közvetlenül ezeknek a struktúráknak a formálása,
mert a kognitív rendszer belsõ és személyes, ezért csak a tanulói tevékenység részeként formálódhat. Így a külsõ feltételek, a tanulási környezet (a tanulási tevékenységhez biztosított eszközök, térbeli és idõbeli feltételek, a tanulás-tanítás folyamatterve, módszerek és eljárások, az értékelés formái, az
interakciók jellege) nem vezérelheti, csak támogathatja vagy gátolhatja a
folyamatot.
Az 1990-es évektõl  fõleg a korai kognitivizmus ellenhatásaként  különösen fellendültek az iskolai (tanítási-tanulási) kooperatív folyamatokra irányuló kutatások. Gondolhatunk a kulturális-történeti megközelítésbõl a tanulásra és a környezet hatásaira különös figyelmet fordító Vigotszkij munkásságából és a neovigotszkijánus elméletekbõl, valamint a szociális
konstruktivizmusból vagy konstrukcionizmusból táplálkozó irányzatokra.
Ezekben az irányzatokban a hangsúly a tudás létrejöttében szerepet játszó
társas környezet elemzésére tevõdik: A megvitatott, átbeszélt, kontextusba helyezett tudás kialakításában játszott szerepük miatt felértékelõdnek a tanulók különbözõ csoportos tevékenységén alapuló módszerek.
( ) Hasonlóképpen felértékelõdik a kooperatív tanulás jelentõsége is.
(Csapó, 2004. 21.) A konstruktivizmussal kapcsolódik össze leginkább
annak határozott kimondása, hogy a tanulás nem a készen kapott tudás
passzív befogadása, elsajátítása, hanem a tudás a környezettel való interakció révén jön létre, konstruálódik meg. (Csapó, 2004. 22.) Eszerint
a nevelés és a fejlesztés tevékenysége, a magatartásminták és az értelmezõi
keretek felépítésének folyamata nem függetleníthetõ az iskolán kívüli világtól: a társadalom, a család, a környezet feltételrendszerétõl. Tudjuk azonban azt, hogy a speciális, bizonyos tartalmakhoz, szituációkhoz kötõdõ
gondolkodási sémák nagyon nehezen általánosíthatók és vihetõk át más
helyzetre. Nem várhatjuk tehát azt, hogy a viselkedés tanult sémái, az
azt befolyásoló kognitív komponensek minden más területre automatikusan átvihetõvé váljanak. Ahogy a széles körben alkalmazható, transzferálható tudás közvetítése speciális figyelmet igényel, úgy az iskolán kívüli életben is érvényes magatartásminták kialakításához szintén sajátos
feltételekre és módszerekre van szükség. (Csapó, 2002.)
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A KONSTRUKTÍV DIDAKTIKA NÉHÁNY MEGFONTOLÁSA
ÉS AZOK LEHETSÉGES SZEREPE
AZ IRODALOMTANÍTÁSBAN

Az alcím tartalmi kifejtése Nahalka István az Iskolakultúra 1997/4. számában megjelent tanulmányának szempontjait követi. A fejezet e szempontok
mentén tesz kísérletet az irodalomtanításra való alkalmazhatóság illusztrálására, illetve szolgál példákkal a tankönyvcsalád e vonatkozásokra építõ
módszertani megfontolásaira.
A tanulás típusai a konstruktivista felfogás szerint

A fentiekben már érintettük, hogy a konstruktivista tanulásszemlélet szerint
a tanulók belsõ értelmezõi kereteinek és az új információnak a találkozásakor dinamikus folyamatok zajlanak le a tudatban. A két tényezõ összhangban lehet egymással, de az is elõfordulhat, hogy közöttük logikai ellentmondás van.
Ha a belsõ értelmezõi keret és a megtanulandó külsõ információ között
nincs ellentmondás, akkor az információfeldolgozás sikeres lehet, a tanulás
elvileg problémamentes. Megtörténhet az új ismeret beágyazódása, hacsak
a tanuló nem alulmotivált a tanulnivalóval kapcsolatban. Ha ugyanis közömbös, nem történik sem feldolgozás, sem tanulás, sem beágyazódás.
Többek között ezért van szükség az irodalomtanításban-irodalomtanulásban arra, hogy a tanuló befogadóként, személyesen váljon érdekeltté saját
jelentéseinek megteremtésében. Ha a tanulás problémamentes, az még
nem jelenti azt, hogy az új ismeret automatikusan a tartós memóriába kerül
és rögzül a meglévõ tudás rendszerébe. Ehhez ugyanis feltehetõen ismétlésekre, az ismeret változatos, különféle kontextusokban történõ és magasabb szintû gondolkodási mûveleteket igénylõ felhasználására is szükség van.
Ha az új tudás és az értelmezõi keret közt ellentmondás van, akkor lehetséges, hogy a tanuló számára befogadhatatlan, értelmezhetetlen az új információ, ezért a diák kizárja azt. A tanórák folyamatában minden bizonynyal gyakori az ilyen információk aránya, és a diák jobb esetben az otthoni
tanuláskor próbálkozik újra az ilyen ismeretek megértésével, elsajátításával.
A fenti állítást az alábbi tanulói önreflexiók is igazolják: Ami szinte minden
mûben nehézséget okozott, az a felvilágosodás kori nyelvhasználat volt,
én 2004-ben nem ehhez vagyok szokva., Voltak olyan mûvek, ahol a
lábjegyzeteket is el kellett olvasni, és ez lefárasztott., Ha az órán nem
mindent értettem meg, otthon újra, volt hogy többször is elolvastam a
verset meg a tankönyvet, és így többnyire megoldottam a problémát..
Ezek az idézetek nemcsak arra hívhatják fel a tanár figyelmét, hogy a tanulási folyamatban rendszeresen tegyen fel a megértéssel kapcsolatos kérdé30
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seket is, hogy esetleg kilépõkártyákkal & vagy rövid esszékkel & szondázza a megértést, de arra is, hogy fordítson idõt a visszacsatolásra. A saját
tanulási folyamatról való gondolkodás, a saját gondolkodásra való rálátás
képességének a fejlesztése ugyanis a diáknak segíthet problémamegoldási
stratégiáinak kidolgozásában.
Az is elõfordulhat, hogy valamilyen külsõ motiváció hatására megtörténik az információ tárolása, de ez a tárolás nem a meglévõ értelmezõi keretekbe való beágyazással történik. Ilyenkor beszélünk magolásról, ami a
meglévõ ismeretrendszer és az új információ között csak laza kapcsolatot
képes kiépíteni. Az így megtanult tudás nem épül be tartósan a memóriába, nehezen hívható elõ, és kevéssé válik felhasználhatóvá. Bemagolt tudás
lehet például az irodalomelméleti fogalmak ismerete. Ha a diák megtanulja
az eposz vagy a himnusz fogalmát, de a megtanultak nem kapcsolódnak
össze olvasói tapasztalataival és megértési aktusaival, akkor képtelen irodalmi szövegekre alkalmazni, mûfaji kódként használni ebbéli tudását. Arról
nem is beszélve, hogy képtelen lesz olvasói tapasztalatot szerezni a kódok
módosulásáról, változásáról. Így például arról, hogy a barokk eposz sok tekintetben különbözik antik mintáitól, és megint más a romantika eposzparódiáinak megalkotottsága.
Az új tudás és az értelmezõi keret közti ellentmondás feloldása megtörténhet a rendszer (tanuló  információ) bármelyik elemének megváltozásával is. Ilyenkor az ellentmondást a tanuló feloldhatja az információ meghamisításával, valamint a belsõ értelmezõi rendszer kevésbé lényeges vagy
lényegi megváltoztatásával. Ismeretes az anekdota az elsõ elemis Kosztolányi Ádámról, aki egy nap azzal a kérdéssel fordult papájához, hogy mért
nem szerették Petõfit a portások. Kosztolányi Dezsõ így fejtette meg az információ meghamisításának okát: Késõbb rájöttem, hogy tanítónõje nem
a portásokról beszélt, hanem a kortársakról. A hatéves kisfiú nem értette
a szót, s olyannal helyettesítette, melyet ösmert, aztán képzeletével legendát szõtt köréje. (Kosztolányi, 1971. 65.).
Amikor a belsõ értelmezõ rendszer megváltozik ugyan, de nem alakul át
lényegesen, akkor az új információ rögzíthetõsége céljából rendszerint mellékmagyarázatokat keresnek a tanulók az ellentmondás feloldására. Például a tanuló elõzetes tudása, elvárása gyakran fontos szerepet tulajdonít
az irodalmi szöveg jelentésében a költõi életrajznak, élménynek, személyiségnek (mert így tanulta otthon, az óvodában, korábbi tanárától vagy eddig
használt tankönyveibõl). Ugyanakkor vannak már olvasói tapasztalatai arról, hogy a versek túlnyomó többségét nem értjük meg jobban attól, hogy
ismerjük a szerzõi életrajzot, és erre vonatkozóan megerõsítést is kap az irodalomórán vagy egy más szemléletû tankönyvben. Ennek ellenére még nagyon sokáig elméleteket találhat ki annak érdekében, hogy korábbi értelmezõi kereteit a lehetõ legkisebb módosítással fenntarthassa. Az ilyen tanulástípust kreatív mentésnek nevezi a konstruktív didaktika.
A tanulástípusok legérdekesebb formája a konceptuális váltás, melynek
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során a belsõ értelmezõi keret radikális változáson megy át, és egy adott tudásterületen az információfeldolgozásnak teljesen új bázisa jön létre. Konceptuális váltás, ha a diák megérti, hogy az irodalom fikció, és nem feleltethetõ meg közvetlenül a valósággal. Ha megérti, hogy az irodalmi alkotások
világa szövegvilág, tehát nyelvbõl van. Ha belátja, hogy Novalis regényében
Heinrich nem azért ébred fel, mielõtt a kék virággal közelebbi kapcsolatba
kerülhetett volna, mert a mamája reggelihez hívta, hanem mert az író így
akarta, így alkotta meg a szöveget, mondanivalója volt vele. Ha belátja,
hogy a jelentést nem a szöveg hordozza, hanem a befogadó tulajdonítja a
szövegnek, ha ezt megértve elfogadja a sokféle olvasat lehetõségét stb. Az
iskolai tanulás, ahogy az irodalomtanulás is, konceptuális váltások sorozata, hosszú, huzamos és nagy erõfeszítést igénylõ folyamat. A fentieknek lényegi tanulsága lehet: az iskolai kudarcok gyakran nem annak köszönhetõek, hogy a diák lusta, motiválatlan, gyenge képességû vagy problémás családi háttérrel rendelkezik, hanem annak, hogy értelmezõi keretei,
befogadó kognitív struktúrái nem felelnek meg a tanított tartalomnak.
Nahalka István tanulástipológiája minden bizonnyal arra is alkalmas, sõt
ösztönzõ, hogy mi, irodalomtanárok is górcsõ alá vegyük saját pedagógiai
elméletünk és gyakorlatunk értelmezõi kereteit abból a célból, hogy diákjaink számára valódi tanulást eredményezõ tanulási környezetet teremthessünk.
A módszertani kézikönyv tanulási technikái közül több is hatékonyan segítheti a fentebb bemutatott tanulási problémák megoldását, az értelmes, a
tanuló tudásrendszerébe beépülõ vagy a diákot konceptuális váltásra ösztönzõ tanulást. Hogy csak néhányat említsünk, a személyes értelmezõi keret és az információ különféle kapcsolódási lehetõségeit teszi a tanuló számára is láthatóvá a jelölés & eljárása, amely egyaránt alkalmas ismeretközlõ szövegek egyéni és csoportos feldolgozására, valamint az órai
értelmezéseknek a tankönyvi olvasattal történõ utólagos, reflektív összevetésére. Hasonlóan, a tanulás teljes folyamatára használható a tudom  tudni akarom  megtanulom & táblázat (TTM), a szakaszos olvasás & vagy
a kibõvített elõadás &. Számos technikája van az információfeldolgozásnak, a személyes jelentés hatékony megteremtésének  például fürtábra
&, kettéosztott napló &, szemponttáblázat &, gondolkodástérkép &
 és a személyes értelmezõi keretnek ellentmondó információ feldolgozásának is  például T-táblázat &, jóslás &. A tankönyvcsaládot használó irodalomtanárok a taneszközök globális és mikroszerkezeteiben, valamint feladatrendszereiben egyaránt ráismerhetnek a konstruktív pedagógia és didaktika jellemzõire. Ezekrõl még szó lesz A tanulás általános kerete: a
ráhangolódás  jelentésteremtés  reflektálás konstruktivista modellje címû fejezetben.

32

jomodsz.qxd

8/5/05 10:20 AM

Page 33

A konstruktív didaktika néhány alapelve

A diákok meglévõ tudására építés elve
A tanulási folyamat tervezhetõsége és sikeressége érdekében a pedagógusnak a lehetõ legalaposabb és legpontosabb ismeretekkel kell rendelkeznie
a tanulók elõzetes tudásáról, hiszen az új ismeret megtanulása az elõzetes
tudás bázisán zajlik, a tanulók ezeket az értelmezési kereteket használják az
új ismeretek, olvasói tapasztalatok feldolgozására. Az elõzetes tudás mozgósítása azért is elengedhetetlen, mert ez a tudás hidat képez az új ismeretekkel, segíti azok rendszerbe épülését és tartós memóriába kerülését.
Ezért egy-egy nagyobb téma tanulásának kezdetekor vagy a tanulási folyamat problematikus pontjaihoz érve, de egy-egy újabb alkotói pályával vagy
irodalmi alkotással való találkozás elõtt is hasznos vagy szükséges a diákok
elõzetes tudásának felmérése, elõhívása. Ez technikailag történhet többek
között jóslással &, eszmecserével &, rövid esszé írásával &, egy kérdés
megvitatásával, grafikai szervezõk: pókháló-ábra &, fürtábra & használatával. Lényeges továbbá önmagunk számára annak tudatosítása is, hogy
nemcsak a tudás megkonstruálása személyes folyamat, de személyes,
ezért minden tanuló esetében más az elõhívható elõzetes tudás is. Irodalomtankönyveink következetesen érvényesítik a meglévõ tudásra építés
alapelvét. Lássunk néhány feladat-, illetve kérdéstípust, amelyek ennek az
alapelvnek a folyamatos jelenlétét biztosítják:
Készíts listát a füzetedbe a
-ról/-rõl! Gyûjtsd össze, mi mindent
tudsz -ról/-rõl!
A toposz milyen jelképes jelentéseivel találkoztatok eddigi olvasmányaitok során?
Mi jellemezte a ?
Milyennek képzelitek a ?
Milyen érzéseket kelt benned a ?
Hol találkoztál tanulmányaid során -val/-vel?
Beszélgessetek arról, mit jelent szerintetek a !
Milyen gondolatokat keltett benned a
elsõ olvasásra?
Elbeszélõje vagy történetmondója van a -nak/-nek?
Milyen elõfeltevéseket tudtok megfogalmazni a
alapján? Szerinted
mirõl fog szólni a ?
Milyen képzettársításokat hív elõ bennetek a ? Mi minden jut eszetekbe a -ról/-rõl?
A konceptuális váltások kidolgozásának szükségessége
A konstruktív tanulásszemléletre épülõ didaktikai rendszerek a tanulási folyamat egyik legfontosabb feladatának tekintik a tanulókban a tapasztalatok hatására kialakult, ám a felnõtt (tudományos) gondolkodásnak ellentmondó elméletek (naiv értelmezõi keretek) feltárását és átalakítását (konceptuális váltások generálását). Diákjaink jobb irodalomértéséért kell
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tudnunk tanárként például azt, mit is gondolnak tanítványaink arról, hogyan alkotnak a költõk (rendszerint: ihlet, múzsa, csók, holdvilág, ösztönösség). Mi szerintük az irodalomolvasás szerepe, mi zajlik bennük, amikor olvasnak, hogyan vélekednek az irodalmi élet mûködésérõl vagy arról, miként befolyásolja mai ízlésük, nyelvhasználatuk régi korok irodalmának
megítélését. Milyen képet hoznak magukkal korábbi tanulmányaik, olvasói
tapasztalataik alapján Petõfi, Ady, Babits költészetérõl, Mikszáth vagy Móricz prózájáról. Mûködnek-e befogadói aktusaikban sztereotípiák (Munkácsy Rõzsehordó asszonya alá nem kell odaírni, mit ábrázol, olyan élethû,
hogy szinte megszólal, bezzeg a nonfiguratív festészet!), és melyek ezek.
A konceptuális váltások kidolgozása azért nehéz feladat, mert a tanulók
magyarázó elméletei erõsen a tudatukba épülve élnek. Ilyenkor döntõ szerepe van annak, hogy a tanulóban tudatosuljanak saját világlátásuknak elemei és annak következményei. A tudatosulásban jelentõsége van annak,
hogy tanuló kifejezhesse gondolatait a jelenségekrõl (beszédben, írásban,
rajzban, mozgásban), továbbá képes legyen érzékelni az értelmezõ kerete
és a tapasztalata közt lévõ ellentmondást. A konceptuális váltás ebben az
esetben sem feltétlenül jön létre magától. Szükség lehet a tanár magyarázatára, szemléltetésére, kérdésfeltevéseire is. Alternatív felfogást elfogadni
nem könnyû, a belátásnak, gondolatnak idõre van szüksége, érlelõdnie
kell. Ebben segíthet, ha lehetõséget teremtünk az ismétlésre, továbbá arra,
hogy a diákok társaikkal eszmét cseréljenek, kifejthessék elgondolásaikat,
módot kapjanak a vitára, érvelésre, mérlegelésre.
A tankönyvek azzal segítik a konceptuális váltások elõkészítését, hogy tudatosítják a tanulókban a meglévõ értelmezõi kereteik és az egyes irodalmi
alkotások megalkotottsága közti ellentmondást. Nézzünk erre egy részletesebb példát. Oktatáskutatók és irodalomtudósok egyaránt kulcskompetenciának tartják a narratív kompetenciát, hiszen a történetekbe beleszületünk, történeteket mesélünk, olvasunk, tanulunk. Magunk is elbeszélõkké válunk a legkülönfélébb élethelyzetekben, köznapi kapcsolataink
során, a bennünket körülvevõ szövegek sokaságában akár elmondói,
akár hallgatói vagy olvasói vagyunk az elbeszéléseknek (Thomka Beáta  G. 11/105., Szk. 11/84.). A gyermek többek között az irodalomtanulás
folyamatában, különbözõ elbeszélésekkel és regényekkel való találkozáskor
szerez olvasói tapasztalatot a narratív szövegrõl, és építi ki az elbeszélõ szövegek megértéséhez és alkotásához szükséges értelmezõi kereteit. Ezek az
értelmezõ keretek hatékonyan mûködhetnek a történetelvû szövegek feldolgozásakor (lásd: történetpiramis &), ellentmondónak bizonyulnak viszont
olyan elbeszélésstruktúrák értelmezésekor, amelyek nem történetelvûek és
metonimikus szervezõdésûek, hanem szövegelvûek és metaforikusak. Márpedig a klasszikus modern, késõmodern és posztmodern elbeszélések
gyakran ilyenek. Vagyis, ha azt akarjuk elérni, hogy diákjaink élvezettel olvassanak efféle elbeszéléseket is (Krúdyt, Mándyt, Mészölyt, Esterházyt,
Nádast stb.), valójában konceptuális váltást kell generálnunk a tanulókban
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mint befogadókban. Ez azt jelenti, hogy segítenünk kell õket egy újfajta olvasásmód, értelmezõi keret kialakításában. Ezt a problémát a 11-es
tankönyv(ek) Krúdy-fejezete például így exponálja: Tapasztalhattátok már,
hogy az olvasónak a témára, mûfajra vonatkozó elõzetes ismeretei, értelmezõ keretei (sémái) nagyban befolyásolják azokat az elvárásokat, amelyekkel egy irodalmi alkotás elolvasásába fognak. Befogadói tapasztalataitokból azt is tudjátok, hogy egy-egy új mû olvasása megismételheti,
megváltoztathatja vagy tagadhatja a korábbi megértést igazoló elvárásaitokat. A Duna mentén (1911) elsõ olvasata nyomán is valószínû,
hogy elõzetes elvárásaitokat kevéssé igazolja Krúdy novellája, melynek
talán legszembetûnõbb vonása, hogy benne  a hagyományos értelemben  szinte semmi sem történik. Az elbeszélés értelmezését a következõ
mondat zárja: Ebbõl fakad, hogy Krúdyt olvasva a befogadónak meg
kell változtatnia a novella mûfajával kapcsolatban rögzült elvárásait, és
új, az elbeszélésmódra, illetve a szövegszerûségre figyelõ befogadói magatartást kell kialakítania. Az ilyen és hasonló jellegû tankönyvi magyarázatok segítenek a tanulóknak a probléma tudatosításában (Nem tetszik,
mert szokatlan, ismeretlen., Mitõl szokatlan?) és értelmezõi kereteik átalakításában. Ezt az átalakulást hatékonyabbá tehetik, felgyorsíthatják a tanulói tevékenységek. A Duna mentén címû Krúdy-elbeszélésnél maradva a
tanár az olvasás megkezdése elõtt arra kérheti diákjait, hogy egyénileg, párban vagy kis csoportokban készítsenek T-táblázatot &, és annak bal oszlopába írják be az elbeszélés mûfajával kapcsolatos elvárásaikat (feltehetõen: elbeszélõ, történet, fordulat, eseménysor, megoldás, szereplõk, viszonyok, hely, idõ). Az olvasást és értelmezést követõen pedig a T-táblázat
jobb oszlopába olyan észrevételeket írhatnak be (egyénileg, párban vagy
csoportban), amelyek ellentmondanak a bal oszlopba került elvárásoknak
(feltehetõen: nincs történet, nincs fordulat, nem folyamatos az elbeszélés,
sok a visszatérõ motívum stb.). A gyûjtõmunkát közös megbeszélés követheti, amelynek folyamatában körvonalazódhatnak azok, a szövegszerûségre vonatkozó közelítési lehetõségek és szempontok, amelyek már egy új értelmezõi keret, (narratív séma) felé mutatnak. Ahogy fentebb volt már róla
szó, az ismétlésnek fontos szerepe van a konceptuális váltásban. Ebbõl fakadóan nem várhatjuk el, hogy egy ilyen értelmezõ folyamat valóban konceptuális váltást eredményez. Ehhez megerõsítõ olvasói tapasztalatokra is
szükség van. Ám legközelebb már építhetünk a tanulók korábbi olvasói tapasztalatára, és például arra kérhetjük õket, jósolják meg &, milyen sajátosságai lesznek a most olvasandó elbeszélésnek, ha az nem történetelvû.
A differenciálás szükségessége
Az elsõ két elvbõl természetesen következik, hogy a konstruktív didaktikának a differenciálás eszközeit kell használnia, hiszen az egyazon tanulócsoportba (osztályba) járó diákok egy-egy témán belül különbözõ elõzetes tudással, különbözõ értelmezõi keretekkel és képességekkel rendelkeznek.
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Más-más az érdeklõdésük, motivációjuk, különbözõ módon kommunikálnak és létesítenek társas viszonyokat. A tanárnak mindezen területekrõl információkkal kell bírnia, hogy a tanulók különbözõségérõl szerzett tapasztalatait és ismereteit a tanulási folyamat tervezésében, szervezésében (a célok
és követelmények kialakításában, a tananyag, a módszerek, a tanulási eljárások, a taneszközök kiválasztásában) és értékelésében felhasználhassa. A
tankönyvek kérdés- és feladatrendszere módot ad a differenciált tanulásra.
Meghatározóan azzal, hogy a tanóra folyamatában lehetõvé teszi a diákok
változatos tevékenységeire épülõ kooperatív tanulást. Az együttmûködésen
alapuló tanulás (kooperatív tanulás)  ahogy a projekttanulás is  pedig kiválóan alkalmas a differenciálásra. E munkaformáknak a csoportalakításra
vonatkozó lehetõségeit a vonatkozó fejezetekben tárgyaljuk részletesebben.
A tudás becsülete
Pedagógiai elképzelések  napjainkban különösen  gyakran állítják szembe egymással az ismereteket és a képességeket. A konstruktív pedagógia
fontosnak tartja a tanulói tevékenységek sorában fejlõdõ és a mindennapi
élet területein sokoldalúan felhasználható kompetenciákat. Ugyanakkor
vallja, hogy a kompetenciák hátterében egy-egy, az adott területen kiépült
tudásrendszer, egy-egy kognitív struktúra van. A tudás megváltozásának, az
ismeretek rendszerbe szervezõdésének és a kompetenciák (latin competeo:
illetékesség, valamire való képesség) kiépülésének alapját, valamint feltételét a személyes, jelentésgazdag megértésben látja. Eszerint minden képesség feltételez egy hozzá tartozó, minõségi kognitív rendszert, amely alkalmas az adott tevékenység tervezésére, irányítására, módosítására és értékelésére. Ez egyben azt is jelenti, hogy nincs képesség ismeretek,
ismeretrendszerek nélkül. Nem jelenti ugyanakkor azt, hogy az ismeretek
mennyisége önmagában a tudás minõségét is garantálná. Mint sok más területen, itt is az egyensúly megteremtése és a lényegi megértést befolyásoló ismeretekre való koncentrálás lenne kívánatos. Az irodalomtanításból
vett példával élve, nem a szerzõk életrajzi adatainak vagy egy-egy alkotás
keletkezési dátumának pontos ismeretétõl lesz a tanuló jobb irodalomértõ.
Mégis, például Radnóti verseit olvasva, fontos tudni a munkatáborokról,
Borról, az erõltetett menetrõl, és árnyaltabb jelentést teremthetünk, ha tisztában vagyunk azzal, hogy Kosztolányi Boldog, szomorú dala vagy Kölcsey Himnusza újévi vers. Mint ahogy a Csak posta voltál barbár csúcsok és nyájas szõllõtõkéket kifejezései is mélyebb, árnyaltabb jelentéssel telítõdhetnek, ha az olvasó tud valamit Fogaras és Szekszárd természeti
környezetérõl, Babits Szekszárdhoz és Fogarashoz való kötõdésérõl. Az
ilyen és ehhez hasonló értelmezési mozzanatokból lesz belátható a tanulók
számára, hogy az árnyalt, gazdag jelentés megteremtésének lehetõsége
nagymértékben függ az olvasó ismereteitõl, mûveltségétõl.
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A tanulói (ön)tevékenység fontossága
A konstruktív tanulásfelfogásból következik, hogy a tudás megszerzése
nem a tanár, hanem a tanuló értelmezõi kereteinek, saját jelentésteremtéseinek a folyamata. A tanulónak kritikus, aktív, reflektív módon kell viszonyulnia önmagához és a világ azon szegmentumához, amellyel találkozik.
Ezért elengedhetetlen a változatos tanulói aktivitásra, a tevékenységek sorozatára épülõ folyamatszervezés. Az irodalmi alkotások értelmezése nem
lehet a tanár ügye. Nem az õ olvasata vagy a hivatásos értelmezõk olvasatainak közvetítése a fontos az irodalomórán, hanem az olvasó diákok saját
jelentésteremtési aktusainak segítése, a mûvekkel és egymással folytatott
értelmezõi párbeszédeiknek a megszervezése. A tankönyvsorozat az ilyen
felfogással tervezett irodalomtanulási folyamatokat támogatja, mint ahogy
ehhez nyújt módszertani eszköztárat e tanári kézikönyv is.
A tanulás tevékenységtípusai közül kiemelkedõ szerepe lehet a játéknak,
a problémamegoldásnak, a közvetítõ ismeretforrásból való tanulásnak és
a konstruktív felfedezésnek.
Az irodalomtanulás tevékenységtípusaként a játék magas szintû motivációt eredményez, cselekvõ részvételt, és a tudáskonstrukciók formálásához
termékeny környezetet biztosít. Tankönyveinkben elsõsorban a drámajáték
eljárásai jutnak meghatározó szerephez: állóképek &, szerepháló &, belsõ hangok &, pletykajáték &, de ide tartozhatnak az olyan játékos szövegalkotó eljárások is, mint az ötsoros &, az egy témáról különbözõ szerepekben & vagy a történetpiramis &.
A problémamegoldás szintén termékeny tanulási helyzeteket teremt, hiszen a szándék megvalósulása elõtt ilyenkor valamiféle akadály áll. A problémamegoldás folyamatához szükség van értelmezõi keretre, világos céltételezésre, megtervezett és kivitelezett cselekvéssorra, döntésekre, az elõzetes tudás elõhívására és a tudás bizonyos elemeinek összekapcsolására.
Vagyis a problémamegoldás kifejezetten olyan tevékenység, amely sokoldalúan használja fel a korábban már megszerzett és struktúrákba rendezett
tudást: ismeret-, készség- és képességrendszert. Az irodalomórákon ilyen
problémamegoldás lehet a csoportunka számos tevékenysége (irodalmi
szövegek önálló értelmezése, bemutató poszterek, szemléltetõ-értelmezõ
anyagok készítése, állóképek, jelenetek megalkotása és bemutatása), egyegy könyvtár- és internethasználatot igénylõ kutatási projekt megtervezése,
megvalósítása, közzététele és értékelése (például a magyar irodalmi élet kialakulásának vagy mai szereplõinek, tényezõinek, a klasszikus modernség
vagy az avantgárd irányzatainak tanulói bemutatása, esetleg néhány perces
power point-anyagok készítése). Egy-egy téma összefoglaló fázisában egy
antológia összeállítása és megtervezése (fülszöveg, elõszó, illusztrációk
stb.), felolvasó vagy versmondó óra (matiné) tervezése és kivitelezése.
Az ilyen típusú feladatok megoldása sokféle ismeret és képesség mozgósítását igényli a tanulóktól, és a diákoknak mindenképpen hosszabb felkészülési idõre van szükségük. Ilyenkor beiktathatunk könyvtár- vagy internet37
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használati órát, vagy ahogy a folyamat megkívánja, több tanórán is módot adhatunk a csoportoknak 5-10 perces egyeztetésre, megbeszélésre.
A tankönyvcsalád feladatai efféle tevékenységre is számos lehetõséget kínálnak (például: G. 9/58/3, 57., Szk. 9/39/56; G. 11/256/3., Szk.
11/206/3; G. 11/516/910., Szk. 11/423/78; G. 11/538/1., Szk. 11/444/1;
G. 12/278/13., Szk. 12/202/13; G. 12/470/10., Szk. 12/355/10 stb.).
Gyakran elõfordul, hogy a tanár a tananyag mennyiségére és az idõ hiányára hivatkozva hárítja el ilyen folyamatok tervezését és megvalósítását.
Ezért tartom fontosnak hangsúlyozni, hogy a jelenleg érvényes szabályozás
(NAT, érettségi vizsgakövetelmények) sokkal nagyobb teret enged a súlyozásnak, a tananyag kiválasztásának, a kevesebbet, de mélyebben elv érvényesítésének, mint amennyire mi, pedagógusok élünk vele. A kompetenciafejlesztés szempontjából kifejezetten hasznosak, sõt elengedhetetlenül
szükségesek a hosszabb tanulási folyamatot igénylõ problémamegoldó feladatok. Mint az irodalomtanítás számtalan területén, itt is érvényesnek tartom, hogy sokszor szemléletünk, értelmezõi kereteink, régi beidegzõdéseink és félelmeink állják útját saját konceptuális váltásainknak.
A legtöbb ismeretet életünk során feltehetõen közvetítõ ismeretforrásból
 tankönyv, szakkönyv, ismeretterjesztõ cikk, CD, film, internetes anyagok,
hipertext, elõadás stb.  sajátítjuk el. Ezek a példák az irodalomtanítás napi
gyakorlatára is érvényesíthetõk. Ám végsõ soron ilyen, bár természeténél
fogva sajátos közvetítõ ismeretforrás maga az irodalom, az irodalmi alkotások olvasása is. A közvetítõ ismeretforrásokból való tanulás sikere még az
eddigieknél is jobban függ a belsõ értelmezõi keretek minõségétõl és mûködésétõl. Hatványozottan igaz ez az irodalomolvasásra, hiszen a szépirodalmi szövegek, bár ugyanabból a nyelvbõl vannak, mint amit a hétköznapi
kommunikációnkban használunk, mégis gyökeresen másként funkcionálnak: A versben egyetlen egy szó sem azonos (itt, hangsúlyozom, minden
»és«-re és »a«-ra gondolok) a rokon hangzású közhasználati és társalgási
szóalakkal (Rilke, G. 11/220., Szk. 11/177). Ezért különösen fontos segíteni diákjainkat abban, hogy az irodalomolvasáshoz és irodalomértéshez
szükséges értelmezõi kereteiket, olvasói stratégiáikat (beágyazó tudásstruktúráikat) kialakítsák, módosítsák, átalakítsák.
Maga a tankönyvcsalád közvetítõ ismeretforrásként leginkább abban különbözik a hagyományos irodalomkönyvektõl, hogy ezt a szerepet valóban be is akarja, és be is tudja tölteni. Közhely, hogy a jó irodalomtanár
nem tankönyvbõl és nem tankönyvet tanít. És tény az is, hogy az irodalomtanítás sikerességének legmeghatározóbb tényezõje a pedagógus, aki becsukva maga mögött az ajtót, világokat nyithat meg a gyermekek elõtt.
Mindezeket tiszteletben tartva a Korona Kiadó irodalomtankönyv-családja
 legalább a szerzõ szándéka szerint  mégiscsak azt kínálja fel, hogy segítse mind a tanár folyamatszervezõ tevékenységét, mind a diák megértési folyamatait, aktusait. Ez azt jelenti, hogy használatra kínálja magát mind a
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tervezésben, mind az elõkészítésben és az órai munkában, mind pedig az
otthoni, visszatekintõ értelmezésben, tanulásban, feladatmegoldásban, tudásbõvítésben.
Bár a konstruktivista tanulásfelfogás szemben áll a felfedeztetõ tanulással, elismeri a felfedezés szerepét olyan tanulási helyzetekben, amikor a tanulók egy tágabb értelmezési horizonton, annak keretei közt ismernek fel
valamilyen további összefüggést. Ilyen felfedezés lehet például irodalomórán, ha a diákok az elégia és az óda mûfaji kódját ismerve felismerik, hogy
az olvasott versben mindkét mûfaj jellemzõi megfigyelhetõek, ha a konfliktusos és középpontos dráma jellemzõit ismerve rájönnek arra, hogy a Bánk
bán V. felvonásában valójában mûfajváltás történik stb.
A valós kontextusba ágyazottság fontossága
Az új tudás, ismeret beágyazódása szempontjából az is fontos, hogy a diákok tanulási folyamatai személyes és valós kontextusba ágyazódjanak. Mivel
minden tanulási mozzanat a már meglévõ tudásba ágyazódik, és mivel elsõsorban olyan információk megtanulására vagyunk képesek, amelyek összefüggnek mindennapi tapasztalatainkkal (hétköznapi élethelyzetek, napi tevékenységek, család, játék, érzések, emberi kapcsolatok), a leghatékonyabb,
ha úgy alakítjuk ki a tanulás körülményeit, hogy azok kapcsolatot tartsanak
az élettel. A tankönyvcsalád kérdés- és feladatrendszere figyelmet fordít az
irodalom és az élet kapcsolatára, lehetséges párbeszédeire, a fiatal olvasók
élettapasztalatainak mozgósítására, valamint az irodalmi szövegekbõl kiolvasható, az élet különbözõ területein felhasználható tudás birtokbavételének lehetõségére is. Csak néhány példát kiemelve, ezt az elvet érvényesítik
az olyan, eszmecserére vagy vitára ösztönzõ feladatok vagy kérdések, mint:
Szilárd vagy változó jellemû az, aki a külvilág ellentéteinek belsõ kiegyensúlyozására törekszik? (G. 9/141/9., Szk. 9/108/9. kérdés)
Vitassátok meg, könnyebb vagy nehezebb a ma emberének egy közösséghez szólni! (G. 9/187/1., Szk. 9/141/1. feladat)
Vitassátok meg, lehet-e mindenkit szeretni! Kiszolgáltatja-e az embert
a szeretet? (G. 9/ 201/2. feladat)
Értelmezzétek Gyulai Pál XIX. századi író és irodalomtörténész írását,
és beszéljétek meg, milyen mai tartalmai lehetnek a képmutatásnak!
(G. 9/440/3., Szk. 9/340/3. feladat)
Mikor lehet jó dolog, és mikor rossz a magány? Mi a különbség a magány és a magányosság közt? (G. 10/113/12., Szk. 10/100/12. kérdés)
Vannak-e szerintetek napjainkban hagyományosnak tekintett, társadalmilag elvárt nõi, illetve férfi szerepek? Ha igen, melyek ezek? Milyen
elvárásaid vannak egy párkapcsolatban? Mit gondolsz, milyen elvárásaid lesznek tíz év múlva önmagaddal és partnereddel szemben?
(G. 11/156/23., Szk. 11/117/23. kérdés)
Vitassátok meg, a tudomány milyen kérdései árnyalhatják ma a mû
jelentését! Beszéljétek meg, milyen eszközei lehetnek egy társadalom39
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nak vagy az emberiségnek ahhoz, hogy befolyást gyakoroljon a politikai elitre a tudományos eredmények felhasználásakor! (G. 12/169/12.,
Szk. 12/110/12. feladat)
➠ Saját tanítási gyakorlatára, irodalomtanári tapasztalatára építve értelmezze önmaga számára a fent bemutatott tanulástípusokat és a konstruktív
didaktika lehetséges alapelveit!
Vegye számba, milyen módszertani eszközöket ismer és használ, melyekkel tanítványai értõ tanulását, értelmezõi kereteinek kimunkálását segíti!
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MÁSODIK KITEKINTÉS:
A KRITIKAI GONDOLKODÁS
➠ Gyûjtse össze pókhálóábrával &, mit tud, illetve milyen elõfeltevései
vannak a kritikai gondolkodásról!
Gondolja meg, milyen szerepe lehet az irodalomtanulásban a kritikai
gondolkodásnak!
A KRITIKAI GONDOLKODÁS TÖRTÉNETÉBÕL

Készség az okoskodásra, hajlandóság a kételyre, vágy az igazságra 
így határozza meg Robert Fisher, a tanulási és gondolkodási készségek fejlesztésére létesített londoni intézet (Centre for Thinking Skills) igazgatója,
egyetemi tanár a kritikai gondolkodást, amely szintén ott található a tankönyvcsalád koncepcionális hátterében. A kritikai gondolkodás az 1930-as
évek elején az Egyesült Államokban került a pedagógiai és pszichológiai
kutatások elõterébe. Elsõsorban a németországi fejlemények (a náci hatalomátvétel egy lényegében demokratikus rendszer keretei között), a tömegek mérhetetlen befolyásolhatóságának tapasztalata késztette az amerikai
társadalomfilozófusokat gondolkodásra arról, hogyan lehetne megelõzni
ezeket a helyzeteket, hogyan lehetne megteremteni a feltételeit annak, hogy
ilyesmi Amerikában ne fordulhasson elõ. A társadalomfilozófusok arra az elgondolásra jutottak, hogy az iskolának olyan, kritikus állampolgárokat kell
nevelnie, akiket nem lehet manipulálni sem politikailag, sem ideológiailag,
mert nem fogadnak el állítást anélkül, hogy meg ne gyõzõdnének annak érvényességérõl. Ebbõl az elképzelésbõl nõttek ki a kritikai gondolkodás kutatásának különféle irányzatai, melyek késõbb beépültek a kognitív pszichológia kutatási paradigmájába. Az elmélet mentén kialakult a gyakorlati alkalmazás és fejlesztés széles skálája és módszertana is (Csapó, 2000.).
Ma a kutatók a kritikai gondolkodást a demokratikus gondolkodással és
magatartással összefüggésben lévõ kognitív sémának tartják, és az elméleti
felvetések, valamint a tapasztalati bizonyítékok összevetésének készségrendszereként határozzák meg (Csapó, 2000.). Olyan összetett értelmezõi keretként definiálják, amely képessé teszi az embert arra, hogy bizonyos helyzetek összefüggéseit felismerve, átlátva és értékelve az adott helyzetnek megfelelõ döntést hozzon. Ezért a kritikai gondolkodást számos oktatáskutató
a XXI. század egyik, az élet minden területére kiható kulcskompetenciájaként tartja számon. E kompetencia fejlesztése elsõsorban a történelem és a
humán tárgyak tanításában, illetve a társadalomtudományi nevelésben kapott teret a világ számos országában, fejlesztését a megújuló magyar oktatáspolitika is a teljes tantervet és az értékelési módszereket is átható feladatnak tartja.
41
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A KRITIKAI GONDOLKODÁS MEGHATÁROZÁSAI

A fogalom tartalma a szakirodalomban nem vált egységessé. Jelenti a kíváncsiságot és az udvarias szkepticizmus, a kérdezés attitûdjét, valamint a
kérdésekre adható válaszok módszeres keresését. A kritikai gondolkodás
olyan magatartás, amely a tények feltárásán túl firtatja a tények okait és következményeit, és a mi van akkor, ha alternatív lehetõségeinek a megfontolására ösztönöz. Arra, hogy ha egy kérdéssel kapcsolatban eljutunk egy
álláspontig, álláspontunkat racionálisan meg is tudjuk védeni, ugyanakkor
mások érvelését is gondos megfontolás tárgyává tegyük, és megvizsgáljuk
ezen érvek logikáját is.
A kritikai gondolkodás több készség eredõje, gyakorlatilag az aktív elme
összes funkciójára utalhat. Feltétele az arra való képességnek, hogy a diák
túllépjen az információ passzív befogadásának szintjén, és az órán tanult
anyagot saját élményeivel, illetve más mûvekkel, ismeretekkel, tapasztalatokkal vesse össze. Megvizsgálja egy-egy állítás igazságát vagy hitelességét,
érvelésének logikáját, a benne rejlõ ok-okozati viszonyokat, és azokból következtetéseket vonjon le, valamint új érveket alkosson, az általa felvetett
problémákra megoldásokat gondoljon el.
A kritikai gondolkodás tehát komplex gondolkodási folyamat, mely az információ megszerzésével kezdõdik és a döntés meghozatalával ér véget. Az
információ megértése a kritikai gondolkodást alkalmazó ember számára
csupán a tanulási folyamat kezdetét jelenti, és nem a végét. Összetett folyamatában kreatív módon integráljuk a gondolatokat és a rendelkezésünkre
álló forrásokat, és elképzeléseinket, tudásunkat képesek vagyunk alapvetõen átértékelni, valamint új keretek közé helyezni. Ez az aktív és interaktív
kognitív folyamat egyszerre több szinten zajlik.
A kritikai gondolkodás eredmény is. Egy olyan szint az egyén gondolkodásában, ahol az ember már természetes módon gondolkozik kritikusan, mintegy természetes módon lép interakcióba az új ismeretekkel
és információkkal. Aktív folyamatként a tanuló kezébe adja a megtanulandó információ feletti ellenõrzés és döntés lehetõségét: a megkérdõjelezés, az integrálás, az átrendezés, az adaptálás vagy az elvetés mérlegelését. Ilyenkor a tanuló efféle kérdéseket tesz fel: »Mit jelent a számomra ez az információ? Hogyan használhatom ezt a tudást? Miként
kapcsolódik ez a tudás ahhoz, amit már tudok? Segít nekem ez az információ? Hogyan érzek ezekkel a gondolatokkal kapcsolatban? Milyen következménnyel járhat a magam és mások számára, ha ezeknek
a gondolatoknak az alapján cselekszem?« (TempleSteeleMeredith,
1988. II/7.)
Gyakori vélemény, hogy a kritikai gondolkodás elsajátítására csak az idõsebb tanulók képesek, de ez nem így van. A mindenkori célcsoport fejlettségi szintjének megfelelõen akár a kisgyermekek is alkalmazni tudják a
gondolkodásnak e kifinomult formáját. Az alsóbb évesek is szívesen vesz42
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nek részt összetett problémamegoldó feladatokban, és képesek magas
szintû döntéshozatalra is.
A KRITIKAI GONDOLKODÁS ALAPELVEI

Megragadni egy állítás jelentését: ÉRTELMES?
Eldönteni, hogy van-e kétértelmûség az okoskodásban: VILÁGOS?
Eldönteni, hogy ellentmond-e egymásnak két állítás: KÖVETKEZETES?
Eldönteni, hogy szükségszerûen következik-e a következtetés: LOGIKUS?
Eldönteni, hogy egy állítás eléggé meghatározott-e: KONKRÉT?
Eldönteni, hogy egy állítás alkalmaz-e valamilyen elvet: SZABÁLYKÖVETÕ?
Eldönteni, hogy egy megfigyelés megbízható-e: PONTOS?
Eldönteni, hogy az induktív következtetés bizonyítható-e: IGAZOLHATÓ?
Eldönteni, hogy jól meghatározott-e a probléma: LÉNYEGBEVÁGÓ?
Eldönteni, hogy vannak-e benne feltevések: ADOTTNAK VESZ VALAMIT?
Eldönteni, hogy a definíció megfelelõ-e: JÓL MEGHATÁROZOTT?
Eldönteni, hogy vajon az állítás megállja-e a helyét: IGAZ? (HELYES?)
(Fisher, 1999. 80-81.)
A KRITIKAI GONDOLKODÁS
TANÁRI ÉS TANULÓI FELTÉTELEI

A kritikai gondolkodás fejlesztése összetett feladat. Nehéz lenne folyamatelemek, utasítások formájában meghatározni, hogyan és mit kell tenni
azért, hogy a diákok kritikai módon gondolkodjanak. Léteznek azonban
olyan tanári és tanulói feltételek  a magatartásbeli környezet , amelyek
megléte elõsegítheti a kritikai gondolkodás fejlõdését/fejlesztését.
A tanár felelõssége a kritikai gondolkodás
támogatásában

A diák felelõssége a kritikai
gondolkodásban

IDÕ BIZTOSÍTÁSA A tanárnak idõt kell biztosítania a gondolkodás idõigényes tevékenységére. Mielõtt valami új dolgot gondolnánk végig, idõt kell szentelnünk az adott kérdésben meglévõ elõzetes
tudásunk, tapasztalataink, vélekedéseink, hiedelmeink feltárására. Idõ kell arra is, hogy gondolatainkat a saját szavainkkal elkezdjük kifejezni, és halljuk, hogyan hangzanak ezek kimondva. Kritikai gondolataink megosztása szintén idõt vesz igénybe, a gondolatok megosztása nélkül ugyanakkor nem
nyílik lehetõség a másoktól érkezõ visszajelzések meghallgatására és mérlegelésére, pedig ez teszi lehetõvé gondolataink finomítását és további végiggondolást.
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A tanár felelõssége a kritikai gondolkodás
támogatásában

A diák felelõssége a kritikai
gondolkodásban

AZ OKOSKODÁS TANÁRI TÁMOGATÁSA
A tanulók nem mindig gondolkoznak szabadon
lényeges kérdésekrõl. Gyakran várnak a tanárra,
hogy az egyetlen helyes választ megadja. A kritikai módon gondolkodó tanuló azonban aktívan
fejleszt ki saját kiinduló hipotéziseket, egyéni
módon illeszti egymáshoz gondolatait és a különbözõ fogalmakat. Egyes kombinációk produktívabbak lesznek másoknál. Némelyikük elsõ
hallásra ésszerûnek tûnhet, de további mérlegelés után elveszítheti értelmét. Más megfogalmazás viszont elsõre ostobának látszik, ám a finomítások vagy a nézõpont megváltoztatása révén
értékesebbé válhat. Ahhoz, hogy az ilyenfajta
gondolkodás szabadon végbe mehessen, a tanulónak engedélyre van szüksége az okoskodásra, a találgatásra. Arra, hogy kimondjon dolgokat, akár nyilvánvalóak, akár ostobák. Amikor a
tanulók megértik, hogy ez a magatartás elfogadható, aktívabban vesznek részt a kritikai
elemzésben.

REÁLIS POZITÍV ÖNBIZALOM A tanulóknak
hinniük kell abban, hogy véleményük értékes,
hogy gondolataik különlegesek, fontosak, hogy
értékalkotóan járulnak hozzá a felvetett témák,
kérdések és problémák mélyebb megértéséhez,
illetve megoldásához. Saját értékükbe és méltóságukba vetett bizalom híján a diákok tartózkodni fognak a kritikai gondolkodás maradéktalan
elfogadásától.

A VÉLEMÉNYKÜLÖNBSÉGEK TOLERÁLÁSA
Mihelyt a tanulók szabadon találgathatnak, a vélemények és nézetek sokszínûsége jelenik meg.
Amikor szertefoszlik az a hit, hogy csak és kizárólag egyetlen helyes válasz létezik, gyakran annyiféle vélemény jelenik meg, ahány tanuló van
a teremben. Ha a véleménykifejtés korlátozására
kísérletet teszünk, a tanuló gondolkodását korlátozzuk. A kritikai gondolkodás kibontakozása érdekében olyan légkört kell teremtenünk az osztályteremben, amely biztosítja a tanulókat arról,
hogy a tanár a véleményeknek és a nézeteknek
széles skáláját várja el és tolerálja.

MÁSOK MEGHALLGATÁSA Az osztályteremben
a gondolatok osztálytársakkal való megosztása a
tanulótól azt kívánja meg, hogy odafigyeljen a
másikra, egy idõre felfüggessze véleményét,
vagy pedig saját maga strukturálja a maga számára a hallottakat. Cserébe a többiek kollektív
bölcsességét kapja, ami segíti kifejezõkészségének bõvítését, és egy szélesebb kontextust biztosít számára, amelyben saját gondolatának helyét megkeresheti. A tanulók a párbeszéd kiteljesedése révén válnak képessé saját gondolataik
megvizsgálására és finomítására, és ennek révén képesek beilleszteni azokat gondolatrendszerük azon szõttesébe, amelyet tanulásuk és
élettapasztalataik révén teremtenek.

BÁTORÍTÁS AZ AKTIVITÁSRA Sok gyermek abban a hitben érkezik passzív tanulóként az iskolába, hogy a tanár vagy a tankönyv adja meg azt a
tudást, amire szüksége van. A tudást statikus dolognak tartja, amelyet csak a fejekbe kell tölteni
és reprodukálni. Ezek a tanulók egészen addig
nem gondolkodnak kritikai módon, amíg nem
kezdenek el energiát fektetni a saját tanulási folyamataikba. Csak ekkor kezdenek el igazán tanulni és felelõsséget vállalni a saját tanulásukért.

AKTÍV RÉSZVÉTEL Amikor a tanulók egy megfelelõ kihívást biztosító tanulási folyamat aktív
résztvevõi, a részvétel nagy örömöt jelent számukra, ami a figyelem és a felfogóképesség növekedésével is jár. Azok a tanulók, akik átélik ezt
a teljes elmélyülést, megértik, hogy ha a tanulásba megfelelõ energiát fektetnek, örömüket
fogják lelni benne, és nagyobb megelégedést
fog jelenteni számukra.

44

jomodsz.qxd

8/5/05 10:20 AM

Page 45

A tanár felelõssége a kritikai gondolkodás
támogatásában

A diák felelõssége a kritikai
gondolkodásban

A BIZTONSÁGOS KOCKÁZATVÁLLALÁS LÉGKÖRÉNEK BIZTOSÍTÁSA A szabad gondolkodás kockázatos lehet. A gondolatok furcsa, humoros és néha ellentmondásos módon kapcsolódhatnak össze. A tanároknak biztosítaniuk kell
a tanulókat arról, hogy ez a tanulási folyamat természetes része. Azt is fontos világossá tenni,
hogy a gondolatok kigúnyolása nem járható út,
mert magát a gondolkodást fojtja el, mert gondolatainak kifejtése és kifejezése túlságosan kockázatossá válik az egyén számára. A gondolkodás szempontjából olyan biztonságos légkört kell
teremteni, ahol a gondolatokat tisztelik, és ahol a
tanulók erõsen motiváltak a gondolkodásban való aktív részvételre.

A MEGOSZTÁS KÉPESSÉGE A másokkal való
megosztás fegyelmezett viselkedést kíván. Megköveteli az egyéntõl, hogy lemondjon valamirõl
mások kedvéért. A szülõk a társas érintkezés és a
túlélés fontos készségeként tanítják erre kisgyermekeiket. A megosztás készségének fontosságát
a gyerekek azonban nemcsak a szülõk elvárásai
miatt fogadják el, hanem felismerik, hogy milyen
lényegi elõnyökkel jár ez a folyamat számukra.
Megértik, hogy valami feladásával bizonyos nyereségre tesznek szert. Azzal, hogy elkötelezik magukat a másokkal való megosztás mellett, egyben tanulóközösségük, osztályuk és iskolájuk
mellett is elkötelezik magukat. A meggyõzõdések, gondolatok és vélemények megosztása
azonban kockázatos is lehet. Megköveteli a tanulótól, hogy gondolkodó és hittel rendelkezõ emberként valljon színt mások elõtt, akik éppúgy
képesek nagy gondolatokra, mint megalázó hibákra. A megnyilatkozás és a meghallgatás
módja meg is határozza azt a tanuló közösséget,
amelyben mindannyian felnevelõdünk.

A TANULÓ GONDOLATÁNAK TISZTELETE
Gyakran vagyunk bizonytalanok, vagy félünk
amiatt, hogy mit is fognak gondolni diákjaink,
miként fogják értelmezni az információt. Komoly
erõfeszítéseket teszünk, hogy szabályozzuk és
mederbe tereljük gondolkodásukat, mintha e
nélkül elméjük elszabadulna, és valamiféle pusztító erõvé válna. Valójában a helyzet pont fordított: mikor a tanulók megértik, hogy véleményük értékes, mikor elhiszik, hogy tanáruk tiszteli
gondolataikat és vélelmeiket, rendszerint nagyobb felelõsséggel és odafigyeléssel reagálnak.
Elkezdenek saját gondolkodásuk iránt is nagyobb tisztelettel lenni, és komolyabban veszik
saját tanulásuk folyamatát is.
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A GONDOLKODÁST TÁMOGATÓ ÉRTÉKREND
A kritikai gondolkodáshoz fontos, hogy a tanulók értésére adjuk: véleményük, saját kritikai
elemzésük eredménye értékes dolog. Az iskoláknak és a tanároknak hitelesen (rejtett tantervtõl
mentesen), a tanulási folyamatra és az értékelésre is kiterjedõen kell kinyilvánítaniuk ezt az értékrendet. Ha kizárólag vagy elsõsorban csak
annyit kérnek, hogy a tanuló mondja vissza az
órán hallottakat, a diák hamar megérti, hogy valaki más gondolatainak a bemagolása a legfõbb
érték. Ha azonban nem ezt tekintjük a legfõbb
értéknek, azzal is világossá kell tennünk, mit becsülünk igazán, hogy máshogy viszonyulunk a
diákhoz, és máshogy kérünk számon
TempleSteeleMeredith, 1988. II/ 913. alapján

A HAGYOMÁNYOS ÉS A KRITIKAI GONDOLKODÁST TÁMOGATÓ,
KÍVÁNATOS ISKOLAI GYAKORLAT
A hagyományos iskolai gyakorlat
jellemzõi

A kívánatos iskolai gyakorlat
jellemzõi

Az értelemképzésben nagyjából azonos jelentés
megteremtését várja el (gyakran csak egy helyes
választ tételez fel).

Az értelemképzésben az egyéni jelentések megteremtését teszi lehetõvé (nagyobb tere van az alternativitásnak, a különbözõ helyes válaszoknak).

A tudásszerzés befogadó jellegû, passzív.

A tudásszerzés aktív-produktív folyamat.

A tanítási-tanulási folyamat termékközpontú,
nem vesz figyelembe egyéni eltéréseket.

A tanítás-tanulás folyamatközpontú, metakognitív, teret enged az egyéni tanulási utaknak.

A tudás elsajátító, reproduktív jellegû.

A tudás reflektív jellegû, problémamegoldó.

A tudástartalmakat viszonylag állandónak tekinti.

A tudást ideiglenesnek, folyton alakulónak tekinti.

Kevés figyelmet fordít a szociális készségek fejlesztésére.

Hangsúlyos szerepet kap az interperszonális intelligencia fejlesztése (kooperáció, empátia, tolerancia, konszenzuskészség).

Tanárdiák közti kommunikációra épül.

Az inter- és introaktivitás széles skáláját valósítja
meg (diákdiák, diákismerethordozó, diákgondolatai, érzései, csoportegyén stb.)

A döntés a tanáré (tekintély).

A döntés közös: tanáré, tanulóé.

A diszciplinaritás szerepe meghatározó: kis tudományokat tanít.

Az életközeliség, az adaptálhatóság, a felhasználhatóság szerepe megnõ.

BárdossyDudásPethõnéPriskinné, 2002. 128.
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A KRITIKAI GONDOLKODÁS
FEJLÕDÉSÉT/FEJLESZTÉSÉT ELÕSEGÍTÕ ISKOLAI
GYAKORLAT MÓDSZEREI ÉS ESZKÖZEI

A kritikai gondolkodás nemcsak elmélet, a gyakorlatban átgondolt, széles
és rugalmas felhasználást biztosító módszertannal is rendelkezik. A konstruktív pedagógia tanulásfelfogására építve a tanulás általános kereteként a
ráhangolódás  jelentésteremtés  reflektálás modellt a tanulási folyamat
egészére kiterjedõen használja (lásd a vonatkozó fejezetben). Elõnyben részesíti a tanulás egyéni, páros és kis csoportos formáit, a kooperatív tanulás és a projekttanulás módszerét. E módszereken belül számos tanulási
technika mûködtetését kínálja. Tanulási eljárásainak egy része a diákok elõzetes vagy személyes tudásának, tapasztalatainak, vélelmeinek elõhívására
szolgál. Technikáinak másik csoportja abban segíti a diákokat, hogy az olvasás vagy a (meg)hallgatás ideje alatt fontos információkra találjanak, és
saját tudásuknak felelõs, aktív megalkotói legyenek. Grafikus szervezõi egyaránt segítik az információgyûjtést, az elrendezést (kategorizálást), a tudás
megkonstruálását és tartós memóriába épülését. Vannak technikái a találgatások, elõfeltevések megfogalmaztatására és a tanulók kritikai kérdésfelvetéseinek ösztönzésére is. A kritikai gondolkodás módszer- és eljáráskészlete kiemelkedõ figyelmet fordít az értõ olvasás és a kreatív írás fejlesztésére, illetve az olvasásnak és az írásnak a kritikai gondolkodás fejlesztésében
betöltött eszközjellegû használatára is. A tanulási eljárások harmadik csoportja az új tudás személyessé válását, lehorgonyzását, adaptív felhasználását segíti. Változatos megosztás- és vitatechnikái például a tanulókat véleményük megfogalmazására és állításaik érvekkel való alátámasztására bátorítják, miközben erõsítik a diákok egymás gondolatai iránt megnyilvánuló
tiszteletét. Módszertana kiterjed a diákok tanulási folyamatának (és nem
csak az eredménynek) tervezésére és értékelésére is.
A KRITIKAI GONDOLKODÁS LEHETÕSÉGEI
AZ IRODALOMTANULÁSBAN

Ha az irodalomértést a szöveg és a befogadó párbeszédébõl kiinduló, ám
az olvasók közösségére is kiterjeszthetõ aktív, interaktív és reflektív folyamatok soraként értelmezzük, a kritikai gondolkodásnak mint tanári filozófiának, illetve módszer- és eljáráskészletnek több szempontból is kitüntetett
szerepe lehet a tantárgy tanításában-tanulásában. Mint tanári filozófia teret
engedhet annak a belátásnak, hogy az irodalmi alkotásnak többféle jelentése lehetséges, mert a jelentést a befogadó tulajdonítja a szövegnek. Hozzászoktathatja a tanulókat ahhoz, hogy saját értelmezéseiket megosszák egymással, mások gondolatait pedig figyelmesen és türelmesen meghallgassák. Kialakíthatja és fejlesztheti a kritikai hozzáállás attitûdjét. Egyrészt az
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arra való igényt, hogy a diákok olvasmányaikról esztétikai ítéletet alkossanak (a tetszett  nem tetszett banalitása helyett a megalkotottság  jó
vagy rossz a mû  jellemzõit vizsgálják meg), és értékítéleteiket érvekkel támasszák alá. Másrészt vizsgálat tárgyává tegyék saját gondolkodásuk, jelentésteremtésük, értelmezésük logikusságát, igazolhatóságát, koherenciáját is. Mivel a kritikai gondolkodás az olvasást és az írást oktatási-nevelési
céljainak stratégiai, a kritikai gondolkodás kompetenciáját kialakító és fejlesztõ eszközeként értelmezi, nagyon fontos funkciója lehet a szövegértési
és szövegalkotási kompetenciák fejlesztésében is. Módszertana az értelmes,
változatos tanulói tevékenységben történõ tanulást, a saját tanulásért-megértésért érzett felelõsség kialakulását és a tervszerû képességfejlesztést egyaránt ösztönzi és segíti.
A kritikai gondolkodás befogadásközpontú irodalomfelfogása leginkább
az olvasói válasz alapú  avagy szubjektív kritika (reader response) elméletével és gyakorlatával hozható összefüggésbe. A szubjektív kritika az olvasást
olyan közösségi tevékenységként értelmezi, amelyben az olvasó és a szöveg
közti párbeszéd kiterjeszthetõ a többi olvasóra is. Ez a felfogás ad leginkább
lehetõséget a diákoknak arra, hogy olvasmányélményeikre õszintén reagálhassanak, elkezdjék kialakítani a szöveggel kapcsolatos saját álláspontjukat,
és ezeket az álláspontokat életszerû, emlékezetes és hasznosítható kontextusba helyezzék, módosítsák és értékeljék. Ez az irodalomtanítási stratégia
komoly jelentõséget tulajdonít az olvasók értelmezõ közösségének, hiszen
miközben a diákok megosztják egymással olvasmányélményeiket és az
egyes irodalmi mûre adott válaszaikat, olyan mûértõ közösséggé válhatnak, amelyben az egyéni válaszaikat egymással megosztó emberek párbeszéde nemcsak a mû mélyebb megértéséhez járulhat hozzá, hanem a személyek közötti (interperszonális) figyelmet és az élmény megosztása közben
megképzõdõ közös jelentések kialakítását is elõsegítheti. Eközben a feldolgozás folyamatában a szöveg irodalmi-esztétikai vonatkozásait is feltárhatja.
➠ Az olvasottak alapján egészítse ki pókhálóábráját &!
Vesse össze saját tanítási gyakorlatát a kritikai gondolkodásról olvasottakkal!
Mondjon néhány konkrét példát arra, hogyan segíti Ön tanulóinak kritikai
gondolkodóvá válását irodalomórán!

Irodalom
BÁRDOSSY IldikóDUDÁS MargitPETHÕNÉ NAGY CsillaPRISKINNÉ RIZNER Erika: A kritikai gondolkodás fejlesztése  Az interaktív és reflektív tanulás lehetõségei, Pécsi Tudományegyetem, 2002.
CSAPÓ Benõ: Az oktatás és nevelés egysége a demokratikus gondolkodás fejlesztésében, Új Pedagógiai Szemle, 2002/2.
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CSAPÓ Benõ: Tudás és iskola, Mûszaki Könyvkiadó, 2004.
FISHER, Robert: Hogyan tanítsuk gyermekeinket gondolkodni? Mûszaki Könyvkiadó, Budapest, 1999.
MIHÁLY Ildikó: OECD-szakértõk a kulcskompetenciákról, Új Pedagógiai Szemle,
2002/6.
TEMPLE, CharlesSTEELE, Jeannie L.MEREDITH, Kurtis S.: A teljes tantervre kiterjeszthetõ kritikai gondolkodás elméleti kerete, A kritikai gondolkodás fejlesztése olvasással és írással projekt számára készült, Hogyan tanulnak a gyermekek? címû elméleti alapelveket összegzõ fejezet, valamint tankönyvek
IVIII. kézirat, 1988.
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HARMADIK KITEKINTÉS:
AZ IRODALOMOLVASÁSI STRATÉGIÁK
TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉSE,
A BEFOGADÁSKÖZPONTÚ IRODALOMTANÍTÁS
➠ Hogyan gondolkodtak a szerzõ  mû  befogadó  jelentés viszonyáról a
különbözõ korok irodalomtudományos iskolái?
Mit gondol Ön arról, hogyan képzõdik meg az irodalmi mû jelentése?
IRODALOMTUDOMÁNYI ISKOLÁK ÉS SZEREPÜK
A TANÁRI GYAKORLATBAN

Akár tudatosul, akár nem, minden irodalomolvasónak (befogadónak) van
elképzelése, laikus elmélete az irodalomról, bár ezek az elgondolások, illetve
vélekedések nem feltétlenül felelnek meg a tudományos iskolák elméleteinek. Az irodalomelméleti tudás az irodalomtanár számára azért eminensen
fontos, mert ennek bázisán építheti fel tudatosan az irodalomtanítás-tanulás folyamatát, tervezheti és szervezheti a tanulók olvasással, irodalomértéssel összefüggõ tevékenységét, segítheti diákjai értelmezõi kereteinek (fel)épülését, alakulását. Az irodalomtudományi iskolák olvasási stratégiákat tudatosítottak és tudatosítanak, általánosítottak és általánosítanak. Az újabb
és újabb irodalomtudományi iskolák megjelenését nem racionális tudásproblémák indokolták és indokolják (vagyis nem azért születtek, születnek,
mert a régebbiekrõl kiderült, hogy itt vagy ott hibásak), hanem azért, mert
az új irodalmi alkotások, az új mûtípusok, a köznyelvitõl eltérõ irodalmi jelhasználat újfajta megközelítést, másféle olvasásmódot követelnek.
Ahogyan a pedagógiai nézetrendszere irányítja a tanár gondolkodását,
tetteit és döntéseit, úgy az irodalomtanár gondolkodását és praxisát is
meghatározza az, hogy milyen irodalomtudományi iskola követõje, transzformálója, vagyis milyen értelmezõi keretei vannak az irodalom fogalmát,
lényegiségét, szerepét vagy magát az irodalomtanítást, az irodalmi szövegek jelentésének megképzõdését illetõen.
Napjainkban meglehetõs leegyszerûsítéssel három nagy, kialakulásában
történetileg is egymást követõ irodalomtudományi iskoláról szokás beszélni. A XIX. század második felében jelentkezõ (premodern) pozitivista irodalomtörténet-írásról és a századvég szellemtörténeti iskolájáról, a XX. század
húszas-harmincas éveitõl kialakuló (modern) formalista és strukturalista
mûhelyek képviselte irodalomelméletekrõl, valamint a XX. század hetvenes
éveitõl ható jelenkori (posztmodern) irodalomtudományi iskolákról (hermeneutika, befogadásesztétika, (de)konstrukció, posztkulturális elméletek. Az
egyes elméleti rendszerek áttekinthetõk annak alapján, hogy a szerzõ (kor)
 mû  befogadó  jelentés elemei közül melyik elemet vagy elemek közti
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viszonyt tartják meghatározónak, elsõdlegesnek (Bókay, 1997.). A módszertani kézikönyv nem tekinti feladatának ezen iskolák részletes bemutatását, így csak rövid összefoglalókat közöl. A fejezet végén olvasható irodalomajánlások, ha szükséges, segíthetik a további tájékozódást.
Az irodalomtörténet-írásnak az ókorig visszanyúló, nagy múltú hagyománya van. Modern értelemben vett szaktudományként összekapcsolódott a
romantika korának felismerésével, miszerint az irodalom közösségi értelemben véve történeti jellegû, és sajátos létezési formája a nyelv (Hyppolite
Taine, Wilhelm Scherer). Tudományos-filozófiai alapját a XIX. század második felének pozitivista gondolkodása képezte, középpontjában a tények és
tapasztalatok tisztelete állt. Nézetrendszerében az irodalmi mû jelentésének
forrása elsõsorban a szerzõ és a mû viszonyában rejlik, ezért a hangsúlyt az
életrajzi tények, élmények, valamint a társadalmi-politikai hatások kutatására helyezte. Meggyõzõdése volt, hogy minden emberi-nyelvi alkotás lényege feltárul, ha megvilágítjuk eredetének összefüggéseit. A pozitivizmus kritikájaként a XIX. század utolsó harmadában jelentkezõ szellemtörténeti iskola (Wilhelm Dilthey) az egyes korszakok hasonlóságait és különbözõségeit
az anyagi világtól független korszellembõl eredeztette. Eszerint a korszellem kifejezi az egyén élményvilágát, ugyanakkor az egyén élményvilága tükrözi a kor szellemét. Az irányzat képviselõi az ember alkotta kultúrákat nem
fejlõdés-, hanem alakulástörténetükben vélték megtapasztalhatónak, az irodalmi alkotások jelentését a beleérzõ képesség és az átélés révén gondolták
megragadhatónak. Szerintük az egyes korok alkotásaiból a korszellemre
következtethet a befogadó. E két iskola eredményei napjainkig jelen vannak
az irodalomtudományban, felhalmozott mûveltséganyagukat a modern és
posztmodern olvasói stratégiák is használják.
A XX. század elsõ évtizedeiben új irodalomtudományi mûhelyek alakultak
szerte a világban. A formalista iskolák (amerikai új kritika, orosz formalizmus) a modern irodalom alapvetõen új szövegeinek (Eliot, Pound, illetve az
orosz avantgárd) megértési problémáira adott válaszok voltak. A strukturalizmus pedig a formális logika és a nyelvelmélet hátterére támaszkodott.
Ezek az iskolák elvetették a természettudományos és pszichológiai megközelítésmódot. Vizsgálódásuk körén kívül esõnek tekintették az irodalmi alkotás kontextusát, és az irodalom nyelvi alapú meghatározására tettek kísérletet, így kutatásuk középpontjába a poétikai jelhasználat került (Roman
Jakobson, Claude Lévi-Strauss, Ivor Armsrong Richards). A mûalkotást
öntörvényû, jelek zárt rendszerébõl álló világnak, ugyanakkor különbözõ
makrostruktúrák részének (mûfaj, nemzeti jelleg) tekintették. Úgy vélték, a
mû különbözõ elemekbõl felépülõ komplex rendszer, melynek elemei különféle viszonyban vannak (alá-fölérendeltség, ok-okozat, rész-egész stb.)
egymással. Ezért az elemzés céljának a rendszert mûködtetõ alapelvek feltárását és értelmezését tekintették. Mûközpontú elemzõ eljárásokat dolgoztak ki és honosítottak meg.
A posztmodern irodalomtudományok közös jellemzõje, hogy az irodalmi
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alkotás jelentését a mû és a befogadó dialógusaként értelmezik. Gondolkodási rendszereinek közös lényege, hogy a strukturalizmus nyelvi immanenciája, logocentrizmusa (központi értelemmagra irányultsága) helyett hangsúlyozza a szöveget körülvevõ szubjektív kontextus, a perem, a határ meghatározó, megbontó szerepét.
A XX. század hatvanas éveitõl elõtérbe kerülõ hermeneutika (HansGeorg Gadamer) a befogadó aktivitását, jelentés- és értelemképzõ szerepét
hangsúlyozza. Arra hívja fel a figyelmet, hogy az olvasáskor az író és a kor
másságával (idegenség) való találkozás, a másság megértése, illetve értelmezése révén az ember önmagához közelíti a mûveket, amivel saját magát
is jobban megismeri. A hermeneutika a jelentést idõben változó, függõ természetûnek fogja fel, így létezõ jelentés helyett a mû és a befogadó párbeszédébõl kibomló, létrejövõ jelentésrõl beszél. A hermeneutika az intertextualitást az irodalmi szövegek létmódjaként ismerte fel, hangsúlyozva,
hogy a mû és az olvasó egyaránt évezredes hagyományozottságú szövegek
hálózatának összefüggésében létezik. A hermeneutika és a strukturalizmus
eredményeibõl kiinduló befogadásesztétika (Hans Robert Jauss) alapgondolata, hogy bár az irodalom mûvekbõl áll, nem létezhet olvasók nélkül. Az
irodalom tehát mûvekbõl és a befogadók történetileg változó sorából, a
szöveg és a befogadók történetileg változó viszonyából áll. Az irodalomtudománynak vizsgálódás tárgyává kell tennie a mûvek koronként és személyenként változó értelmezéseit és azok hatását, azaz kutatnia kell a mûvek
befogadástörténetét.
A hatvanas évek végétõl a strukturalizmus megközelítéseivel kapcsolatban  többek között Roland Barthes és Gérald Genette munkásságában 
merültek föl a klasszikus strukturalista koncepció egyes alapelveit megkérdõjelezõ elméleti és értelmezési problémák. A posztstrukturalista iskolák
részben folytatták, részben meghaladták mûközpontú elõzményeiket. Ekkorra vált világossá ugyanis, hogy a jelhasználat nem zárható le, nem stabil.
Nem, mert egyrészt minden jelentésmechanizmust szubjektív kontextus
vesz körül, másrészt, mert a jelhasználat alapeleme, maga a jelölõ sem állandó és biztos egység, mert a jelölõk a differenciák diakritikus (módosító)
rendszerében kapcsolódnak egymáshoz a jelentõk (signifiant) végtelen
láncaként (J. Lacan kifejezése). Ezért a jelentés állandóan változó, alakuló
folyamat részeként meghatározott. Ezzel a belátással  a langue  parole
világos és éles elkülönítettségével szemben  egyértelmûvé vált a szubjektum mint folyamat kizárhatatlansága és bizonytalansága.
A posztmodern gondolkodással az amerikaifrancia dekonstruktivizmus
áll (Jacques Derrida, Paul de Man) a legközvetlenebb kapcsolatban. A dekonstrukció szakít azzal a hagyománnyal, amely a szövegben az igazságot
és a világ hû képét kereste, és azokat a sémákat kutatja, amelyek az értelem változását, folyamatát a stabil értelemmel szemben létrehozzák. Azt
vallja, hogy minden eddigi olvasatot le kell bontani, és újra kell értelmezni.
Úgy véli, ha nem létezik egyetlen igazság, akkor a mûvek megközelítése is
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csak többféle lehet, és csak egy tágan értelmezett írásként, szövegek, értelmezések sorozataként jelenhet meg. A dekonstrukció a jelentést összetettnek, többértelmûnek, rögzíthetetlennek, megkérdõjelezhetõnek tekinti.
A posztmodern irodalomelméleteknek kifejezetten az irodalomkritikából
spontán módon születõ irányzatába sorolhatók az új hisztoricizmus, a kulturális kritika (cultural studies), a feminizmus és a posztkoloniális elméletek,
melyek politikailag, társadalmilag perem helyzetû csoportok (színes bõrûek, nõk) kultúrájának a kutatása során születtek. Ezek az irányzatok feltételezik, hogy a szövegek értelemkonstrukciói gyakran elrejtenek olyan okot,
jelentést, melyek a politikai célokban rögzített vágy és hatalmi konstrukció
megnyilvánulásai. Úgy vélik, hogy történeteink nem annyira megvilágítani
akarnak, hanem sokkal inkább fenntartani egy olyan közösségi állapotot,
hatalmi viszonyrendszert, amely nem ad egyenlõ lehetõséget az egyes csoportok tagjai önmegvalósításához.
A hatvanas évek vége óta az irodalomról való beszédben is fontos szerephez jutott a feminizmus lényegi kérdéseit  biológiai nem, nemi szerepek,
szexualitás és nemi különbségek  és ezek irodalmi reprezentációit magában foglaló feminista irodalomelmélet és -kritika. Az irányzat lényegi kérdése a nõk jogain túlmenõen a társadalom által részükre biztosított lehetõségekre irányul. A feminizmus elsõ lépésként az irodalmat mint intézményrendszert veti alá kritikus vizsgálatnak. Arra mutat rá, hogy az irodalmi
intézményrendszer alapját képezõ irodalmi kánont férfiak alkották férfiakról
és férfiaknak. Azok az esztétikai és történeti kritériumok, amelyek alapján ez
a kánon létrejön, nem szólnak a nõk tapasztalatait megjelenítõ-kifejezõ nõírók szövegeirõl. A feminzimus kérdésfelvetései nyomán feltérképezõdnek
az irodalomtörténet fehér foltjai, és ez a kánon lassú, de fontos átalakulásához vezet. Magában foglal olyan szövegeket is, amelyek újabb szempontokkal szolgálnak a kánonnak már korábban részét képezõ alkotások átértelmezéséhez is. Ezzel párhuzamosan a feminizmus kritika tárgyává teszi az
irodalomkritika gyakorlatát meghatározó módszereket, elõfeltevéseket és
elméleteket is. Hatására megkérdõjelezõdik az értelmezések semleges nézõpontja, a módszerek érvényessége, az elméletek egyetemessége, az elõfeltevések ártatlansága. Mindezek helyét a tudásnak a történelembe, társadalomba és általuk az egyénbe való beágyazottsága veszi át. Ehhez a
munkához jelentenek intézményes bázist az 1980-as évektõl szaporodó
Womens Studies és Gender Studies tanszékek.
A posztkolonialitás a különbözõ kultúrák kapcsolatát szándékozik feltárni.
Gondolkodási rendszerében a figyelem a kultúra hagyományosan hierarchikus alapokra épülõ meghatározásából korábban kiszorult, perem helyzetû csoportok (nõk, színes bõrûek, fiatalok) kultúrájára irányul. E kultúra mára önálló kánonnal rendelkezik. Nem hagyható figyelmen kívül a posztkolonializmus politikai irányultsága, így az a tény sem, hogy az elméleti vitáinak
hátterében olyan, egymással hierarchikus viszonyban álló népek kapcsolata
áll, amelyeket a gyarmatosítás valamilyen formája összekötött a történelem
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folyamán. Bár a posztkoloniális szó szerint gyarmatosítás utánit jelent, valójában olyan, a gyarmatosítás kezdetével egyidõs kapcsolatrendszert jelöl,
melynek homlokterében a gyarmatosító és a gyarmati kultúrák együttélése,
egymásra hatása áll. Egyik legáltalánosabb értelmezésmódja a nyugati és a
keleti kultúráknak az európai gyarmatosítás idõszakában kialakult kapcsolatrendszeréhez kötõdik. A fogalom napjainkban tágabb értelmet nyer,
melyben a faji másság meghatározó szerepe gyakran áttevõdik az azonos
néphez tartozó, de különbözõ társadalmi osztályok és csoportok közötti
kommunikációs zavarok és elfojtások leírására. (A kultúrkritikai irányzatok
áttekintésének forrása Bókay Antal, Sári László és Szamosi Gertrud kézirata.)
E rövid áttekintésbõl is látható, hogy míg a pozitivista irodalomtörténetírás az irodalmi alkotás jelentését a szerzõ (kor)  mû viszonyából (a szerzõ
elve), a strukturalizmus a mûalkotást zárt és változatlan struktúrának tartva
a mû  jelentés viszonyból (a mûközpontúság elve), a jelenkori (posztmodern) irodalomelméletek a mû  befogadó relációból (a párbeszéd vagy a
befogadó elve) vezetik le. Ezeket az összefüggéseket, illetve változásokat az
alábbi ábra szemlélteti.
IRODALOMTUDOMÁNYI ISKOLÁK  IRODALOMOLVASÁSI
STRATÉGIÁK

SZERZÕ

PREMODERN

MÛ

BEFOGADÓ

JELENTÉS
(1 vagy N)

POSZTMODERN

MODERN
objektív, újra és újra
azonosítható jelentés,
jelentésbeli öntörvényûség,
zártság
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➠ Gondolkodjon el arról, mi történik, mi történhet irodalomórán (mit tesz a
tanár, és mit tesz a diák), ha a tanár irodalomfelfogása a premodern, ha
a modern vagy ha a posztmodern (jelenkori) irodalomelméletekhez áll
közel!
AZ ÚJABB IRODALOMELMÉLETI ISKOLÁK EREDMÉNYEINEK
BEÉPÍTÉSE AZ IRODALOMTANÍTÁSBA

Mint tudjuk, a magyar irodalomtanítás hagyományai erõsen belegyökereztek a pozitivista irodalomtörténet-írásba, s ezen az 1970-es évektõl hazánkban is teret nyerõ strukturalizmus sem tudott jelentõs rést ütni. Így valójában érthetõ, hogy tankönyveinket és az irodalmat tanító tanárok többségét
is érintetlenül hagyták azok, a magyar irodalomtudományt a világ korszerû
irodalomtudományi iskoláihoz visszakapcsoló folyamatok és eredmények,
amelyek az 1990-es évektõl egyre határozottabban jelentkeztek az irodalomtudomány berkeiben. Bár a kilencvenes évek közepétõl sorra jelentek
meg alternatív irodalomkönyvek, ezek koncepciója többnyire nem jelentett
gyökeres, az irodalmat a szöveg és az olvasó párbeszédének, esztétikai
örömforrásnak, a nyelv kalandjának felfogó szemléletváltást. S ha mégis,
mert akad néhány példa erre is, a vállalkozás nem tudott lényeges áttörést
hozni a felhasználók körében. Ennek okai részint a központi szabályozásban
(az akkor még kötelezõ kerettanterv), az irodalomtanárok idegenség- és
szokatlanság-tapasztalatában (Arató LászlóPála Károly tankönyei) vagy
épp az egyébként korszerû szemléletû tankönyv módszertanának kidolgozatlanságában (Eisemann GyörgyH. Nagy PéterKulcsár-Szabó Zoltán
11.-es tankönyve) kereshetõk.
A magyar irodalomtanításban szintén hagyományos módszertan-ellenesség többek között azért is bosszulja meg magát, mert a szöveg és a befogadó párbeszédét hangsúlyozó elméletek az irodalomtanítás gyakorlatába
nem tudhatnak transzformálódni sem a hagyományosan monologizáló
tankönyvekkel, sem a hagyományosan elõadó, ismeretátadó tanári szerepekkel. A befogadásközpontú irodalomtanításban ugyanis nem a tanár befogadása, interpretációja van elõtérben, hanem a tanulók olvasói stratégiáinak, jelentésteremtõ képességeinek, szövegértõ és szövegalkotó kompetenciáinak a fejlesztése.
Az elavult, ám rögzült szemléletek az irodalomtanításban akkor is továbbörökítõdhetnek, ha a fiatal tanárgeneráció az egyetemeken megismerkedik
a jelenkori irodalomelméletekkel. Egyrészt feltehetõen azért, mert a diskurzust hangsúlyozó irodalomelméletek mellé kevés módszertani fogódzót, saját élményû tapasztalatot kap arról, hogyan is lehet hatékony, tevékenységbe ágyazott párbeszédeket generálni az órákon szöveg és olvasó, illetve olvasó és olvasó között (a beszélgessünk róla, valaki mondja meg vagy
ki mit gondol típusú frontális hívószavak ugyanis többnyire nem mûköd55
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nek, vagy csak a szóláskényszeres gyerekre hatnak). Másrészt azért, mert az
úgy tanít, ahogyan õt tanították elv itt is gyakran érvényesül. Vagyis nem
ritka, hogy hermeneutika ide, befogadásesztétika vagy dekonstrukció oda,
amikor belép a gyakorlatba a fiatal tanár, jöhet az életrajz, a keletkezési körülmények, a történelmi háttér, a versinterpretáció tanári elõadásban, esetleg a szókratészi kérdve kifejtés.
Persze, nem könnyebb a helyzete azoknak a régóta pályán lévõ irodalomtanároknak sem, akik az új típusú érettségi vizsgakövetelmények miatt
kényszerülnek szemléletváltásra, vagy csak egyszerûen kudarcként élik
meg az irodalomtanítást a diákok érdektelensége vagy az olvasás iránti elkötelezettségük hiánya miatt. A változó igények és követelmények vagy az
irodalom tantárgy és az olvasás presztízsvesztésének a tapasztalata azonban nem csak elkeserítõ, napi szorongást keltõ élmény lehet. Új, a befogadót, az olvasó diákot középpontba állító szemlélet kialakítására, elfogadására, termékeny módszertani kultúra elsajátítására is ösztönözhet. Ha pedig a
tanuló odahaza nem olvas, akkor a beállítódás kialakítása érdekében magát az irodalomórát kell a napi olvasás terepévé tenni (lásd: szakaszos olvasás, olvasói mûhelymunka, levelezés irodalmi mûvekrõl &, olvasónapló &, irodalmi körök &, irányított képalkotás &, belsõ hangok
&). A hatékony változtatás alapja itt is az irodalomtanár meglévõ nézeteinek feltárása, saját értelmezõi kereteinek és az ezzel ellentétes tapasztalatainak a szembesítése, végsõ soron a koncepcióváltás lehet. Ha igaz, hogy az
élethosszig tartó tanulás a XXI. század egyik alapkövetelménye, akkor ez az
igazság kiterjeszthetõ kell, legyen a tanárra, az irodalomtanárra is.
AZ IRODALOMTANÍTÁS-TANULÁS SZEREPÉNEK
NÉHÁNY ÚJABB FELFOGÁSA

A világ egyes irodalomoktatási rendszereiben az elemzõ megközelítésmódok elõtérbe kerülésének hatására (angol-amerikai új kritika, strukturalizmus) az 1960-as évektõl jelent meg oktatási célként a tanulók olvasóvá nevelése, kritikai érzékük fejlesztése a kortárs szövegek vonatkozásában is.
Ezeknek az irodalomolvasási stratégiáknak közös jellemzõje az irodalmi
szövegek keletkezéstörténetének, biográfiai és kortörténeti háttérvizsgálatának elhagyása, és annak az elvnek az alkalmazása, hogy a mûvet úgy kell
értelmezni, ahogy arra egy modern olvasó természetes módon képes. Ez a
felfogás fontos szerepet tulajdonít a nyelvi többértelmûségnek, a textus természetének, nyelvi alapokon nyugvó vonatkozásainak, valamint esztétikaikritikai megítélésének. A kritikai érzék fejlesztésének igénye a mûelemzõ
technikák, eljárásmódok elsajátíttatását, az elemzés, az interpretáció tanulói gyakorlatát juttatta szerephez az irodalomtanulásban.
A XX. század utolsó harmadának irodalomtanítási curriculumaiban jelent
meg az élményközpontú megközelítésmód is, amely az irodalmi szöveg
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nyelvi komplexitása és a mû formai-képi összetevõi helyett a mûvekben
megnyilvánuló szituációkra és érzelmekre összpontosít. E felfogás szerint
az a legfontosabb, hogy a gyermek minél többféle érzelemmel, életszerû
tapasztalattal találkozzon a mûben, hiszen saját, közvetlen élményeinek van
leginkább szerepe a jelentésteremtésben. Ebben az olvasásmódban a gyermek szocializációja érdekében az irodalmi szöveg és az olvasó közvetlen
élettapasztalatának összekapcsolása a cél (Lásd a szociálkonstruktivizmus
hangsúlyai!). Az élményközpontú irodalomtanítás a hamar elévülõ, tényszerû ismeretek helyett olyan maradandóbb területek fejlesztésére összpontosít, mint a gondolkodás, a kreativitás, a személyiségfejlesztés, a tudás gyakorlati felhasználhatósága.
Az irodalomtanítás nyelvközpontú felfogásai abból indulnak ki, hogy az
irodalomolvasás, valamint az irodalomról való beszéd és írás alkalmas a tanuló nyelvi kompetenciájának fejlesztésére, csiszolására, szókincsének bõvítésére, nyelvi kifejezõkészségének és kommunikációs készségének fejlesztésére, illetve a nyelvileg marginalizálódottak felzárkóztatására. Alapelve,
hogy a nyelvi kompetenciák minden más tárgy sikeres tanulásának lehetõségét befolyásolják.
A befogadásközpontú irodalomtanítási stratégiák az olvasó értelmezõi
kereteibõl indulnak ki, megengedve akár a laikus közelítést is. Úgy vélik, az
olvasó egy mûre adott bármely válasza gondolati konstrukció, amelyet az
olvasó a mûvel való foglalkozása során épít fel. Ebben a felfogásban a tanár
arra ösztönöz, hogy az olvasó diákok elõkészítsék, föltárják és átalakítsák
saját értelmezõi kereteiket. Feltárják azokat az okokat, amelyek a megfigyelést (észleletet) kiváltották. (Például, ha a diák gyenge mûnek ítéli az olvasott szöveget, annak feltárására ösztönöz, hogy milyen okok juttatták ehhez
az értékeléshez.) A befogasásközpontú irodalomtanítás a diákok olvasói tapasztalatára épít, legyen az esztétikai, morális, filozófiai, pszichológiai, szociológiai, történelmi, nyelvi természetû. Elutasítja a dogmatikus megközelítéseket. S bár nem mond le a klasszikus, kanonizált mûvek olvastatásáról,
nagyobb szabadságot enged a diákok saját választásának, élményeinek,
reflexióinak.
E felfogások, irodalomtanítási stratégiák célkitûzései megtalálhatóak a
Korona Kiadó irodalomtankönyv-családjának koncepcionális megfontolásaiban, kérdés- és feladatrendszereiben is.
➠ A három kitekintést elolvasva milyen összefüggéseket, hasonló megfontolásokat vél felfedezni a konstruktív pedagógia, a kritikai gondolkodás
és a befogadásközpontú irodalomtudományi iskolák, illetve irodalomtanítási curriculumok szemléletében? Meglátásait halmazábrában & is
rögzítheti.
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A KONSTRUKTÍV PEDAGÓGIA, A KRITIKAI GONDOLKODÁS
ÉS A BEFOGADÁSKÖZPONTÚ IRODALOMELMÉLETI ISKOLÁK
NÉHÁNY LEHETSÉGES ÖSSZEFÜGGÉSE

A tankönyvcsalád tudományelméleti és neveléstudományi pozícióit részletesebben bemutató három kitekintés, valamint a tankönyvcsalád áttekintõ
megismerése annak a tapasztalatához is eljuttathatta a kézikönyv olvasóját,
hogy a konstruktív pedagógia, a kritikai gondolkodás és a befogadásközpontú irodalomtanítás sok tekintetben összetartó, egymást megerõsítõ és
átfedõ elméleti keretét jelentheti egy új irodalomtanításnak, valamint egy
korszerû irodalomtankönyv-családnak. Ennek az elméleti keretnek a gyakorlatban való mûködtetését azonban csak egy, az interaktív és reflektív tanulást segítõ módszer- és eljáráskészlet teszi lehetõvé.
A fent bemutatott rendszerek közös jellemzõje, hogy középpontjukban az
egyén, a tanuló ember, a személyes jelentés megteremtése és e folyamatnak a segítése áll. Vagyis a belsõ világ formálására, a személyes és árnyalt
tudáskonstrukció létrehozására helyezik a hangsúlyt. Lényegiségükbõl fakadóan a konstruktív pedagógia és didaktika az egyénre mint információfeldolgozó rendszerre koncentrál, a kritikai gondolkodás inkább az embert
mint társadalmi lényt helyezi elõtérbe, a befogadásközpontú irodalomelméleti iskolák pedig az irodalomértést, a személyes befogadói és megértési
aktusokat emelik homlokterükbe.
Mindhárom alternatív lehetõségeket kínál a gondolkodási utakban és a
jelentések megteremtésében egyaránt, a koherens gondolatmenet kialakítása érdekében támogatja az érvelést és kritikus értékelést, miközben hangsúlyozza a többféle nézõpont és megközelítés létjogosultságát. Ezek a rendszerek a tanulást, a megértést, a jelentésteremtést az elõzetes tudás, illetve
olvasói tapasztalat bázisára építik, és aktív-interaktív és reflexív-önreflexív folyamatnak tekintik. Ebbõl fakad, hogy a tanulási-megértési folyamatban átrendezik és átértékelik a tanárdiák viszonyt, a tanulói-értelmezõi tevékenységet, valamint a diákismerethordozó, illetve diákdiák kommunikációt
helyezik elõtérbe. A megértés és a tanulás személyes természetének hangsúlyozása, valamint a gondolkodásra való ösztönzés megerõsíti a saját tanulás-megértés iránti felelõsséget és tudatosságot is.

Irodalom
ARATÓ László: A kronológia nem szavatol az irodalomtörténet-lady biztonságáért  Arató Lászlóval, a Magyartanárok Egyesületének elnökével Bárány Tibor, Hardy János és Molnár Cecília beszélget, Beszélõ, 2004/1.
ARATÓ László: Tizenkét Tézis a magyartanításról, ÉS/47/8.
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ARATÓ László: Egy tudós hályogkovács esete a magyartanítás elfedett vakságával, Iskolakultúra, 2002/9.
BÓKAY AntalVILCSEK Béla: A modern irodalomtudomány kialakulása, Osiris Kiadó,
1998.
BÓKAY AntalVILCSEK Béla (szerk.): A modern irodalomtudomány kialakulása a pozitivizmustól a strukturalizmusig  szöveggyûjtemény, Osiris Kiadó, 1998.
BÓKAY AntalVILCSEK BélaSZAMOSI GertrudSÁRI László (szerk.): A modern irodalomtudomány kialakulása a posztstrukturalizmustól a posztkolonialitásig  szöveggyûjtemény, Osiris Kiadó, 2002.
BÓKAY AntalVILCSEK BélaSZAMOSI Gertrud (szerk.): A posztmodern irodalomtudomány kialakulása  szöveggyûjtemény, Osiris Kiadó, 2002.
BÓKAY Antal: Az irodalomtanítás irodalomtudományi modelljei: Vázlat az irodalomtanítás elméletéhez = Sipos Lajos (szerk.): Irodalomtanítás az ezredfordulón, Pauz-Westermann könyvkiadó, Celldömölk, 1998.
BÓKAY Antal: Irodalomtudomány, Osiris Kiadó, 1997.
BÓKAY Antal: Posztkultúra és irodalomtanítás, Iskolakultúra, 2002/11.
GORDON GYÕRI János (alk. szerk.): Irodalomtanítás a világ kilenc oktatási rendszerében, PONT Kiadó, 2003.
JEFFERSON, AnnROBEY, David (szerk.): Bevezetés a modern irodalomelméletbe,
Osiris Kiadó, Budapest, 1995.
THOMKA Beáta (szerk.): Az irodalom elméletei IV., Jelenkor Kiadó  Pécsi Tudományegyetem, 1996-1997.
VILCSEK Béla: Az irodalomtudomány provokácoója, Eötvös KiadóBalassi Kiadó, 1995.
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A(Z) (IRODALOM)TANÁR SZEREPÉNEK
ÚJRAÉRTELMEZÉSE
➠ Ön szerint milyen különbségekben ragadható meg az ismeretátadó és a
tanulásszervezõ tanárszerep?
Milyen képességekre és készségekre van szükségünk akkor, ha tanulásszervezõként mûködünk az irodalomórán?
Mind a konstruktív pedagógia és a kritikai gondolkodás, mind a befogadásközpontú irodalomtanítás megkívánja a tanári mesterség, illetve az irodalomtanár szerepének újraértelmezését. Ha a tanulás belsõ, személyes
konstrukció, és ha a jelentést a befogadó tulajdonítja a szövegnek, akkor az
iskolai oktatás, így az irodalomtanítás-tanulás nem lehet egyszerû ismeretátadás vagy -közvetítés, hanem a gyermekek értelmezõi kereteit alakító tanulói tevékenységeknek, az ismeretek és képességek hatékony, a mindennapi életben is felhasználható rendszerbe szervezõdésének a folyamata.
Az így értett tanulási környezetben a tanár sem lehet pusztán az ismeretek
átadója, közvetítõje, sokkal inkább a tanulási tevékenységek megszervezõje,
irányítója, összehangolója kell, legyen. Ennek a szerepnek a betöltéséhez feltétlenül ismeretekkel kell bírnia a tudás keletkezésének, szervezõdésének,
változásának törvényszerûségeirõl, és szakértelemmel kell rendelkeznie az
ismeretek rendszerré építéséhez, valamint a tanulói képességek fejlesztéséhez is. A tanulási folyamatban tehát nem egy külsõ anyag elsajátítása történik, hanem a tanulók személyes ismereteinek és ismeretrendszereinek bõvülése, változása, újraépítése, saját képességeiknek a kibontakoztatása.
A tanári mesterség, a tanári kompetencia kutatói napjainkban a pedagógus egyik legfontosabb értékének tartják a reflexivitásra, tanári önreflexióra
való képességet. A reflektív tanítás: a tanári gondolkodás és gyakorlat
elemzõ formája, olyan stratégia, mely biztosítja az oktató-nevelõ tevékenység folyamatos önellenõrzését és ezen alapuló fejlesztését. A reflektív tanítás a pedagógiai valóság számtalan elemére vonatkozhat. Alapvetõen két irányát különböztetjük meg: a tanulók, a tanulócsoport történéseire, illetve a tanár saját személyére, nézeteire és tevékenységére
irányuló reflektív gyakorlatot. ( ) A reflektív gondolkodás magába foglalja a racionális elemzés, a racionális választás képességét, és a választások felelõsségének vállalását. (...) A reflektív gondolkodás illetve gyakorlat egyrészt az elõzetes tapasztalatokon, értékek, elõfeltevések repertoárján nyugszik, másrészt olyan képességek illetve attitûdök rendszerén,
mint például az önelemzõ képesség, a nyitott-rugalmas gondolkodás képessége vagy a szituációk több szempontú elemzésének képessége.
(Szivák, 1997. 247248.).
A tanári önreflexió, saját (irodalom)tanári gondolkodásunk és gyakorlatunk jellemzõ elemeinek elemzõ feltárása alapját képezheti (irodalom)tanu60
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lás- és tanári szerepfelfogásunk, végsõ soron tanári gyakorlatunk megváltoztatásának.
➠ Milyen lehetõségeket nyújthat a reflektív tanítás a tanulással kapcsolatos
problémák megoldásában, a szociális és kulturális környezet különbözõségeinek kezelésében vagy a helyi tantervek kidolgozásában?

Irodalom
CSAPÓ Benõ: Képességfejlesztés az iskolában  problémák és lehetõségek, Új Pedagógiai Szemle, 1999/12.
FALUS Iván: Pedagógus mesterség  pedagógiai tudás, Iskolakultúra, 2001/2.
FALUS Iván (szerk.): Didaktika, Elméleti alapok a tanítás tanulásához, Nemzeti
Tankönyvkiadó, 1998.
SZIVÁK Judit reflektív tanítás szócikke = Báthory ZoltánFalus Iván (szerk.): Pedagógiai Lexikon, III. kötet, Keraban Kiadó, 1997, 247248. oldal.
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GONDOLKODÁS  INTELLIGENCIA  KOMPETENCIA
➠ Miért alakulhatott ki Ön szerint közmegegyezés abban, hogy az irodalomtanításnak meghatározó szerepe van a gondolkodásfejlesztésben?
Milyen összefüggés van Ön szerint a gondolkodás és a kérdezés között?
Milyenek Ön szerint a jó (termékeny) tanári vagy tanulói kérdések?
Hogyan határozná meg, írná körül az intelligencia és a kompetencia fogalmát?
IRODALOMTANÍTÁS ÉS GONDOLKODÁSFEJLESZTÉS

Amit a gondolkodásról tudunk, a filozófia és a pszichológia egymástól távol
álló hagyományára vezethetõ vissza. A filozófia általában a kritikus és logikus gondolkodásra, valamint az ítélõképességre helyezi a hangsúlyt, míg a
pszichológusok az elme mûködését, a gondolatok létrehozásának mechanizmusát tanulmányozzák. A gondolkodás mindkét közelítése magában
foglalja az elme alkotó, megítélõ és gondolatokat létrehozó képességét.
Az irodalom tantárgynak kiemelkedõen fontos szerepe van a gondolkodási képességek fejlesztésében. A gondolkodás összetett folyamat, különbözõ szintû mûveletei más-más részképességeket igényelnek, és a tanulástanítás folyamatában különbözõ követelményeknek való megfelelést jelentenek. Megkerülhetetlen tehát, hogy az irodalomtanítás napi gyakorlatában
figyelembe vegyük: milyen gondolkodási mûveletek zajlanak a gyermekekben, valamint hogyan alkalmazható módszeresen a gondolkodásfejlesztésre az emberi gondolkodásról való tudás az irodalomtanításban.
A gondolkodáskutatók, a filozófusok és a pedagógia szakemberei egyaránt megpróbáltak feltárni a mentális képességekre vonatkozó olyan általános szabályokat, amelyek a logikát, az ítélõképességet, az érvelést, az etikát és a cselekvést irányítják. A következõkben ezekbõl a hipotézisekbõl tekintünk át néhányat.
A GONDOLKODÁS SZINTJEINEK BLOOM-FÉLE MODELLJE

Benjamin S. Bloom taxonómiája

A taxonómia (görög: rendezés, rendszer) események, jelenségek vagy tárgyak olyan speciális osztályozása, amelyben az osztályok egymásutánját
egységes elv határozza meg. A taxonómia története a pedagógiában
Bloom modelljével (1956) kezdõdik. Ez volt a nevelési céloknak az elsõ
olyan osztályozási kísérlete, amely tudatosan törekedett a taxonómiai kritériumok következetes alkalmazására. Eredeti célja szerint követelmény62
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rendszernek készült, aminek alapját a tanulási célok adták (Szabolcs, 1997.
516517.).
A taxonómiákban az osztályozandó jelenségeknek természetes rendezõelve van. A pedagógiai taxonómiák belsõ rendezõ elve általában a kumulatív hierarchia, ami azt jelenti, hogy az egymás fölé rendelt célok, jelenségek (osztályok) mindig magukban foglalják az alacsonyabb szintûeket
(Kotschy, 1999. 174.). Bloom és munkatársai a személyiségfejlesztés három
területére  kognitív (gondolkodási folyamatok), affektív (érzelmi-akarati fejlesztés) és pszichomotoros (mozgásos)  készítették el célrendszerüket.
Az alább bemutatásra kerülõ kognitív követelmények az értelmi folyamatokkal kapcsolatos tanulás céljait, valamint az értelmi folyamatokkal kapcsolatos tudás rendszerét írják le. Bloom kognitív taxonómiáját általában
hierarchikus, egymásra épülõ rendszerként értelmezik, melyben az elemi
szintet az ismeret tudása, a legmagasabb szintet az érvekkel alátámasztott
értékelés képessége jelenti. Természetesen a gyakorlatban az egyes területek szervesen kapcsolódnak egymáshoz, megerõsíthetik, de ki is olthatják
egymás hatását. Ha komplex feladatokat fogalmazunk meg, akkor azt
mondhatjuk, hogy a négy taxonómiai szint (az ismeret, a megértés, az alkalmazás, valamint az analízis, szintézis és értékelés) már a legelemibb
komplex feladatban is egyszerre jelenik meg alacsonyabb fokon, ugyanakkor a legbonyolultabb feladat megoldásában is jelen kell lennie mind a
négy taxonómiai szintnek magasabb fokon. Alacsonyabb fokon a reprodukálás, magasabb fokon a produkálás mozzanata a meghatározó. Az
alábbi táblázatba foglalt gondolkodásszintek tehát csak rugalmasan értelmezhetõek.
Példa a feladatmeghatározásokra

A gondolkodás szintjei
(kognitív taxonómia)
követelmények

Példa a kérdésfeltevésekre

Alapmûveletek
Nevezze meg !
Sorolja fel !
Határozza meg !
Válassza ki !
Jelölje meg !
Képzelje el !
Mondja el saját szavaival !
Mondjon példát !
Különböztesse meg !
Magyarázza el !
Egészítse ki !
Rajzolja le !

ISMERET
a tanuló képes tényeket,
fogalmakat, módszereket,
szabályokat felismerni
vagy felidézni

Ki, mi, mikor, hol, hogyan,
mennyi, milyen, melyik ?

MEGÉRTÉS
a tanuló megérti, amit
közöltek vele, fel tudja
használni a közlés tartalmát
anélkül, hogy másfajta
tartalommal hozná kapcsolatba

Mi az alapötlete ?
Milyennek képzeli ?
Mit gondol ?
Hogyan foglalná össze ?
Miért ?
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Példa a feladatmeghatározásokra

A gondolkodás szintjei
(kognitív taxonómia)
követelmények

Példa a kérdésfeltevésekre

Alapmûveletek
Használja fel !
Változtassa meg !
Számítsa ki !
Módosítsa !
Találja meg !
Demonstrálja !

ALKALMAZÁS
a tanuló képes az elméleti
ismereteket, szabályokat,
elveket, módszereket konkrét
és sajátos esetekben használni

Hogyan példázza ?
Hogyan áll kapcsolatban ?

Magasabb rendû mûveletek
Ossza fel !
Vázolja fel !
Illusztrálja !
Bontsa elemeire !
Vizsgálja meg !
Hasonlítsa össze !
Következtesse ki !

ELEMZÉS
(analízis)
a tanuló képes az adott
tartalmat összetevõ elemeire,
részeire bontani

Mik a részei vagy tulajdonságai ?
Hogyan csoportosítaná ?
Miben hasonlít, miben
különbözik ?
Mik az okai, indítékai ?
Mivel tudná bizonyítani ?

Csoportosítsa !
Kapcsolja össze !
Tervezze meg !
Alkossa meg !
Javasoljon megoldást !

EGYBEFOGLALÁS
(szintézis)
a tanuló képes az elemekkel,
részekkel dolgozni, és
összerakni ezeket egy egésszé,
képes egy új modellt vagy
struktúrát létrehozni

Mire következtet ?
Milyen gondolatokat fûzne ?
Hogyan tervezne, készítene
egy új ?
Mi történne, ha -t .-val
kombinálnánk? Mi lenne, ha ?
Milyen megoldást javasolna ?

Döntse el !
Ítélje meg !
Értékelje !
Becsülje fel !
Bizonyítsa be !
Rangsorolja !

ÉRTÉKELÉS
a tanuló képes mennyiségi
és minõségi ítéleteket alkotni
arról, hogy anyagok és
módszerek mennyiben tesznek
eleget a kritériumoknak
(kritikai gondolkodás)

Egyetért-e ?
Mit gondol ?
Mi a legfontosabb ?
Hogyan rangsorolná ?
Hogyan döntene ?
Milyen feltételeket szabna ?

BárdossyDudásPethõnéPriskinné, 2002. 145.

A Bloom-féle taxonóma az 1960-as évektõl döntõ hatást gyakorolt az angolszász, elsõsorban az amerikai irodalomtanításra. Rendszerét adaptálták
az irodalomértéshez kapcsolódó követelményekre, gondolkodási mûveletekre és eljárásokra. Ezeket az irodalomtanulásra-tanításra vonatkozó megfontolásokat mutatja be az alábbi táblázat.
Követelmények
(a tanuló)
Tudás (tény)
általános terminusokat ismer
specifikus tényeket ismer
módszereket, eljárásmódokat ismer
alapelveket ismer

64

Gondolkodási mûveletek, eljárások
(a tanuló)
meghatároz, leír, azonosít, összegyûjt, válogat,
reprodukál, felidéz, felsorol, megjelöl
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Követelmények
(a tanuló)

Gondolkodási mûveletek, eljárások
(a tanuló)

Felfogás (megértés)
tényeket, alapelveket felfog
értelmezi a nyelvi anyagot
módszereket és eljárásmódokat mérlegel

megkülönböztet, felbecsül, megmagyaráz,
kiterjeszt, általánosít, példákat hoz, saját szavaival
újraír, újramond vagy összegez, kiegészít,
elképzel, kódot vált

Alkalmazás
az alapelveket, koncepciókat képes
új helyzetre alkalmazni
törvényeket, elméleteket képes gyakorlati
helyzetekre alkalmazni
képes bemutatni módszerek és eljárásmódok
helyességét

megcserél, bemutat, felfedez, módosít, megjósol,
megold, felhasznál, használ, demonstrál

Elemzés (analízis)
felismeri az alátámasztatlan feltételezéseket
felismeri az érvelés logikai hibáit
különbséget tesz tények és más hatások között
képes elemezni a szöveg szerkezetét

különbséget tesz, azonosít, illusztrál, kimutat,
összevet, kiválogat, elkülönít, csoportosít,
indítékot, okot és következményt keres,
részekre bont

Egybefoglalás (szintézis)
jól szerkesztett szöveget ír
jól szerkesztett beszédet mond
saját mûalkotást ír

tervez, kombinál, összeállít, módosít, szöveget
alkot, megoldást javasol

Értékelés (kritikai gondolkodás)
értékeli az írott szöveg logikai tisztaságát
belsõ kritériumrendszerrel értékeli az adott mûvet
külsõ kritériumrendszerrel értékeli az adott mûvet

következtet, kritizál, érvel, cáfol, megmagyaráz,
összefoglal, bizonyít, rangsorol, dönt, megítél,
feltételeket szab, kritériumokat állít

Gordon Gyõri János, 2003. 48. alapján

A (tanári) kérdezés szintjei B. BloomN. M. Sanders
megközelítésében

A Bloom-taxonómiát N. M. Sanders a tanári kérdezés lehetséges szintjeinek
meggondolásával fejlesztette tovább. Megközelítése szerint a kérdések különbözõ típusai hierarchiát alkotnak, és ebben a hierarchiában a ténykérdések jelentik a gondolkodás legalacsonyabb, míg az értékelésre vonatkozó
kérdések a gondolkodás legmagasabb (kritikai) szintjét.
Ténykérdés:
a szöveg szó szerinti szintjére, tényszerû információkra kérdez rá. Jellemzõen csak gépies felidézést kíván, a tanulónak mindössze a specifikus tartalom töredékeinek rövid távú tudására van szüksége a sikeres válaszhoz.
A ténykérdésre adandó válaszok rendszerint a szövegben találhatók. Azt kívánja meg a diáktól, hogy felmondja az elmondottakat vagy olvasottakat.
Gyakori tévhit, hogy a tanulással legnehezebben megbirkózó tanulók kedvelik a tény- vagy memoriter-kérdéseket. Mivel az ilyen kérdésekre adott vá65
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laszok csak helyesek vagy tévesek lehetnek, a tanulási problémákkal küszködõ diákoknak épp ezek jelentik a legnagyobb kihívást, fenyegetést.
Információátalakító (transzfer) és értelmezõ (interpretációs) kérdés:
a transzferkérdés a választ adó diáktól azt követeli meg, hogy az információt más formába alakítsa át. Például arra ösztönzi a tanulót, hogy a szöveg
alapján érzékszervi (szenzorikus) élményt teremtsen (képzeljen el helyszíneket, helyzeteket, alakokat, hangokat), majd élményeit nyelvi, esetleg rajzos
formába alakítsa; a szöveget összegezze, tömörítse, saját szavaival mondja
el, formálja újra az olvasott vagy hallott szöveget. A fordítási kérdés a szövegben való elmélyülés aktív, kreatív formája.
Az értelmezõ kérdés a diáktól a gondolatok, tények, definíciók vagy értékek közti összefüggések felfedezését kéri. A tanulóknak arról kell gondolkodniuk, miként alkotnak a gondolatok és elképzelések egymással értelmes egységet a szövegben, és különbözõ kontextusokat kell építeniük,
amelyekbe a gondolatok beilleszkednek. Az értelmezõ kérdés találgatásra,
a szöveg megértésére ösztönöz, a magasabb rendû gondolkodás alapja.
Alkalmazási kérdés:
a feladat azonosítására és általánosító kiterjesztésére, vagyis problémamegoldásra teremt alkalmat és lehetõséget a tanuló számára.
Elemzõ (analitikus) kérdés:
ösztönzi a tanulókat azoknak a logikai vagy ok-okozati viszonyoknak a vizsgálatára, amelyekkel olvasmány- és tanulmányi élményeik során találkoztak. Az elemzõ kérdés arra irányul, hogy a diák részekre bontással keressen
választ arra, hogy egy esemény magyarázata kielégítõ-e, illetve más válaszok és körülmények nem magyarázzák-e jobban a dolgokat.
Egybefoglaló (szintézis)kérdés:
eredeti gondolkodásra ösztönzéssel bátorítja az alkotó (kreatív) problémamegoldást. Míg az alkalmazási kérdések azt várják el a diáktól, hogy a rendelkezésre álló információ alapján oldjon meg egy feladatot, a szintéziskérdések azt teszik lehetõvé számára, hogy tudása és tapasztalata teljes tárházából merítsen egy probléma alkotó megoldásakor.
Értékelõ kérdés:
azt igényli a tanulótól, hogy megértse mindazt, amivel a tanulási folyamatban szembesült, és ezt integrálja személyes tudása, illetve meggyõzõdése
rendszerébe annak érdekében, hogy meggyõzõ érveléssel véleményt formáljon, ítéletet alkosson jóról és rosszról, helyesrõl és helytelenrõl. Az ilyen
kérdés összetett integrálást és megértést igényel, mely személyessé teszi a
tanulási folyamatot, így lehetõvé válik, hogy a diák a számára új ismereteket és gondolatokat a sajátjának érezze, megítélje a tanult információ mi66
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nõségét, vagy saját tudását, viselkedését egy-egy új információ fényében.
A kritikai gondolkodás szintjét célozza meg (TempleSteeleMeredith,
1988. II/2932.).
A BLOOMSENDERS TAXONÓMIA NÉHÁNY,
AZ IRODALOMTANÍTÁSBAN MEGFONTOLÁSRA ÉRDEMES
VONATKOZÁSA

Az iskolai környezetben a tanulók tevékenységét szervezõ feladatok, valamint a tanári és tanulói kérdések minõsége támogathatja-fejlesztheti vagy
hátráltathatja-elfojthatja a gondolkodást, ide értve a kritikai gondolkodást
is. A tanár által feltett kérdések minõsége és a diákok gondolkodási szintje
között általában összefüggés mutatható ki. Nem mindegy tehát, hogy milyen gondolkodási mûveleteket igénylõ feladatokkal, kérdésekkel kínáljuk
meg tanulóinkat, illetve segítjük-e õket abban, hogy maguk is kérdéseket
tegyenek fel, mégpedig lehetõleg a gondolkodás szempontjából termékeny
kérdéseket. Ezért fontos, hogy a tanulási folyamatokban nagyobb teret
kapjanak a magasabb szintû gondolkodást (elemzést, szintézisteremtést,
értékelést) igénylõ feladatok és kérdések.
Felmérések ugyanakkor azt mutatják, hogy a tanárok által feltett kérdések 7595 %-a tárgyi tudásra vonatkozik, a memóriát mûködtetõ kérdés.
A kérdések funkciójuk szerint az ismeretek megtanulásának és megértésének ellenõrzésére, a megtanultak ismétlésére vagy az új anyaghoz való átkötésre irányulnak. Ennek az aránynak és szerepnek üzenetértéke van a tanuló számára. Azt a képzetet kelti a gyermekben, hogy minden tudásforma
közül a tényszerû információ a legértékesebb, a ténytudás a legfontosabb.
Anélkül, hogy megkérdõjeleznénk az ismeret jellegû tudás fontosságát
(hiszen ismeret nélkül nincs minõségi gondolkodás), leszögezhetjük: a tények önmagukban való tudása viszonylag értéktelen, hiszen a diákoknak
rendelkezniük kell az elemzés, összevetés, szintetizálás, integrálás, átrendezés, megítélés képességével is, mert csak ezek révén válhatnak a megtanult
információk hasznossá, gyakorlatiassá, a mindennapi életben is alkalmazhatóvá. Másrészt a ténykérdésre adott válasz nem ösztönöz sem megértésre (a tényszerû információra való visszaemlékezés megértés nélkül is lehetséges), sem párbeszédre, eszmecserére vagy vitára, mivel minimális nyelvhasználatot követel. Ha a tanulást a tudás folyamatos változásaként, az
értelmezõi keretek újrastrukturálódásaként értelmezzük, a memorizálás nagyon kis mértékben járul hozzá a tanulás interaktív folyamatához. A reflektálásra, átalakításra, alkotásra vagy mérlegelésre ösztönzõ kérdések viszont
nemcsak fejlesztik a tanulók minõségi gondolkodását, de arra is megtanítják õket, hogy gondolkodásuk értékes, gondolataikkal hozzájárulhatnak a
közös értelmezésekhez, a problémák közös tisztázásához. Az ilyen kérdések
a tanulókat annak a tapasztalatához is eljuttatják, hogy a tények szintjén túl
67
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többnyire alternatív válaszok adhatók, a tudás rugalmas, gondolataink képlékenyek, a tanulás folyamatában alakulnak, változnak. Ha az az oktatás
célja, hogy a tanulókat az alacsonyabb szintû gondolkodás irányából a magasabb szintû gondolkodás irányába vezesse, akkor a tanári kérdéseknek
elsõsorban a kíváncsiság felkeltését, a problémamegoldás érdekében mozgósított elõzetes tudás elõhívását, a megközelítések különbözõ lehetõségeinek felszínre hozását és a tudás felhasználhatóságának mérlegelését kell
szolgálnia.
Ebben a megközelítésben nagy jelentõsége van a tanulói kérdezés bátorításának is. Tehetjük ezt úgy, hogy hangos gondolkodással modellezzük a
jól kérdezõ észjárást. És tehetjük olyan légkör kialakításával is, amelyben
helye, ideje és értéke van a tanulói kérdésfelvetésnek, a termékeny és terméketlen, a jó és a kevésbé jó, a nyitott és a zárt kérdésekrõl való beszélgetésnek. A módszertani kézikönyvben bemutatott technikák közül a tanári
kérdezésre épít például a tanári kalauz &, a tanulói kérdezést támogató
eljárás többek között a háromlépéses interjú &, a kérdezzük a szerzõt &,
a kilépõkártya &, a villamosszék &, a disputa &, a reciprok tanítás
&, a vándorló csoportok &, a tudom  tudni akarom  megtanulom &
vagy a jelölés &. A különbözõ szintû gondolkodás fejlesztését általánosan
segítõ tanulási technika a kockázás &.
Milyenek lehetnek az irodalomóra termékeny kérdései? Például fontosak
az elõzetes tudásra, olvasói tapasztalatra építõ kérdések (Mit tudsz már róla? Mi jut eszedbe errõl? Milyen jelentéseivel találkoztál eddig? Milyen
olvasói tapasztalatot szereztél már errõl? Hogyan képzeled el?), mert
mozgósítják azokat az ismereteket, vélekedéseket, élményeket, amelyeknek
fontos szerepe lehet egy-egy újabb irodalmi alkotással való megismerkedéskor az értelmezésben.
Meghatározó szerepük lehet az irodalom lényegiségére: fikciós jellegére,
nyelvi megalkotottságára, intertextuális természetére és történeti létmódjára vonatkozó kérdéseknek is (Milyennek alkotja meg? Mit gondoltok,
miért ? Hogyan beszéli el? Miben más a jelentése? Milyen kérdésekre
keresi a választ? Mivel tudnátok bizonyítani a szövegbõl? Hogyan kapcsolódik a hagyományhoz? Miben hasonlít vagy különbözik?). Az ilyen
és ehhez hasonló kérdések nemcsak legitimálhatják az irodalomóra értelmezõ-elemzõ folyamatait, mûelemzõ eljárásait, de beláthatóvá teszik azt is,
hogy az irodalom kitaláció, a nyelv mûvészete. Nem adattárolóvá nevelnek, hanem olvasóvá, mert segítik az irodalomértéshez, irodalomolvasáshoz szükséges kódrendszer, értelmezõi keretek kialakulását a tanulókban.
Legalább ennyire fontosak azok a kérdések is, amelyek a befogadás sajátosságait, a tanulók olvasói reflexióit firtatják (Mit gondolsz errõl? Mit éreztél
ezzel kapcsolatban? Miért gondolod? Miért értetted meg nehezen? Szerinted mit kellene tudnod ahhoz, hogy jobban értsd?), kapcsolatot keresnek a
mindennapi élet helyzeteivel, kérdéseivel (Milyen helyzetekben lehet fontos
ez a tudás? Hogy van ez ma? Volt-e hasonló tapasztalatod? Mit tanultál
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meg belõle?), vagy az irodalmi alkotás megítélésére, véleménynyilvánításra,
eszmecserére, érvelésre ösztönöznek (Miért hatásos? Miért értékes?).
Mivel az efféle kérdések gondolkodtatók, és többféle válasz lehetõségét
rejtik, idõt kell adni a tanulóknak a gondolkodásra, illetve gondolataik
verbalizálására. Helytelen, ha ilyenkor a tanár türelmetlen, és megválaszolja
saját kérdéseit, és helyes, ha idõt szán néhány perces páros vagy kis csoportos megbeszélésre, rövid írásra. Ettõl nemcsak mélyebb gondolatokat,
de hosszabb, szövegszerûbb kifejtést is várhat.
ROBERT FISHER RENDSZERE A TANÁRI KÉRDÉSEK
LEHETSÉGES FUNKCIÓIRÓL

A kérdések funkciói
gondolkodásra késztetni a gyereket

ellenõrizni az ismereteket

kiváltani a
kíváncsiságot,
az érdeklõdést

elõhívni a
gondolatokat,
érzéseket,
tapasztalatokat

ellenõrizni
a megértést

ismételni a
tanultakat

összpontosítani
a figyelmet

vitát
gerjeszteni

rátapintani
a nehézségekre

átkötni az
új anyaghoz

magasabb szintû gondolkodás

alacsonyabb szintû gondolkodás

(Fisher, 1999. 30. o.)
A MEGÉRTÉS NÉGYRÉSZES MODELLJE

A Bloom-taxonómián kívül léteznek másfajta modellek is, amelyek a gondolkodási folyamatot vizsgálják. Egy másik rendszerezés a megértés négy
fajtáját különbözteti meg.
Globális megértés:
az általános megértés egyik formája, amely egy téma vagy tartalom nagy
vonalakban való megértését biztosítja.
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Értelmezõ megértés:
A Bloom-taxonómia értelmezési szintjéhez hasonló. Ez a fajta megértés
akkor következik be, ha a tanuló képes következtetések (implikációk) megvitatására, összefüggések felfedezésére és a tartalom különbözõ, egymással kapcsolatban nem álló területeirõl való gondolatok vagy információk
összekapcsolására.
Személyes megértés:
az új tudást összekapcsolja a tanuló által korábban felhalmozott személyes
tapasztalatokkal és tudással.
Kritikai megértés: képessé teszi a tanulót a tartalomtól való eltávolodásra,
elemzésre, valamint saját tudása, illetve a tartalom relatív értékének (helytállóságának, használhatóságának, jelentõségének) megállapítására annak
fényében, amit a tanuló már tud vagy megértett (TempleSteeleMeredith,
1988. II/33.)
AZ INTELLIGENCIA: AZ INFORMÁCIÓFELDOLGOZÓ ELME
SZELLEMI KÉPESSÉGE

Az emberi elme szellemi képességeit mérõ intelligenciakutatások kezdetben arra a kérdésre keresték a választ, hogy örökletes-e az intelligencia,
vagy mûködésére környezeti tényezõk is hatással vannak (tehát fejleszthetõ), illetve az agy egészére jellemzõ képesség vagy különbözõ fejlettségû
összetevõkbõl áll. Ma a kutatók azon az állásponton vannak, hogy intellektuális képességeink biológiai örökségünkbõl származnak, de tapasztalataink, oktatási, családi, kulturális és társadalmi környezetünk hozza mûködésbe õket, tehát fejleszthetõek. Ebbõl a szempontból vált fontos kérdéssé,
miért és hogyan jut a gyermek valamilyen tudás birtokába, hogyan, miféle
gondolatmenettel jut el valamilyen eredményhez. A pszichológusok ma úgy
vélik, hogy az információfeldolgozó képességünkbõl eredõ intelligencia
összetett, különbözõ komponensekbõl szervezõdik. Sternberg szerint például ezek az összetevõk a metakomponensek (a saját gondolkodási folyamatok megfigyelésének képessége) a teljesítménykomponensek (kimeneti
komponensek: problémamegoldás, felhasználás) és az ismeretszerzési
komponensek (beviteli összetevõk: észlelés, tanulás, megértés). Többféle
elképzelés létezik az intelligenciaterületek azonosítására vonatkozóan is
(Fisher, 1999. 2325). Az egyik legismertebb Howard Gardner felosztása.
(A különféle megközelítéseket ebben az esetben is célszerû rugalmasan kezelni, egymást kiegészítõ és nem egymást kizáró elképzeléseknek felfogni.)
Gardner az emberi intelligencia nyolc területét különíti el:
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 a nyelvi,
 a logikai-matematikai,
 a vizuális-térbeli,
 a zenei,
 a testi-mozgási,
 a személyközi,
 a személyen belüli,
 valamint a természeti környezettel való kapcsolattartásért felelõs intelligencia.
Szerinte ezek a területek különállóan fejlõdnek, az iskola feladata pedig,
hogy mind a nyolc területet egyenrangúan fejlessze. A tanárnak törekednie
kell arra, hogy minden gyermeknél építsen azokra az intelligenciaterületekre, amelyekben a gyermek jó vagy kiemelkedõ. Ez azt az elvárást jelenti,
hogy a tanárnak lehetõvé kell tennie például, hogy a tanuló az irodalmi mûveket a téri vagy mozgási intelligenciáján keresztül közelítse meg, ha ezek
jók, miközben verbális intelligenciája gyenge. Az irodalomtanításban tehát
a gardneri elvek alkalmazása azt jelenti, hogy az irodalmi szövegek megközelítésének nem a verbalitás az egyetlen útja, létjogosultsága van más, a
kreativitásra építõ megközelítésmódoknak is.
A megközelítésmódok változatos lehetõségét mind a tankönyveink kérdésés feladatrendszere, mind a módszertani kézikönyvben bemutatott tanulási
eljárások lehetõvé teszik. Errõl ad vázlatos áttekintést az alábbi táblázat.
Intelligenciaterület

nyelvi

Tankönyvi kérdésés feladattípusok
különféle kommunikációs
helyzetekben, mûfajokban és
regisztereken megszólaló szóbeli
és írott szövegek megértésére,
megalkotására, megítélésére,
valamint a vélemények megvitatására,
érvekkel való alátámasztására
vonatkozó kérdések és feladatok

Néhány példa az adott intelligenciaterületre építõ, azt fejlesztõ
tanulási módszerekre, eljárásokra
az írás és az olvasás folyamatalapú
megközelítése, szakaszos olvasás &,
kettéosztott napló &, belsõ hangok
&, egy témáról különbözõ szerepekben &, Kérdezzük a szerzõt! &,
ötsoros &, írószeminárium &,
pletykajáték & stb.

logikai-matematikai tervezésre, becslésre, jóslásra,
ok-okozatiság felfedezésére,
rendszerezésre, következtetések
levonására vonatkozó kérdések
és feladatok

projekttervezés, jóslás &, fürtábra &,
T-táblázat &, gondolkodástérkép &,
halmazábra & stb.

vizuális-térbeli

irányított képalkotás &, gondolkodástérkép &, fürtábra &, jelmezés színpadterv &, jelölés &,
idõdiagram &, kockázás & stb.

grafikai szervezõk használatával,
illusztrációk készítésével, filmrészletekkel, tankönyvi illusztrációkkal,
drámajátékokkal és a képzelet
mûködtetésével operáló kérdések
és feladatok
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Tankönyvi kérdésés feladattípusok
a versritmusra, hangszimbolikára
vonatkozó, valamint megzenésített
versekkel zenei illusztrációk
készítésével, a szöveg és zene
analógiás összekapcsolásával
kapcsolatos kérdések és feladatok

Néhány példa az adott intelligenciaterületre építõ, azt fejlesztõ
tanulási módszerekre, eljárásokra

______________

testi-mozgási

drámajáték-feladatok

szerepháló &, állóképek &

személyközi

a tanulásszervezés páros, kis
csoportos és projektfeladatai,
prezentációs feladatok

kooperatív tanulás &, projekttanulás
&, mozaik &, egy marad, három
megy &, vándorló csoportok &,
irodalmi körök &, disputa &,
sarkok &, háromlépéses interjú &,
eszmecsere & stb.

személyen belüli

megértési problémák tudatosítása,
megoldáskeresésre, reflexióra,
önreflexióra, önértékelésre, az
elõzetes tudás elõhívására vonatkozó
kérdések és feladatok

jelölés &, rövid esszé &, tudom 
tudni akarom  megtanulom &,
pókhálóábra &, kilépõkártya & stb.

természeti
környezettel való
kapcsolattartásért
felelõs

archetípusokkal, természetmetaforákkal, motívumokkal,
toposzokkal, témákkal (az ember
és a természet viszonya, tájleírás)
kapcsolatos feladatok és kérdések

érvek kártyán &, sarkok &,
akadémikus vita &, pókhálóábra &,
rövid esszé &

KOMPETENCIAMEGKÖZELÍTÉSEK

A jelenkor társadalmi-gazdasági folyamatai az oktatáskutatókat annak felismeréséhez vezették, hogy az iskola egyre nehezebben és egyre kevésbé képes egész életre szóló tudással felvértezni tanulóit. Az érvényes tudás gyors
változása, az ismeretanyag fokozódó ütemû felhalmozódása, a tanulás lehetséges helyszíneinek és az ismeretforrásoknak a bõvülése egyre nehezebbé teszik az iskolai oktatás tartalomközpontú tervezését. E tapasztalatok és
a kognitív forradalom nyomán  a konstruktív pedagógia tudás-, illetve
tanulásfelfogásával is összefüggésben  az értékes, érvényes és számos területen hasznosítható tudás jellemzésére egyre hangsúlyosabban jelenik
meg a kompetencia, a szakértelem és a mûveltség újraértelmezett, új tartalommal telítõdõ fogalma. A kompetenciák fejlesztésének és az élethosszig
tartó tanulásra való elõkészítésnek a kérdése stratégiai szerepet tölt be a
fejlett világ oktatásában, és egyre inkább ilyen szerepet nyer a hazai közoktatás kívánalmaiban is (Lásd például az új érettségi vizsga követelményeit!).
A kompetencia (illetékesség, valamire való képesség, alkalmasság) olyan,
készségekbõl és képességekbõl, valamint a hozzájuk társuló, velük rend72
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szert alkotó ismeretekbõl, ismeretrendszerekbõl szervezõdõ tudás, amely
értékes, érvényes és a mindennapi élet számos területén felhasználható.
Ahogy az intelligenciaterületekre, úgy a kompetenciák azonosítására és
csoportosítására is több elképzelés született.
Csapó Benõ a tudás szervezõdési formáiról

Csapó Benõ a szervezõ elvek és a megfelelõ tudástípusok szerint osztja fel
a tudás szervezõdési formáit, megkülönböztetve a kompetencia, a szakértelem és a mûveltség fogalmi-értelmezési tartományát. E felosztás szerint a
kompetencia a tudásnak arra a szervezõdési formájára utal, amelynek elsajátítása természetes közegben, életszerû tapasztalatok révén történik,
és így alkalmazása is természetes könnyedséggel és hatékonysággal valósul meg. Hasonlóan ahhoz, ahogy az anyanyelvet megtanuljuk, majd
végtelenül sokféle gondolat megfogalmazására alkalmazzuk (Csapó,
2002. 40.). További jellemzõi:
 pszichológiailag meghatározott rendszer, amikor a tanulás módjai, a
fejlõdés-fejlesztés lehetõségei nagyrészt öröklött sémákon alapulnak,
 leginkább természetes, interaktív módon elsajátítva alakul ki,
 hatékonysága függ az interakciók gyakoriságától, minõségétõl és menynyiségétõl,
 fejlõdése nagyrészt életkorhoz kötött,
 kevésbé tartalomfüggõ, változatos helyzetekben felhasználható tudás.
A legfontosabb kompetenciák a szerzõ szerint az anyanyelv, az idegen
nyelv, a kommunikatív kompetencia, a térbeli leképezések, valamint a különféle értelmi mûveletek (Csapó, 2003.).
A szakértelem egy adott szakterület által meghatározott és e szakterületen alkalmazható konkrét ismeretek, készségek és képességek együttese.
A szakértõk sajátos mintázatokban azonosítják a feladatokat, melyekhez mozgósítják a rendelkezésükre álló kész sémákat, megoldásokat
(Csapó, 2002. 40.). A szakértelem további jellemzõi:
 az adott szakterület által meghatározott rendszer,
 azonnal felhasználható tudás,
 fejlõdése kevésbé életkorhoz kötött,
 felhalmozó (kumulatív) természetû,
 tartalomfüggõ, nem vagy szûk korlátok között transzferálható (Csapó,
2003.).
A mûveltség újabb értelmezése az eredetileg írástudást jelentõ angol
»literacy« kifejezés általánosítása nyomán terjedt el. Egyre inkább használják többes számban is, utalva arra, hogy ebben az értelmében egy mûveltségi területhez köthetõ. Bizonyos tudásterületekhez kapcsolódó általános
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tájékozottságot, biztonságos eligazodást, áttekintést, a nagy összefüggések
átlátását, alkalmazható tudást jelent (Csapó, 2002. 40.). További jellemzõi:
 az adott kultúrában értékes, érvényes és felhasználható készségek, képességek és ismeretek összessége,
 kevésbé alkalmazásra kész,
 fejlõdése kevésbé életkorhoz kötött,
 felhalmozó (kumulatív) természetû,
 nem kötõdik szorosan egy adott kontextushoz, közepesen tartalomfüggõ (Csapó, 2003.).
Nagy József az általános kompetenciákról

A kompetencia fogalma Nagy József értelmezésében köznyelvi értelemben is magában foglalja a viselkedés folyamatának teljességét: egyfelõl
jelenti a döntési illetékességet, annak motivációit, másfelõl a megoldásra való alkalmasságot, felkészültséget, tudást (Nagy, 1994. 375.). Általános kompetenciának tartja a személyes, a szociális és a kognitív kompetenciákat. A kognitív kompetencia szerinte a többi kompetencia szolgálata, hiszen e nélkül a többi kompetencia nem létezik (Nagy, 1997.).
Rendszerében a kognitív kompetencia összetevõi (a motívumok és a képességek kiemelésével):
 a kognitív motívumok:
a megismerési vágy (kíváncsiság, érdeklõdés), a felfedezési vágy (megfigyelési késztetés, értelmezési vágy), az alkotásvágy, a tanulási sikervágy,
a kudarcfélelem, az elismerési vágy, a kötelességtudat, az igényszint
 a kognitív képességek:
a kognitív mûveletek, a megismerés (megfigyelés, átkódolás, értékelés, értelmezés, bizonyítás), a kognitív kommunikáció (ábraolvasás, ábrázolás, nyelvtudás, beszéd és beszédértés, írás, olvasás), a gondolkodás (viszonyítás, általánosítás, osztályozás, problémamegoldás), a tanulás (ismeretszerzõ, felfedezõ, tapasztalati, értelmezõ, önálló, szociális).
Szerinte a szociális kompetencia egzisztenciális funkciójának lényege
az, hogy az egyéni érdek érvényesítése a másik ember, a csoport stb. létérdekeinek sérelme nélkül, azok figyelembevételével valósuljon meg. Összetevõi (a motívumok és a képességek kiemelésével):
 a szociális motívumok:
a szociális hajlamok (pl. személyes kötõdés, hovatartozási kötõdés hajlamai, rangsorképzés, csoportképzés hajlamai), az attitûdök, meggyõzõdések, elõítéletek, szokások, magatartási minták, ismeretek (a szociális értékrend képviselete),
 a szociális képességek:
a szociális kommunikáció képessége, a segítés, az együttmûködés, a
vezetés, a versengés.
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A személyes kompetencia egzisztenciális funkciójának lényege  Nagy
József értelmezésében  a személy túlélése, létezése, a testi, lelki egészség,
a jó közérzet megõrzése, a szervezet és a személyiség stabilizálása, védelme, fejlõdése. Összetevõi (a motívumok és a képességek kiemelésével):
 a személyes motívumok:
a biológiai szükségletek, a komfortszükséglet, a mozgásszükséglet, az
élményszükséglet, az önvédelmi motívumok (egészségvédõ, identitásvédõ motívumok), a szuverenitás motívumai (szabadságvágy, önállósulási, öntevékenységi vágy), az önértékelési motívumok (önbecsülés,
önbizalom, ambíció), az egyéni világtudat, az éntudat,
 a személyes képességek:
az önkiszolgálási képességek (testi, önellátási, befogadó, önkifejezõ
képességek), az önvédelmi képességek (egészségvédõ, identitásvédõ
képességek), a szuverenitás képessége, az önreflexív képességek (önértékelõ, önmegismerõ, önfejlesztõ képességek).
(Nagy, 1997., Bárdossy és társai, 2003. 2627.)
Az OECD kutatási programjának kompetenciafelfogásairól

Az OECD egyik kiemelt, nagy jelentõségû kutatási programjának keretében neves szakemberek foglalkoztak a ma embere számára alapvetõen
fontos, ún. kulcskompetenciák meghatározásával, azonosításával. A kutatók azokat a kompetenciákat emelték ki, amelyek jelentõs szerepet játszanak az egyén(ek) társadalmi, gazdasági és személyes sikerességében. Tekintsünk át vázlatosan ezekbõl néhány megközelítést.
Franz Wienert szerint a kulcskompetenciák egyik fontos jellemzõje, hogy
komplex (ismeretek, hiedelmek, tevékenységtervek komplex rendszereiként
tételezhetõ) tudást jelenítenek meg. Cselekvéskompetencia-modellek alkotóelemeiként a következõket veszi sorra:
 általános problémamegoldó képesség,
 kritikai gondolkodás képessége,
 adott helyzetre jellemzõ általános és specifikus ismeretek birtoklása,
 reális és pozitív önbizalom,
 szociális kompetenciák.
Monique Canto-Sperber és Jean-Pierre Dupuy kulcskompetenciáknak
nevezi azokat a kompetenciákat, melyek széles hatókörben érvényesülnek,
függetlenül a kulturális környezettõl, az életszakasztól, a tantárgyaktól. Ezek
az alábbiak:
 komplexitás kezelésének kompetenciája,
 helyes megítélés kompetenciája (perceptív kompetencia),
 normatív kompetencia,
 kooperatív kompetencia,
 narratív kompetencia.
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Helen Haste a közeli jövõ számára fontos kompetenciaterületeket veszi
sorra. Ezek a következõk:
 metakompetenciák (az új és a folyamatosság kezelésének képessége),
 technikai kompetenciák,
 a félreérthetõség és a sokszínûség kezelésének kompetenciái,
 a közösségi kapcsolatok megtalálásának és megtartásának kompetenciái,
 az erkölcsiség, a felelõsség, az állampolgárság kompetenciái.
Philippe Perrenoud a szociális és személyes kulcskompetenciák körébe
az alábbiakat sorolja:
 saját szükségletek, jogok, érdekek értékelésének és védelmének kompetenciái,
 együttmûködés, felelõsségvállalás kompetenciái,
 konfliktusok kezelésének és megoldásának kompetenciái,
 szabályok értelmezésének, használatának kompetenciái,
 a kultúra javainak birtokbavételéhez kapcsolódó kompetenciák,
 az egészség megõrzésének kompetenciái.
Cecilia Ridgeway az egyetlen egyetemleges kulcskompetencia-területnek azt tartja, amely a szociális csoportokhoz való csatlakozást, annak létrehozását és mûködtetését teszi lehetõvé, Fontosak szerinte többek között:
 az érdekütközések kezelésével kapcsolatos kompetenciák,
 a demokratikus mûködéssel kapcsolatos kompetenciák (mint pl.: a
csoporton belüli egyensúlyra törekvés, az autonóm cselekvés, a felelõsségmegosztás),
 a pozitív énképet létrehozó és mûködtetõ kompetenciák,
 a kudarc, a frusztráció, a csalódottság helyzeteinek kezeléséhez kapcsolódó kompetenciák. (Mihály, 2002., Bárdossy és társai, 2003. 2830.)
A KOMPETENCIAKUTATÁS NÉHÁNY, AZ IRODALOMTANÍTÁSRA
ÉRVÉNYES ÉS LEHETSÉGES MEGFONTOLÁSA

Érdemes röviden átgondolnunk, a kompetenciakutatás fentebb vázlatosan
bemutatott eredményeinek néhány, az irodalomtanításra, valamint saját tanári gyakorlatunkra vonatkoztatható lehetséges üzenetét is. Ha feltesszük a
kérdést, vajon az irodalomtanulás és irodalomtanítás során miként jelenítõdnek meg és miként fejleszthetõk a kognitív, a személyes és a szociális
kompetenciák egymást átható motívum- és képességrendszerei, arra a belátásra juthatunk, hogy az irodalomtanulás-tanítás folyamatában a kompetenciák széles skálája jelenik meg és fejleszthetõ.
Ezt a belátást lehetõségbõl fejlesztési követelménnyé formálja A magyar
nyelv és irodalom tantárgy részletes érettségi vizsgakövetelményei c. dokumentum, amely a nyelvi kompetencia bemeneti-receptív (olvasás, hallgatás) és kimeneti-expresszív (beszéd, írás) területeire vonatkozóan részletes
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elvárásokat fogalmaz meg. A szûkebb értelemben vett nyelvi kompetenciák
 olvasás- és szövegértési, valamint szóbeli és írásbeli kommunikáció  mûködése azonban számos más kompetenciával kapcsolódik össze. Így a magyar nyelv és irodalom tantárgy részletes érettségi vizsgakövetelményeinek
kompetenciaelvárásaiban azonosíthatóak a kognitív, szociális és személyes
kompetenciák motívumai és képességei. Többek között a problémamegoldás, a kritikai gondolkodás, a komplexitás kezelése, a narratív kompetencia,
az újdonság és a folyamatosság kezelése, a félreérthetõség és sokszínûség
kezelése, a kulturális javak birtokbavételére és a szabályok értelmezésére, illetve kezelésére irányuló kompetenciák, a szociális kompetencia vagy a reflexióra és az önreflexióra való képesség.
Feltehetõen ez az oka annak, hogy a magyar nyelv és irodalom kereszttantárgyként nemcsak a többi tantárgy sikeres tanulását befolyásolja, de
meghatározó szerepe lehet az egyén hatékony világ- és önértelmezési modelljének formálódásában, életpálya-kilátásaiban is. Kétségtelen tény
ugyanakkor, hogy a mai magyar tanítási  irodalomtanítási  gyakorlat nem
ad hatékony választ a kompetenciafejlesztés követelményeire. Részben,
mert a pszichológia és a pedagógia tudományos eredményei legalább anynyira nehezen válnak pedagógiai mûveltségünk részévé, mint amennyire
nehezen és lassan változik maga az iskola. Másrészt, ha mégis, hiányoznak
praxisából azok a módszertani eszközök, amelyek segíthetnék a tanári gyakorlat megváltoztatását.
A kompetenciák öröklött és tanult összetevõi olyan változó, szervezõdõ
rendszerek, amelyek fejleszthetõk, fejlõdésük azonban nagyrészt életkorhoz
kötött, és legtermészetesebben interaktív módon elsajátítva alakulnak ki. Ez
az oka annak, hogy a hagyományos, elsõsorban ismeretátadásra épülõ
magyar oktatás (irodalomtanítás) nem tud termékeny tanulási környezetet
biztosítani a kompetenciafejlesztéshez. A módszertani kézikönyvben bemutatott módszerek és eljárások a kompetenciafejlesztés hatékony lehetõségét és eszköztárát (is) kínálják.
➠ Értelmezzen néhány, az OECD országok oktatáskutatói által azonosított
kompetenciát az irodalomtanulásra vonatkoztatva!
Hozzon példát saját tanítási gyakorlatából az Ön által kiválasztott kompetenciaterületeknek az irodalomtanulás folyamatában lehetséges fejlesztésére!
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A KÉTSZINTÛ ÉRETTSÉGI VIZSGA
MINT KIMENETI SZABÁLYOZÁS
ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER
➠ Milyen érveket hozna fel az új típusú magyar nyelv és irodalom érettségi
vizsga mellett, illetve ellen? Érveit T-táblázatban & is rögzítheti.
Ha szemügyre vesszük a kimeneti szabályozás és értékelés új típusát megvalósító kétszintû érettségi vizsga tartalmát és követelményrendszerét, öszszegzõ jelleggel a következõ megállapításokat tehetjük. A közép-, illetve
emelt szint írásbeli és szóbeli feladattípusai mérik a tanulók mûismeretét,
mûvelõdés- és irodalomtörténeti tájékozottságát, irodalomelméleti ismereteit, valamint szövegértési és szövegalkotási kompetenciáit. Az új típusú
érettségi vizsga minden bizonnyal legnagyobb nóvuma a kompetenciák
rendkívül széles skálájának hangsúlyos megjelenése a követelményrendszerben. Ugyanakkor az ismeretek mennyisége, minõsége és a mindennapi életben való felhasználhatósága között világosan látható egyfajta szintézisre való törekvés is. A koncepció azt sugallja, hogy a magyar irodalomtanítással kapcsolatos hosszú távú elképzelések a tananyag csökkentésének
igénye mellett a klasszikus mûveltségeszmény részleges megõrzését és a
modern, kompetenciaközpontú tanulásfelfogással való összeegyeztetését
célozzák meg. Meglehet, a követelményelemeket önkényesen összevonva,
az alábbi szakértelemrõl kell számot adniuk a maturandusoknak:
 információ feldolgozása, információhordozók kezelése, használata, létrehozása,
 a kognitív képességek tevékenységben történõ mûködtetése és alakítása,
 történeti, problémamegoldó és kritikai gondolkodás, különbözõ gondolkodási utak, (indukció, dedukció), a tudás magasabb szintû reprezentációja (alkalmazás, elemzés, egybefoglalás, értékelés), kérdezni tudás,
 különbözõ kommunikációs szerepû, mûfajú és stílusú szövegfajták értõ, elemzõ, kritikus befogadása, változatos szövegelemzõ eljárások
önálló, szakszerû használata,
 szépirodalmi és más stílusrétegbe tartozó mûvek gondolati, erkölcsi,
esztétikai, retorikai, stiláris, szerkezetbeli jellemzõinek megértése, egyéni véleményt és élményt kifejezõ, reflexív bemutatása,
 szövegen belüli és szövegek közötti jelentésbeli egymásra utalások felismerése, megfogalmazása,
 különféle nézõpontok azonosítása és megítélése,
 kellõ gyakorlat az érvelés szóbeli és írásbeli technikájában,
 kreatív szövegalkotás különféle témákban, mûfajokban, stílusrétegekben és kommunikációs helyzetekben, az írásbeli és szóbeli mûfajok
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normáinak, nyelvhasználati jellemzõinek, a szövegalkotás folyamatelemeinek alkalmazása az ötlettõl a korrektúráig,
 a köznyelvi norma alkalmazása, biztos helyesírás, rendezett, olvasható
íráskép,
 szociális készségek: empátia, tolerancia, kooperáció, konszenzus.
Belátható, hogy ezekre a kompetencia-követelményekre nem lehet felkészíteni az irodalomtanítás hagyományos felfogásával és az ismeretátadás
klasszikus metodikájával, csak a befogadó saját jelentésteremtési aktusainak középpontba állításával és a tanulói tevékenységek sorára tervezett, tudatos képesség-, illetve készségfejlesztéssel. Ez egyben azt is jelenti, hogy a
hatékony felkészítésnek-felkészülésnek nincs varázseszköze. Ezt a szerepet nem töltik, mert nem tölthetik be önmagukban a magukat érettségire
való felkészítõként hirdetõ tanulási segédletek, feladatbankok, próbaérettségi-tesztek. Jelesül azért nem, mert az emberi tudást alkotó ismeretek és
programok (képesség jellegû tudás) egy rendszert képeznek, így a tanulás
folyamatai feltételezik az információelsajátítás és a képességfejlesztés egységét (Csapó, 1992.).
Az ismereteket, készségeket és képességeket összetett rendszerbe szervezõ kognitív struktúrák kialakulása pedig rendkívül hosszadalmas, és a tudás belsõ természeténél fogva csak tevékenységekben alakuló folyamat.
Ebbõl következik, hogy a hatékony tanulási-felkészülési környezet megteremtéséhez elengedhetetlenül szükséges irodalomtanítási koncepciónk és
gyakorlatunk újragondolása. Ez pedig  éppen diákjaink érdekében  szükségszerû elmozdulást jelent a befogadásközpontú, interaktív és reflektív
módszer-, illetve eljáráskészlettel operáló, tanulói tevékenységre szervezett
irodalomtanítás irányába.
Úgy vélem, ezt a kényszerítõ erõt az irodalmat tanító tanárok többsége érzékeli, ugyanakkor kevesen vannak, akik jól ismerik és rendszeresen használják tanítási gyakorlatukban a diákok önálló tanulását, belsõ motiváltságát, gondolkodási, szövegértési és szövegalkotási képességeik fejlesztését
segítõ módszereket és eljárásokat. Pedig ezeknek a módszertani repertoárba
való beemelése, természetes és napi gyakorlattá válása a tanárnak is önbizalmat adhatna, és oldhatná az új típusú érettségi vizsgától való félelmeit is.
➠ Készítsen listát & azokból, az Ön által ismert és használt módszerekbõl
és/vagy eljárásokból, amelyek hatékonyan segíthetik diákjait az új típusú
érettségi vizsga írásbeli és szóbeli szövegalkotási feladataira való felkészülésben!
Tekintse át ebbõl a szempontból a módszertani kézikönyv eljáráslistáját,
és vesse össze a sajátjával!

80

jomodsz.qxd

8/5/05 10:20 AM

Page 81

Irodalom
BÁTHORY Zoltán: Változó értékek, változó feladatok  A PISA 2000 vizsgálat néhány oktatáspolitikai konzekvenciája, Új Pedagógiai Szemle, 2002/10.
CSAPÓ Benõ: Kognitív pedagógia, Akadémiai kiadó, 1992.
CSERHALMI Zsuzsa: Amit az irodalomtanításról tudni kellene, Korona Kiadó, Budapest, 2000.
FELVÉGI Emese (fordította és válogatta): Gyorsjelentés a PISA 2003 összehasonlító
tanulói teljesítménymérés nemzetközi eredményeirõl, Új Pedagógiai Szemle,
2005/1.
Kétszintû érettségi vizsgakövetelmények és vizsgaleírás magyar nyelv és irodalomból
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A BEFOGADÁSKÖZPONTÚ ÉS
KOMPETENCIAFEJLESZTÕ IRODALOMTANULÁSI FOLYAMAT TERVEZÉSE
ÉS SZERVEZÉSE
A TANULÁS ÁLTALÁNOS KERETE
A RÁHANGOLÓDÁS  JELENTÉSTEREMTÉS 
REFLEKTÁLÁS MODELL
A kritikai gondolkodás általános, minden korosztályra és tantárgyra kiterjeszthetõ tanulási-tanulássegítési kerete a ráhangolódás  jelentésteremtés
 reflektálás (RJR) modell. Ez a konstruktív pedagógia tanulásszemléletére
épülõ modell hatékonyan használható fel az interaktív és reflektív tanulási
módszereket és eljárásokat alkalmazó, befogadóközpontú irodalomtanulás-irodalomtanítás folyamatában is, ide értve a teljes curriculumot, a nagyobb témákat és a kisebb tanulási egységeket. A modell hatékonysága
egyrészt abban rejlik, hogy az értelmes tanulás érdekében az elõzetes tudás
elõhívásával, annak bázisára építve segíti az új ismeretekkel való találkozásakor a tanuló aktív jelentésteremtési aktusait. Másrészt figyelmet fordít az
új ismeretek beágyazódására, a személyes tudásrendszerbe való beépülésére. Ezzel az információfeldolgozás  speciálisan az értõ irodalomolvasás 
olyan szisztematikus útját kínálja, amely kialakítja és fejleszti az önálló tanulás, illetve értõ olvasás képességét, a személyes, szociális és kognitív kompetenciaterületek széles skáláját. A modell rendszeres használata fokozatosan érdekeltté és felelõssé teszi a diákokat saját tanulásuk folyamatában.
Így hosszú távon képessé válhatnak tanulási helyzetek önálló megoldására,
saját gondolkodásuk és a bennük lejátszódó tanulási folyamatok megfigyelésére. Felismerhetik, hogy éppen hol tartanak a folyamatban, és ellenõrizni, illetve irányítani tudják saját tanulásukat. Mindez végsõ soron felkészítheti és alkalmassá teheti õket az élethosszig tartó tanulásra.
➠ Vegye számba, mit szokott tenni, mielõtt olvasásra bocsát egy irodalmi
alkotást, mit tesz annak érdekében, hogy diákjainak megkönnyítse a szöveg lényeges gondolatainak megértését, és mit azt követõen, hogy a tanulók elolvasták és értelmezték a mûvet!
A RÁHANGOLÓDÁS (VAGY FELIDÉZÉS) FÁZIS

Ebben a fázisban a tanulók aktívan idézik fel a témáról való tudásukat. Vizsgálat alá veszik elõzetes ismereteiket, élményeiket, tapasztalataikat, és gon82
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dolkodni kezdenek arról a témáról, amelyet hamarosan részleteiben is
megismernek majd. Ennek a lépésnek azért van kiemelt jelentõsége, mert
minden maradandó tudás a már meglévõ és megértett ismeretek rendszerébe ágyazódik be. A kontextus nélkül megtanult ismeret, illetve az olyan információ, amelyet a tanuló nem tud összekapcsolni saját tudásával, nem
épül be a tartós memóriába, és hamarosan feledésbe merül. A korábbi valós és vélt ismeretek, tapasztalatok, élmények felelevenítésével tehát olyan
alap kialakulását segítjük elõ, amely elengedhetetlenül szükséges az új tudás megértéséhez, hosszú távú tárolásához, késõbbi elõhívásához (Temple,
Steele, Meredith, 1988.). Ha az elõzetes tudás kellõen szervezett, és könynyen elõhívható, akkor a tanulási-megértési folyamat sikeresen lejátszódhat.
A meglévõ értelmezõi keretek feltárása azért is fontos, mert láthatóvá teszi
a tanár számára azokat a naiv elméleteket, félreértéseket, ellentmondásokat,
tévedéseket, amelyek gátolják a hatékony megértést, és tervezhetõvé teszi a
fejlesztésre, konceptuális váltásra irányuló tanári-tanulói tevékenységet. Az
elõzetes tudás az irodalomtanulásban jelentheti többek között:
 mûveltségi, irodalomtörténeti ismeretek felidézését (például: korstílusokra, világ- és emberképre, alkotóra, alkotói pályára, társmûvészetekre, történelmi, eszmetörténeti háttérinformációkra, kultúrára vonatkozó
tudás),
 irodalomelméleti ismeretek mozgósítását (például: mûnemekre, mûfaji kódokra, beszédmódokra, stilisztikai és verstani ismeretekre, hagyománytörténésre vonatkozó tudás),
 korábbi olvasói tapasztalatok, illetve elsõdleges olvasói reflexiók összegyûjtését (az irodalomtanulás során vagy az intézményi kereteken kívül
olvasottakra vonatkozó mûismeret, tudás),
 eljárások, interpretációs modellek felelevenítését (például drámai, elbeszélõ és lírai szövegek interpretációs eljárásai, modelljei),
 szimbolikus jelentésekre vonatkozó tudást (archetípusok, toposzok,
kronotoposzok),
 képzettársításokat (például címmeditáció, szavakból, idézetekbõl az
egészre való elõfeltevés),
 a fantázia, a képzelet mûködtetését,
 személyes élmények, élettapasztalatok mozgósítását (például: magány,
szerelem, barátság, bizalom, bánat, szülõgyermek viszony, felnõtt
gyermek viszony).
 társadalmi mechanizmusokról, szerepekrõl, konvenciókról, elõítéletekrõl való tudást.
Nézzünk néhány konkrét példát az evokatív fázis mûködtetésére és szerepére. Ha azt akarjuk elérni, hogy diákjaink számára a mûfajfogalom ne bemagolt, könnyen feledhetõ ismeret legyen, hanem a megértéshez szükséges olvasási kódként használják, meg kell tanulniuk egy vonatkozó szöveggel
kapcsolatban elõfeltevésként, illetve értelmezési szempontként mûködtetni
ezeket a konvenciókat. Vagyis például egy mûfajkijelölõ cím (Babits Mihály:
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Himnusz Irishez, Tóth Árpád: Elégia egy rekettyebokorhoz, Kosztolányi
Dezsõ: Halotti beszéd) vagy egy tanári információ esetén (Most egy elbeszélést fogunk olvasni.) számos elõfeltevéssel kell tudniuk élni az olvasandó szövegre vonatkozóan. Ezeket az elõfeltevéseket aztán az olvasás-értelmezés folyamatában kell, hogy igazolódni várják. Így olvasói tapasztalatuk
megerõsítheti, de módosíthatja is értelmezõi kereteiket, vagy épp az értelmezõi keret elvetésére késztetheti õket. Például József Attila Ódája minden
bizonnyal felveti az óda és a dal kapcsolatát, egy szövegelvû elbeszélés kitágíthatja, esetleg felül is írhatja a novella hagyományos, történetelvû konvencióit.
Ha egy-egy vers néhány jellemzõ szavát elõre megadjuk, tanulóink találgatással élhetnek a témára, hangulatra vonatkozóan, a címmeditáció változatos asszociációk mozgósításával segíti majd a megértés folyamatát. A toposzok (Téli éjszaka, Új vizeken járok, Esti sugárkoszorú, Õsz és tavasz
között, Kertben) gazdag jelentésmezõ elõhívását, a korábbi olvasói tapasztalatok mozgósítását teszik lehetõvé.
Nemcsak a megértésben, az olvasásban is személyesen érdekeltté tehetjük diákjainkat. Például Csokonai A Magánossághoz címû versének olvasása elõtt arra kérhetjük a tanulókat, idézzenek fel részletesen egy olyan
élethelyzetet, amikor magányosnak érezték magukat, és emlékeiket osszák
meg egymás közt. Majd a magány lényegiségének közös kibontása után
fogunk a vers olvasásába.
Legalább ilyen fontos, hogy egy-egy mûvelõdéstörténeti korszakkal vagy
alkotói pályával való részletesebb megismerkedés elõtt felszínre hozzuk, mit
tudnak a tanulók a korszakról, alkotóról. Milyen elõítéleteik vannak (például: a középkor sötét korszak, ami modern, az érthetetlen), vannak-e
kialakult sablonjaik (Petõfi a forradalmi költõ, József Attila a proletárköltõ stb.).
A hatékony jelentésteremtés, az irodalomértés szempontjából fontos tehát, hogy rendszeresen adjunk idõt és módot az elõzetes tudás elõhívására.
Az evokatív fázist olyan technikák segíthetik és fordíthatják tanulói tevékenységbe, mint a listakészítés &, a pókháló-ábra &, a fürtábra &, a
T-táblázat & (a mûfaji hagyomány változásának föltárására), a jóslás &,
a TTM &, a rövid esszé &, a háromlépéses interjú & (elsõdleges olvasói
reflexiók feltárása) vagy az irányított képalkotás &.
A fentiekbõl az is belátható, hogy az RJR modell ráhangolódási szakasza
minõségében különbözik a hagyományos pedagógia motiváció fogalmától.
Különbözik, hiszen a motiváció a tanár felõl irányul a gyermek felé, míg a
ráhangolódás a gyermek személyes, belsõ tartalmait mozgósítja, mégpedig
célirányosan, hiszen nemcsak kíváncsiságot ébreszt, de helyet is készít az új
számára a személyes tudás azon területén, amelynek rendszerébe majd az
új ismeret, az új megértés beilleszkedik.
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A JELENTÉSTEREMTÉS (VAGY JELENTÉSTULAJDONÍTÁS)
FÁZIS

A tanuló ebben a fázisban ismerkedik meg az új információkkal és gondolatokkal. Az irodalomtanulásra vonatkoztatva új irodalmi mûveket, mûrészleteket olvas és értelmez (ide értve az otthoni olvasmányokat is, hiszen
ezekrõl csak elsõdleges olvasói tapasztalatokkal és reflexiókkal rendelkezik).
E fázisban saját kérdéseivel fordul a szövegekhez, választ keres rájuk, problémát old meg, eszmecserét folytat társaival és tanárával, mûveltségbõvítõ
vagy irodalomelméleti ismeretekkel találkozik.
A jelentésteremtés fázisának célja, hogy fenntartsa a ráhangolódás alatt
kialakult figyelmet, és segítse a tanulókat személyes jelentéseik megteremtésében, valamint a bennük lezajló megértési folyamatok nyomon követésében. Azok, akik hatékonyan tanulnak, illetve hatékonyan olvasnak, folyamatosan figyelemmel kísérik azt, hogy mi játszódik le bennük akkor, amikor
új információkkal találkoznak. Az ilyen tanulók újraolvassák azt, amit nem
értenek pontosan, kérdéseket tesznek fel az irodalmi alkotással vagy a
meghallgatott tanári elõadással kapcsolatban, és jegyzeteket készítenek
maguknak a késõbbi tanulás vagy tisztázás érdekében. Ha a tanulók figyelemmel kísérik saját megértésük folyamatát, az információt aktívan illesztik
saját értelmezõi kereteikbe, így célirányosan kapcsolják össze az újat a már
ismerttel (Temple, Steele, Meredith, 1988.). Vagyis úgy teszik lehetõvé az
újonnan megszerzett tudás befogadását, hogy hidat építenek a már meglévõ ismereteik, olvasói tapasztalataik és az új ismeretek, új olvasói tapasztalatok között. Ha az irodalomtanulás középpontjában maga az olvasó-befogadó gyermek, az õ megértési aktusai, személyes jelentésteremtései állnak,
akkor az irodalomórának mint a tanulás-megértés szervezett környezetének
lehetõvé kell tennie azt is, hogy az olvasó gyermek változatos interakcióba
kerüljön mind a szöveggel, mind önmagával (gondolataival, érzéseivel),
mind olvasótársaival. Ha az õ olvasói stratégiája, az õ megértési aktusa a
tét, az irodalomóra célja nem lehet a tanár vagy a hivatásos interpretátorok
jelentéseinek közvetítése. (Ez persze nem jelenti a tanári elõadás, ismertetés, magyarázat, kiegészítés, kérdésfeltevés teljes mellõzését az irodalomórákon.)
A kritikai gondolkodás módszertana a szövegértés fejlesztésének is széles
repertoárját kínálja, ide értve a gondolkodás érdekében való, eszközjellegû
írást: rövid esszé &, írás saját magunk számára &; a kreatív írást: egy
témáról különbözõ szerepekben &, írószeminárium &, a kooperatív és
projekttanulást, valamint olyan kiváló szövegfeldolgozó eljárásokat, mint a
kettéosztott napló &, a szemponttáblázat &, a kérdezzük a szerzõt &,
a szakaszos olvasás. A jelentésteremtést a kódváltásra épülõ technikák és
a drámajátékok is segíthetik, és számos eljárása van a gondolatok megosztásának is: utolsó szó joga &, vándorló csoportok &.
Ahogy a ráhangolódás fázisa lényegiségében különbözik a motivációtól,
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a jelentésteremtés is gyökeresen más szemléletet takar, mint a hagyományos pedagógiában az új anyag feldolgozása. Legelsõsorban azért, mert a
tanulás és a tudás személyes, és nem ismeretközvetítéssel átadható jellegét
hangsúlyozza. Fontos továbbá, hogy a tanulást aktív, interaktív és reflektív
folyamatként értelmezi, és ennek szellemében a tanárdiák interakciók helyett a tananyag és a diák, valamint a diákok közti interakciókat helyezi elõtérbe.
A REFLEKTÁLÁS FÁZIS

A tanulók a reflektálás fázisában szilárdítják meg az újonnan tanult ismereteket, és az új gondolatok beágyazódásához aktívan alakítják személyes értelmezõi kereteiket. Ebben a fázisban történik az új tudás lehorgonyzása,
rögzülése a tartós memóriában. A tanulás olyan folyamat, amelyben változunk, amelyben bizonyos értelemben más emberekké válunk, függetlenül
attól, hogy ez a változás új dolgok megértésében, más viselkedési módok
kialakulásában vagy új gondolkodásmódban (konceptuális váltásban) nyilvánul meg. A tanulással igazi és maradandó változás megy végbe, ez azonban csak akkor jön létre, ha a tanulók aktívan alakítják meglévõ értelmezõi
kereteiket annak érdekében, hogy képesek legyenek befogadni az új gondolatokat.
A reflektálás fázisának egyik célja, hogy a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat az új gondolatokat és információkat, amelyekkel találkoztak. Erre azért van szükség, hogy létrejöhessenek az új gondolati sémák. A maradandó tudás megszerzése és az elmélyült megértés személyes
dolog. A tanuló arra emlékszik leginkább, amit saját kontextusába helyezve
értett meg, saját szavaival mondott el (TempleSteeleMeredith, 1988.).
E fázis további célja, hogy intenzív gondolatcserét  eszmecserét, vitát 
generáljunk a tanulók között. Így nemcsak kifejezõkészségük fejlõdik, de
saját gondolatrendszerük építése közben másokéival is megismerkednek.
A tanulás folyamatának e fázisa a tudásrendszer változásának, az új, módosult koncepciók kialakulásának szakasza. A tanulók az új információ beépítésének sokféle módjával találkoznak, így bennük is rugalmasabb gondolkodásmód, az empátiára és a toleranciára való képesség alakulhat ki.
Ahogy eddig, a reflektálás sem feleltethetõ meg a hagyományos pedagógia óra végi összegzés szakaszának. Nem, mert a repetitív vagy megértést ellenõrzõ felfogással szemben a reflektálás a tudás személyes kontextusba ágyazódását, változatos helyzetekben való felhasználását segíti, miközben intenzív párbeszédet generál a tanulók személyes megértési aktusai
között. A megértési-tanulási folyamat záró fázisát is számos módszertani
eszköz segíti. Ide tartozhatnak a vitatechnikák: sarkok &, állj párba &,
akadémikus vita &, disputa &, érvek kártyán &, a reflexív jellegû szóbeliség és írásbeliség technikái: írás saját magunk számára &, rövid eszszé &, kilépõkártya &, közzététel &, villamosszék &, a kreatív szö86
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vegalkotások: egy témáról különbözõ szerepekben & vagy a drámajátékok: állóképek &, pletykajáték &, szerepháló &, túlvilági randevú &.
A reflektálás az irodalomtanulási folyamatok záró fázisaként azt teszi beláthatóvá, hogy az irodalomolvasás hozadéka a személyes, ám a társakkal
megosztható élményen túl intellektuális természetû: mélyebb ön- és világértést eredményez.
A TANKÖNYVEK FELÉPÍTÉSE ÉS AZ RJR MODELL

A Korona Kiadó irodalomtankönyvei globális felépítésükben, nagyobb (például: mûvelõdés-, illetve irodalomtörténeti korszakok, világirodalmi fejezetek, alkotói pályák) és kisebb (mûértelmezõ egységek) szerkezeti egységeikben egyaránt következetesen érvényesítik a ráhangolódás  jelentésteremtés  reflektálás konstruktív tanulásszemléletû modelljét.
A felvezetõ, rövid, problémaexponáló szakszöveg- és esszérészletekhez
társuló kérdések, feladatok az elõzetes tudás, vélekedés elõhívását segítik,
gyakran találgatásra, elõfeltevésre ösztönöznek. A témákat és résztémákat
záró összefoglaló kérdések elsõsorban nem az ismeret jellegû tudásra, hanem a visszatekintõ megértésre, a megértési problémák tudatosítására és
megoldhatóságára vonatkoznak. Teret adnak a személyes reflexióknak, és
arra szoktatják a tanulókat, hogy rá-, illetve visszatekintsenek saját gondolkodási, tanulási, megértési folyamataikra. Az RJR modellt az egyes tanulási
folyamatok egészében is érvényesítik a tankönyveknek azok a bevezetõ fejezetei, amelyek a jelölés & vagy a tudom  tudni akarom  megtanulom
(TTM) & eljárására épülnek, valamint a szakaszos olvasás módszerére
építõ mûértelmezések.
Az RJR modell mentén szervezõdik a tankönyveknek az irodalmi alkotások értelmezésének lehetséges útjait kínáló kérdés- és feladatrendszere is.
Egy-egy újabb irodalmi alkotás tárgyalását mindig kérdések vezetik be.
Ezek a kérdések részben a ráhangolódást, részben a jelentésteremtést segítik. A tankönyvi olvasatot követõen feladatokkal találkozhat az olvasó.
A feladatok biztosítják a jelentésteremtés elmélyülését, valamint lehetõséget kínálnak a reflektálásra. Ez a felépítés nem feltételezi ugyanakkor a
kérdések és feladatok közti tankönyvi olvasat feldolgozását. Ezek az értelmezések inkább otthoni, visszatekintõ olvasásra, újabb szempontokkal való
találkozásra, párbeszédre vagy vitára valók, de semmiképp sem megtanulásra vagy reprodukálásra.
Mint már említettem, a kérdés- és feladatbank különféle tanulói tevékenységeket generáló tanulási módszerekbe és eljárásokba transzformálható. S mivel ez a módszertár rendkívül rugalmas, egy-egy óra többféle elképzelés mentén is tervezhetõ. Ezt a flexibilitást kívánja szemléltetni a változatok egy témára címû hármas óravázlat, amely alább, harmadik példaként
olvasható. A tanulási egységekre tervezett idõ tájékoztató jellegû. Ennek
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oka, hogy ha az órán a tanulói tevékenységek állnak a középpontban, akkor
a szükséges idõráfordítás nagyban függ a tanulócsoportok gyakorlottságától, tempójától, képességeitõl, tudásától.
ÓRATERVEK RJR MODELLBEN
MOLIÈRE: TARTUFFE  9. évfolyam
(a dráma értelmezésével foglalkozó elsõ tanóra)
Célok:
 értelmezzük az érték  értékelés  értékítélet fogalmát, viszonyrendszerét,
 megfigyeljük az értékítélet mûködését és az értékkonfliktus kialakulását Molière drámájában,
 meggondoljuk, miért vannak Molière drámái ma is színpadon.
Fejlesztési követelmények:
 az értõ olvasás fejlesztése az olvasásfolyamat tapasztalati megerõsítésével,
 a jóslás és az elõfeltevések szöveggel való szembesítésének gyakorlása,
 implicit és explicit jelentések megkülönböztetése,
 az együttmûködési és problémamegoldó készség fejlesztése
Ráhangolódás
1) Rajzoljatok egy négy részre osztott kört, és töltsétek ki az alábbiak szerint!
(egyéni munka)

1.
három dolog (tárgy),
ami fontos számodra

2.
három szerinted fontos,
pozitív emberi
tulajdonság

4.
három dolog (tárgy),
ami akkor lenne fontos,
ha egy lakatlan szigetre
kerülnél
3.
három szerinted taszító,
negatív emberi
tulajdonság

2) Páros megosztás: Fordulj a párodhoz, mondd el neki mit és miért írtál a körcikkekbe!
3) Frontális megbeszélés: Mi az érték?
Mi érték? Mitõl függ, hogy értéknek tartjuk-e?
Volt-e ellentétes megítélés, ha igen, miért?
Mi az oka a nagyjából azonos megítélésnek?
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Jelentésteremtés (szakaszos olvasással &)
1) Hangos bemutatás a szerepek kiosztásával (Pernelle, Elmira, Dorine, Damis, Mariane, Cléante): Tartuffe I. felvonás, 1. jelenet, 144. sor.
2) Frontális megbeszélés
Kiket ismertünk meg? (családi kapcsolatok)
Milyennek értékeljük Pernelle asszonyt? Miért?
Hogyan befolyásolja ez az értékítélet az olvasónak a családról alkotott véleményét?
Gyûjtsük össze Pernelle értékítéleteit a családról!
3) Fordítsuk át pozitív vagy semleges tartalmúvá megítéléseit! T-táblázat &  pármunka, majd
közös megbeszélés, összevetés a G. 9/436/1., Szk. 9/336/1. táblázatával
4) Frontális megbeszélés:
Kik a hiányzó lényeges szereplõk?
Mikor jelenik meg Orgon, mikor Tartuffe? Mi az oka a késleltetésnek?
Mit gondolunk Tartuffe-rõl, ha Pernelle dicséri és a család megveti?
Kinek hiszünk? Miért? Ki irányítja valójában értékítéletünket?
5) Néma olvasás tovább, a jelenet végéig. Feladat: Olvasás közben gyûjtsétek ki, hogyan vélekedik
Tartuffe-rõl Pernelle, illetve a család! Páros gyûjtés T-táblázattal &), majd közös megbeszélés,
összevetés a G. 9/436/2., Szk. 9/336/2. táblázatával.
6) Frontális megbeszélés: az értékkonfliktus értelmezése, drámai értelmû aktivizálódásának feltételei
Tartuffe + Orgon (Pernelle) « a család többi tagja
(Ahhoz, hogy egy álérték drámai értelemben konfliktust okozzon, kell egy fókuszhelyzetben levõ
szereplõ, aki elhiszi az álértékrõl, hogy az érték: ® viszonyváltás = drámai szituáció: Orgon = családfõbõl Tartuffe eszköze)
Reflektálás (2-3 perces rövid esszével &)
1) Érvényesnek és hatásosnak tartod-e a mai színpadon a Tartuffe kérdésfelvetését? Miért igen,
miért nem?
2) Páros megosztás, majd néhány érv kiemelése az írásokból, de úgy, hogy mindenki csak párja
érvébõl emelhet ki olyat, ami tetszett neki, vagy vitatkozna vele. (Pl.: Nekem az tetszett X érveibõl, hogy .; Én vitatkoznék Z-vel abban, hogy )

BECKETT: GODOT-RA VÁRVA  12. évfolyam
(2. tanóra)
Célok:
 olvasói tapasztalatot szerzünk az abszurd drámáról,
 feltárjuk a dráma archetípusos motívumait és azok számunkra való jelentéseit,
 értelmezzük a dráma kérdésfelvetéseit, allegorikus szereplõinek szerepét, összefüggésben a
késõmodern világ- és embertapasztalattal,
 összevetjük a kétszintes drámahagyománnyal Beckett mûvét.
Fejlesztési követelmények:
 mûelemzõ készség fejlesztése a kétszintes drámamodell alkalmazásával és újragondolásával,
módosításával
 a nyelvi intelligencia valamennyi területének mûködtetése és fejlesztése,
 részletek értelmezésének összekapcsolása a mû egészével.
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Ráhangolódás
1) A tanulók mindvégig négyfõs kooperatív csoportokban dolgoznak. Kerekasztal körforgó & 4
fõs csoportokban az elsõdleges olvasói tapasztalatokról, véleményekrõl, gondolatokról, reflexiókról, érzésekrõl.
2) Eszmecsere & a leírtakról a csoportokban, majd megosztás a csoportok közt az egy marad,
három megy technikával &.
3) A kétszintes drámáról való tudás elõhívása csoportmunkában halmazábrával &, csomagolópapírra. A halmazábrában a csoportok feltüntetik azokat a jellemzõket, amelyeket csak a korábban olvasott kétszintes drámákra (Csongor és Tünde, Az ember tragédiája) gondolnak érvényesnek, azokat, amelyeket a Godot-ra várva címû drámára is érvényesnek vélnek, és azokat,
amelyek a Godot-ban nem felelnek meg eddigi olvasói tapasztalataiknak.
4) Megosztás a csoportok közt a vándorló csoportok & technikájával. (Ha szükséges, tanári öszszegzés, kiegészítés, magyarázat. A megbeszélés során feltehetõleg szó esik a képtelen  abszurd  problémájáról, a jelentések metaforikus, utalásos jellegérõl. Ez vezethet át bennünket a
részletesebb mûértelmezéshez, a jelentés megteremtéséhez.)
Jelentésteremtés
1) A mûbeli archetípusos motívumok szerepének és jelentéslehetõségeinek feltárása pókhálóábrával
&, csomagolópapíron. A tanulók újraolvassák az elsõ és a második felvonás elején lévõ szerzõi
utasításokat, és a csoportok fél ív csomagolópapíron pókháló-ábrát készítenek vagy az országút
vagy a fa vagy az este címszó köré. Két színnel dolgoznak, a központi fogalomtól balra a hagyományos, bevett jelentéslehetõségeket rendelik, jobbra azokat, amelyeket a mûben sajátosnak, újszerûnek gondolnak. Közben választ keresnek arra a kérdésre is, hogy mi a szerepük ezeknek a toposzoknak a drámában. A csoportok számától függõen egy motívummal több csoport is dolgozhat.
A csoportmunkát az ívek kiragasztása, majd rövid, összegzõ bemutatás követi. Ha egy motívumon
több csoport is dolgozott, az elsõ csoport bemutat, a többi kiegészít, esetleg vitatkozik. A megbeszéléskor tisztázódik vagy tisztázható, hogy az archetípusos motívumok szerepe hagyományosan a
két világszint (normaadó és normakövetõ) összekötése  lásd például Csongor és Tünde , átjárhatóvá tétele, ugyanakkor metaforikus jelentéseik Beckett mûvében épp arra utalnak, hogy a két szint
között lehetetlen bármiféle kommunikáció (Üres az Ég, Godot pusztán vágykép).
2) Drámajáték: állóképek &, a szereplõk allegorikus voltának belátása.
A csoportok kártyát húznak, rajta szerzõi utasítással, beállítják a pózt vagy a mozdulatot, majd
eljátsszák egymásnak.
Húzókártyák:
 (Estragonnak) óriási erõfeszítéssel sikerült lehúznia a cipõjét. Belenéz, belenyúl, megfordítja,
megrázza, körültekint a földön, nem hullott-e ki belõle valami, nem talál semmit, ismét a cipõje után nyúl, a tekintete bizonytalan
 (Vladimir) arcán óriási mosoly nyílik, megmerevedik, egy ideig tart, majd hirtelen megszûnik
 (Estragon) Fejét a lába közé ejti, olyan helyzetet ölt, mint a magzat a méhben Estragon fél lábon állva a másik lábát Vladimir felé nyújtja, és kis híján elesik. Vladimir megragadja a lábát. Estragon megtántorodik
 Estragon felemeli a fejét. Hosszan nézik egymást, mint a mûtárgyakat szokás, hol hátralépve, hol elõre, néha lehajolva, egyre erõsebben remegnek egymás láttán, aztán hirtelen összeölelkeznek, s egymás hátára csapkodnak. Az összeölelkezésnek vége, Estragon, hogy nincs
kibe kapaszkodnia, kevés híján elesik
 Nyakukba húzott fejjel, egymásba karolva, mintegy háttal a veszedelemnek  várakoznak
 Lucky lassan összegörnyed, de amikor a bõrönd a földhöz ér, hirtelen kiegyenesedik, majd
ismét görnyedni kezd
(A beállított groteszk pózokból és mozdulatokból kibontható, hogy a szereplõk nem hús-vér jellemek, nem drámai karakterek, hanem az emberiséget, magát az embert reprezentáló allegorikus, ugyanakkor abszurd figurák, egymás komplementerei. A tanulók e megállapításokat szövegrészekkel is igazolhatják.)
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3) Szövegértelmezés. A csoportok önállóan választott vagy a tanár által kijelölt rövid szövegrészletekkel dolgoznak, minden csoport egy kérdésre keres lehetséges válaszokat.
Például:
 G. 12/179/5
 G. 12/179/6
 G. 12/179/7
 G. 12/179/9
 G. 12/185/2
 Mit mondhat a dráma korunkról, világunkról?
 Milyennek láttatja az embert?
 Milyennek tûnik fel maga a létezés?
 Milyen kérdéseket vet fel a két latorról való beszélgetés?
4) A csoportok szerepelosztás révén az osztály egészével megosztják válaszaikat (az egyik csoporttag elõad, a másik vázlatot ír a táblára, a harmadik és a negyedik idéz a szövegbõl). Ekkor nyílik
mód tanári kiegészítésekre, magyarázatokra, összegzésekre is.
Reflektálás
1) Kreatív írás csoportban az egy témáról különbözõ szerepekben & technikával: Godot válasza a várakozóknak.
Húzókártyák:
 táviratban
 hivatalos levélben
 SMS-ben
 törvénycikkben
 használati utasításban stb.
VARIÁCIÓK EGY TÉMÁRA
A KÖZÉPKOR IRODALMÁNAK TÖRTÉNELMI, SZELLEMI, MÛVÉSZETI KÖRNYEZETE
9. évfolyam, mûveltségbõvítõ óra (2 tanóra)
Elsõ változat
Második változat
Harmadik változat
Ráhangolódás
Ráhangolódás
Ráhangolódás
G. 9/207/3. és 5., Szk. 9/159/1.
1) Filmrészletek: néhány,
G. 9/207/12. és 5.,
és 3. feladat egyénileg majd
a középkort tematizáló film
Szk. 9/159/3. feladat
4 fõs csoportban a tudom  tudni 2-3 perces részlete videón
pármunkában, néhány páros
akarom  megtanulom &
(Például: Legyetek jók, ha
meghallgatása.
eljárással a füzetbe:
tudtok; Napfivér, Holdnõvér,
1. oszlop:
Az utolsó lovag, Excalibur,
Gyalog-galopp)
az én tudásom,
2) Csoportmunka: fürtábra &
a csoporttársaim tudása
készítése csomagolópapírra:
(más színnel írva a kiegészítést)
a filmrészletekbõl mit tudtak
2. oszlop:
meg a középkorról, milyen
az én kérdéseim,
ismereteket, asszociációkat
a csoporttársaim kérdései
hívtak elõ a részletek. A cso(más színnel írva a kiegészítést)
magolópapírok kiragasztása,
áttekintése a vándorló
csoportok & technikájával.
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VARIÁCIÓK EGY TÉMÁRA
A KÖZÉPKOR IRODALMÁNAK TÖRTÉNELMI, SZELLEMI, MÛVÉSZETI KÖRNYEZETE
9. évfolyam, mûveltségbõvítõ óra (2 tanóra)
Elsõ változat
Második változat
Harmadik változat
Jelentésteremtés
Jelentésteremtés
Jelentésteremtés
Kibõvített elõadás &
1) A tanár rövid bevezetõt tart,
1) Csoportmunka, a mozaik
számítógépes elõadáskészítõ
melyben érinti a középkor elne2. technikával & (alapcsoport
programmal.
vezésének és korszakolásának
 szakértõi csoport  alapcso1) A tanári elõadás megkezdése kérdéseit.
port) a következõ 4 bekezdést
(kivetítõvel)
dolgozzák fel a tankönyvbõl:
2) Csoportmunka, a reciprok
 kettõs világkép
2) Elsõ megszakítás: a tanulók
tanítás & változatával a tanulók  kettõs emberkép
átfutják kérdéseiket, megnézik, a következõ 4 bekezdést dolgoz-  természet- és idõszemlélet
melyek kerültek eddig megzák fel a tankönyvbõl:
 jelképesség és mûvészetválaszolásra. Újabb kérdéseket
 történelmi környezet
felfogás
is írhatnak füzetükbe. Néhány
 kettõs világkép
(a szakértõi csoportok alakítápárost meghallgat a tanár.
 kettõs emberkép
sával senki sem marad magára
 természet- és idõszemlélet
a szöveggel, a tanulóknak mód3) A tanári elõadás folytatása.
(1-es: félhangosan felolvas, 2-es juk van egymással megbeszélni
saját szavaival összefoglal, 3-as
a bekezdést, kérdezhetnek a ta4) A második megszakításkor
kérdéseket tesz fel a többieknek nártól is, majd visszatérnek az
az elõadáskészítõ programba
a bekezdésre vonatkozóan, 4-es alapcsoportba, és megtanítják
elõre beillesztett rövid, de jelkiemeli a kulcsszavakat és vázla- egymásnak a bekezdésekben
lemzõ középkori szövegrészletot diktál. A második bekezdésfoglaltakat.
tekkel dolgoznak a párok. Feltõl szerepcsere körforgóban.)
adatuk, hogy néhány perc alatt
2) Ötletbörze &: kapcsolatkekeressenek az elõadásban el3) A megértés ellenõrzése néhány resés a fürtábra és az olvasottak
hangzottak és a szövegrészlettanári kérdéssel, a vázlatok
információi közt. Megosztás:
ben olvasottak közt minél több megbeszélésével, ha szükséges, minden csoport mondhat
vonatkozásban kapcsolatot.
tanári magyarázat, kiegészítés.
néhány észrevételt, a már elNéhány párost ismét meghallMajd tanári elõadás a keresztény hangzottak nem ismételhetõk
gat az osztály. Az elsõ párost
bölcseletrõl és a középkor mû(a csoportok elismeréspontokat
a tanár kéri szólásra, majd a
vészetfelfogásáról.
J gyûjthetnek).
beszélõ jelölheti ki azt a párost,
amelynek a megoldására kíván- 4) Csoportmunka mozaik
3) Csoporttotó: a csoportok
csi, és így tovább, láncban.
technikával &: minden csoport a 4 bekezdésre vonatkozóan
ugyanazt a 4 képet kapja, a ké1-1 igaz/hamis állítást írnak
5) A tanár ismét folytatja az elõ- pekhez adhatunk tanári kalauzo- egy lapra, és megkínálnak a
adást.
kat &  képenként 2-3 kérdéssel. feladattal egy másik csoportot.
 G. 9/214, Szk. 9/164
A jól teljesítõ csoportok
6) A harmadik megszakításkor
 G. 9/215, Szk. 9/165
elismeréspontokat J kapnak.
az elõadáskészítõ programba
 G. 9/221
elõre beillesztett román és góti-  G. 9/247, Szk. 9/188
3) Tanári kiselõadás: a középkus templomról vetít ki képet
(ha mód van rá, lehet fénymákorra vonatkozó kiegészítések:
a tanár. A párok feladata, hogy
solat is: egy román templom és pl. elnevezés, korszakolás,
rögzítsenek T-táblázattal néhány, egy gótikus katedrális, városkép, bölcselet.
a képek alapján számukra nyil- üvegablakok stb. Például:
vánvaló, a román és a gótikus
MATTHEW, Donald: A középkori
stílus közti különbséget. Néhány Európa atlasza, Helikon, 1989.)
páros közzéteszi észrevételeit.
megbeszélés: szakértõi csoportokban majd alapcsoportban.
6) A tanár befejezi az elõadását.
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VARIÁCIÓK EGY TÉMÁRA
A KÖZÉPKOR IRODALMÁNAK TÖRTÉNELMI, SZELLEMI, MÛVÉSZETI KÖRNYEZETE
9. évfolyam, mûveltségbõvítõ óra (2 tanóra)
Elsõ változat
Második változat
Harmadik változat
Reflektálás
Reflektálás
Reflektálás
1) A csoportok kiegészítik
1) A tanulók egyénileg kitöltik
1) A diákok ismét áttekintik
fürtábráikat az órán megtaa TTM-táblázat harmadik
kérdéseiket a füzetbõl.
nultakkal. Ehhez más színt
oszlopát (megtanulom), vagyis
Megnézzik, mely kérdésekre
használnak, hogy a meglévõ
kaptak választ a tanári elõadás- felidézik és leírják, mi mindent
tudás és az új tudás jól látható
tanultak meg ezen az órán.
ból. A fennmaradó kérdéseket
legyen. A kiegészítések számáCsoportmegbeszélés.
egyenként leírják egy-egy
tól függõen ismét elismerésragasztós felületû jegyzetlapra,
pontokat J kaphatnak.
2) Vita: a csoport egyik párosáés minden páros kiragasztja
nak a sötét középkor megítéa lapokat az osztály közös cso2) Egyéni munka: ötsoros
lés ellen, a másiknak mellette
magolópapírjára. A tanárral
vers & írása a középkorról.
kell érvelnie:
közösen csoportosítják a kérMegosztás a csoportban,
 egyéni érvgyûjtés
déseket, és leveszik azokat,
néhány, a csoportok által
T-táblázattal &
amelyek ismétlõdnek, esetleg
javasolt alkotás felolvasása,
érdektelennek tûnnek. (A téma  a párosok egyeztetik érveiket,
elismeréspontok J.
újabbakat írnak fel
folyamán, a következõ órákon
 a párosok egy másik csoport
megválaszolásra került kérdé3) Az elismeréspontok
állító vagy tagadó párosával
sek egy-egy óra végén mindig
beváltása.
egyeztetnek, rangsorolják
levehetõk, a megmaradók
érveiket
vállalhatók kutatási feladatként,
4) Házi feladat: internetes
szervezhetõ rájuk tanóra, szere-  csoportvita
 mindenki egyéni zárónyilatko- keresõprogrammal képgyûjtés
pelhetnek az összefoglaláskor
román és gótikus templozatot tesz a füzetébe.
vagy megbeszélhetõ, hol lehet
mokról, felkészülés egy kép
utánuk nézni.)
bemutatására (kis csoportban).
2) Házi feladat: a tankönyv
vonatkozó fejezetének
elolvasása és feldolgozása
jelöléstáblázattal &.

➠ Vegye számba saját módszertani eszköztárát abból a szempontból, hogy
mely eljárások használhatók a ráhangolódás, melyek a jelentésteremtés
és melyek a reflektálás fázisában!
Készítsen el és próbáljon ki néhány óratervet az RJR modell szerint!
Elemezze, reflektálja önmaga számára a megtartott órákat!
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Irodalom
BÁRDOSSY IldikóDUDÁS MargitPETHÕNÉ NAGY CsillaPRISKINNÉ RIZNER Erika: A kritikai gondolkodás fejlesztése  Az interaktív és reflektív tanulás lehetõségei, Pécsi Tudományegyetem, 2002.
CSERHALMI Zsuzsa: Módszertár  Irodalom tanári kézikönyv 58. évfolyam, Korona Kiadó, 2001.
NAHALKA István: Hogyan alakul ki a tudás a gyerekekben? Nemzeti Tankönyvkiadó, 2002.
NAHALKA István: Mi vagy ki az ördög, és hol van?  Vajon tényleg az ismeretközpontúság a magyar oktatás fõ problémája? Új Pedagógiai Szemle, 1999/12.
TEMPLE, CharlesSTEELE, Jeannie L.MEREDITH, Kurtis S.: A teljes tantervre kiterjeszthetõ kritikai gondolkodás elméleti kerete  A kritikai gondolkodás fejlesztése olvasással és írással I. tankönyv, kézirat, 1988.
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AZ OLVASÁSFOLYAMAT
OLVASÁS  ÍRÁS  GONDOLKODÁS

Az emberi társadalom, valamint az emberben rejlõ kognitív teljesítmények
és lehetõségek szempontjából a legfontosabb változás a szóbeliségrõl az
írásbeliségre való áttéréssel következett be. Egyrészt azzal, hogy az írásbeliség gyarapította az emberiség tagjai számára igénybe vehetõ kulturális-információs eszközök készletét, másrészt azzal, hogy a rögzítés (eszköz jelleg,
térbeli, idõbeli kötetlenség, visszakereshetõség, újraolvashatóság, újraírhatóság) miatt mélyebb, összetettebb gondolkodási folyamatokat tett lehetõvé. Az egyedfejlõdés részben megismétli a történeti fejlõdést: a kisgyermek
elõször szöveget hallgatni, majd beszélni tanul, késõbb olvasni és írni  a
történelmi sorrendben a hallás és a beszéd, valamint az olvasás és az írás
egyidejû jelenségek (Goody, 1987.).
Az olvasás máig az információszerzés és -továbbadás, valamint a tanulás
elsõdleges eszköze. Függetlenül attól, hogy tankönyv, folyóirat, kézikönyv,
napilap vagy internetes szöveg útján jutunk információhoz, ha informáltabbak, képzettebbek, sikeresebbek akarunk lenni, olvasnunk kell. Az információ általában csökkenti a bizonytalanságot, segíti a világban való eligazodást, megalapozza döntéseinket.
Az írás mint eszköz jellegû képesség szintén alapjaiban határozza meg
gondolkodásunkat. Magasabb öntudati szintet eredményez, képessé tesz
bennünket a közvetlen élményeken túlmutató érvelésre, az általunk használt nyelvrõl való gondolkodásra. Az értõ olvasás és kreatív írás képességével rendelkezõ emberek feljegyzik, megvitatják, finomítják, továbbfejlesztik,
felhasználják saját és mások gondolatait, és ezzel a tudatosság új szintjeire
emelkednek.
Az olvasás folyamatait vizsgáló pszichológiai kutatások a viselkedéslélektani szemlélettõl a kognitív pszichológia irányába eltávolodva a XX. század
hatvanas éveitõl fordultak meghatározóan a megismerõ és információfeldolgozó folyamatok, a nyelv, az olvasás, az emlékezet kérdései felé. Mindez
azt is jelentette, hogy a viselkedéslélektan passzív emberképét a konstruktív,
a környezet információit aktívan feldolgozó és felhasználó egyén képe váltotta fel. Ennek a változásnak az elõkészítõje volt Jean Piaget, akinek a
gondolkodás strukturális szervezõdésérõl vallott nézetei jelentõsen hatottak
az olvasásmegértés kutatására.
A pszichológia kognitív fordulatának másik elõzményét jelentette az informatika-tudomány megjelenése, amely fontos hatást gyakorolt az emberi
információfeldolgozásról való gondolkodásra és kutatásokra. A kognitív
pszichológiában gyakorivá vált a számítógép és az emberi agy metaforikus
párhuzamba állítása. Ma sok pszichológus úgy véli, hogy az emberi gondolkodásra jellemzõ különleges tényezõ a metakogníció, az a képesség, hogy
saját gondolkodási folyamatainkat megfigyeljük. Szerintük az emberi in95
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telligencia eredõje az agy információfeldolgozó képességében rejlik
(Fisher, 1999. 23.).
Az alábbi ábra a nyelvi intelligencia területeinek kölcsönhatását szemlélteti. Eszerint a sokat és értõn olvasó tanuló nagyobb valószínûséggel szóban is hatékonyan fejezi ki magát, míg fordítva gyengébb a hatás. A hallgatás (megértés) minõsége erõsebben határozza meg a beszédet és az olvasást, mint fordítva, a jól író (vagyis az írást a gondolkodás eszközeként
használó) diák nagyobb valószínûséggel értõ olvasó és jó beszélõ, míg
gyengébb hatás tapasztalható a beszéd és az olvasás felõl az írásra.
Az iskolának kiemelten fontos feladata az értõ olvasás és a kreatív írás
kompetenciáinak kialakítása és fejlesztése. Az írás és az olvasás nemcsak
egymással áll szoros kapcsolatban, hanem a gondolkodás minõségével is. E
kapcsolatnak a megértése, tudatosítása elõsegítheti a hatékony tanulást is.
Receptív (befogadó)

Expresszív (kifejezõ)

OLVASÁS

ÍRÁS

HALLGATÁS
(megértés)

BESZÉD

➠ Hogyan határozná meg a jó olvasó ismérveit?
Miként érvel(ne) az olvasás fontossága mellett?
Milyen problémákkal küzdenek diákjai az olvasottak megértésében?
Hogyan segíti tanári munkájában diákjai értõ olvasóvá válását?
AZ OLVASÁS SZEREPE AZ (IRODALOM)TANULÁSBAN

A különbözõ tantárgyak tanulása többnyire nagy mennyiségû önálló olvasást követel a tanulótól. Az olvasottaknak a megértése elõsegíti az adott
tantárgy megértését és tanulását. Ez a tevékenység az irodalomtanulás során elsõsorban különbözõ korokban keletkezett szépirodalmi mûvek, másodsorban mûveltségbõvítõ, irodalomelméleti, irodalomtörténeti és interpretációs szövegek olvasását jelenti.
Nyilvánvaló ugyanakkor, hogy az olvasás technikájának birtoklása nem
jelent automatikusan megértést. A diáknak a gondolkodó, értõ olvasást is
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meg kell tanulnia. Az olvasáskutatók megegyeznek abban, hogy az olvasásfolyamat két összetevõje a szavak felismerésének képessége (a technika) és
a jelentéstulajdonítás, vagyis a megértés képessége (a folyamat). A megértés folyamatában az olvasottaknak új tudássá, értelmezéssé, cselekvéssé
kell alakulnia. Az olvasónak a szó szerinti megértéstõl el kell mozdulnia a
megértés összetettebb, magasabb szintjei felé, vagyis a szövegben levõ
gondolatokat, rejtett és mögöttes tartalmakat egyaránt meg kell értenie, és
be kell építenie saját, már meglévõ tudásrendszerébe. Ehhez fel kell dolgoznia a szöveg ellentmondásait, képesnek kell lennie arra, hogy annak feltételezéseit, információs anyagát és gondolatait saját életére alkalmazni tudja
(TempleSteeleMeredith, 1988. 1112.).
Irodalmi szövegek olvasásakor ez a követelmény legalább két szempontból problematikus. Egyrészt az irodalomnak mint mûvészetnek az eszköze
ugyanaz a nyelv, amelyet mindennapi kommunikációnkban is használunk,
szerepe azonban lényegiségében különbözik a köznapi nyelvhasználatétól.
A mûalkotás nyelvi megformáltsága tudatos és szándékos alkotói tevékenység eredménye, ám a szövegben gyakran felfüggesztõdik a jelentõ és jelentett közti konvencionális viszony, és új, egyedi, sajátos összefüggések, illetve jelentéslehetõségek teremtõdnek. Ez különösen a romantika egyéni jelhasználata óta nehezíti meg a befogadást, mert a jelentésteremtésben
nagyobb és aktívabb szerepet ró a befogadóra. Másrészt a tanulóknak régebbi korok alkotásait olvasva meg kell küzdeniük az idegenség tapasztalatával, ami többnyire a nyelvhasználat idegenségét is jelenti. A gimnazisták
is ennek a kornak a gyermekei ( ) És arra a kérésemre, hogy »Gyerekek, otthon mindenki írja ki A vén cigány-ból azokat a szavakat, amelyeket ma már nem használunk!«, lelkes másodikosaim csaknem az
egész verset lemásolták! (Domokos, 2001. 79.)
A tanulónak azért kell olvasnia, hogy képes legyen másképp gondolkodni, másképp tudni és másképp cselekedni, mint az olvasás megkezdése
elõtt. Ez a cél az olvasó aktív részvételét igényli: a befogadónak össze kell
kapcsolnia az általa olvasottakat korábban megszerzett tudásával és képességeivel. Az olvasónak saját gondolatai, illetve cselekvései függvényében
kell gondolkodnia a szöveg üzenetérõl. Ebbõl a szempontból is megfontolásra érdemesek Czachesz Erzsébet gondolatai: A hazai olvasástanítás
gyakorlata és elmélete hagyományosan elsõsorban a dekódolás megtanítására helyezi a hangsúlyt, holott az olvasásmegértés szintén tanult
képesség, amely a dekódoláson kívül még számos mûvelet elsajátítását
és mûködtetését igényli. Kialakulása hosszú tanulási folyamat eredménye. Nem csupán a gondolkodási folyamatok fejlettségének, hanem a
tárgyi/szaktárgyi tudásnak, fogalomrendszernek, illetve a megfelelõ szókincs elsajátításának is függvénye. Miközben olvasunk, a grafémák és a
fonémák, a morfémák és a szemantika, a szintaxis és a makrostruktúrák
szintjén is feldolgozzuk az információkat. (Czachesz, 1999. 9.)
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AZ OLVASÁS FOLYAMATA

A befogadó olvasás során vizuális információkat gyûjt a szövegrõl, eközben
pedig a jelentésteremtéshez, értelmezéshez felhasználja elõzetes ismereteit,
világismeretét, jelentésekben és struktúrákban szervezõdõ értelmezõi kereteit (kognitív sémáit). Szépirodalmi szövegek olvasására vonatkoztatva ez
azt jelenti, hogy a befogadó személyes életélményeit, mûveltségét, olvasói
tapasztalatait, interpretációs modelljeit mozgósítva, saját és korának hagyománytapasztalatával és az ezekbõl fakadó elvárásaival lép be az olvasásértelmezés folyamatába. Amit ugyanis egy adott irodalmi szövegrõl gondolunk, nem választható el attól, amit már elõzõleg tudtunk az irodalomról,
önmagunkról és a világról. A befogadó tehát teljes személyiségével, kognitív és affektív tartalmaival olvas, és vesz részt saját jelentésteremtési aktusaiban. Vagyis egy szöveg jelentése a szövegvilág és a mindenkori olvasó világának a találkozásában, a két világ párbeszédében képzõdik meg. Azok a
könyvek, melyek könyvtárad polcain szunnyadnak, még nem készek,
vázlatosak, magukban semmi értelmük. Ahhoz, hogy értelmet kapjanak,
te kellesz, olvasó (Kosztolányi, 1971. 449.). Ebbõl következik, hogy maga
a jelentés is változó, akár idõben (a szövegben késõbb olvasottak újragondoltatják és átértelmeztetik velünk a korábban olvasottakat), akár a befogadás aktusait tekintve. Más-más olvasók vagy újabb és újabb korok olvasatában az eltérõ hagyomány-, világtapasztalat és önértés miatt az adott szöveg
másként tûnhet fel. Ezt a másságot, a jelentés változó voltát minden olvasó
önmagában is megtapasztalhatja, ha például többször újraolvas egy-egy
irodalmi alkotást.
Az olvasás megértõ és felhasználó tanulásként, de szabadidõs tevékenységként is célorientált, a hatékony olvasó egyben motivált olvasó is. Az olvasás folyamat jellegû és aktív tevékenység. Az olvasó a megértés érdekében mozgósítja elõzetes ismereteit, értelmezõi kereteit. Az értõ olvasásra
jellemzõ, hogy az olvasó folyamatosan hipotéziseket gondol el, elõre jelez,
jósol arra vonatkozóan, mi fog a szövegben (be)következni. Hipotéziseit az
olvasás során ellenõrzi, tehát folyamatosan elõre és hátra mozog a szövegben. Megértése ezért egyrészt nyomon követõ, másrészt ideiglenes, az
újabb és újabb információk értelmezése során változó, módosuló. Az ismeretek megszerzése, megértése számára az alkalmazásban nyer végsõ értelmet. Mindez azt is jelenti, hogy az olvasás eredménye a másképp tudás,
másképp gondolkodás, másképp cselekvés, azaz mindig módosuló, újabb
és újabb egyéni értelmezõi keretek létrejötte. Ebben a vonatkozásban beszélhetünk az irodalomolvasás során megértettek hasznosíthatóságáról
(adaptivitás, viabilitás). Mindez végsõ soron rámutat arra is, hogy a hatékony olvasásfolyamat nemcsak aktív, hanem sokoldalúan interaktív és
reflektív folyamat, összetett problémamegoldó tevékenység. A jó olvasó tudatosan vesz részt saját megértési folyamataiban, személyes kontextusába
vonja az olvasottakat, és reflektál rájuk.
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AZ OLVASÁSFOLYAMAT
Belsõ beszéd
Beszéd

Nyelvi
intelligencia

Hallgatás

Írás
Olvasás

A szöveg világa

Az olvasó világa

A jelentés keletkezése

MAKRO SZINT

idõbeli folyamat és aktív tevékenység

cél, elvárások,
a séma aktivizálódása

MIKRO SZINT
elõre jelzés, jóslás

olvasás, megértés,
jelentésteremtés

elõre-hátra mozgás

kontextualizálás,
újrakonstruálás

nyomon követés

felhasználás

ideiglenes jelentés

INTERAKTÍV ÉS REFLEKTÍV

BárdossyDudásPethõnéPriskinné, 2002. 214.
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AZ ÉRTÕ OLVASÁS SEGÍTÉSÉNEK LEHETÕSÉGEI

Az olvasásmegértés képessége  bár számos mûvelet elsajátítását és tudatos mûködtetését igényli  az egyes mûveletekhez kapcsolt gondolkodási
stratégiákkal, tanulási módszerekkel és technikákkal, illetve azok tudatos
felhasználásának megtanulásával (metakogníció) fejleszthetõ.
Irodalomtanárként elsõdleges feladatunk segíteni a diákot a figyelmes,
gondolkodó és reflektív olvasóvá váláshoz szükséges készségeinek és képességeinek kialakításában. Meg kell tanítanunk, hogyan olvasson saját szórakoztatására, hogyan kapcsolódjon a szöveghez, hogyan reagáljon az olvasottakra, hogyan lépjen tovább a naiv felidézéstõl a szöveg összetett értelmezésének irányába. Mivel e cél megvalósulása irodalmi szövegek esetében
a sajátos nyelvhasználat miatt is problematikus, ezért a nyelvi megalkotottság beláttatása (konceptuális váltás generálása) az irodalomolvasás, irodalomértés egyik kiemelkedõen fontos elõfeltétele.
A szövegek lehetõségükben, általában az olvasó-tanuló egyén számára
feldolgozható információknál többet tartalmaznak. Bizonyos információk
elkerülik az olvasó figyelmét, mások nem illenek be problémamentesen az
egyén világismeretének rendszerébe. Ezért az olvasásmegértés során számolni kell bizonyos megértési deficittel. A megértési deficit csökkentése érdekében fontos szerepe lehet a szelektálásnak, a lényegkiemelésnek, a jelentésteremtési, illetve interpretációs stratégiáknak, a jelentõ és jelentett
közti viszonyok tisztázásának vagy az újraolvasásnak.
A kutatók egyetértenek abban, hogy az olvasás javításának maga az olvasás a leghatékonyabb eszköze. Ebbõl fakad, hogy több idõt kell biztosítani
az iskolai olvasásra. Amíg a tanulók meg nem tapasztalják, hogy az olvasás
élvezetes, társas (legalább a szöveg és az olvasó párbeszéde) és önmagát
jutalmazó tevékenység, nem fogják megszeretni az olvasást, és nem fognak
szabad akaratukból olvasni. Ha idõt biztosítunk az iskolai olvasásra, elvárjuk
a diákoktól, hogy olvassanak, és hasznos olvasmányélményekrõl gondoskodunk számukra, a diákok elõbb-utóbb olvasókként fognak magukra gondolni (TempleSteeleMeredith, 1988. VIII. 1314.)
Olyan tanulói közösségekben vagy olyan tanulóknál, ahol magának az
olvasással kapcsolatos pozitív beállítódásnak a kialakítása is feladat, fontos
motivációs tényezõ lehet, ha a diákok maguk is választhatnak olvasmányokat irodalomórára. A könyvhöz való személyes kötõdés ugyanis az elsõ jelentõs lépés lehet a gondolkodó olvasóvá váláshoz. Azt jelezheti, hogy a diák a saját célja érdekében olyan szöveget olvas, amely érdekli, amelyet õ
választott. Kiindulásként jobb, ha bármit, valamit vagy részletet olvas,
mintha egyáltalán nem olvas.
Irodalmi alkotások olvasásakor különösen fontos szerepe van annak,
hogy a befogadók õszintén reagálhassanak az olvasottakra. Megoszthassák
egymással gondolataikat, és meghallgassák mások értelmezéseit, gondo100
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latait. Így megtapasztalhatják, hogy irodalomról beszélgetni, gondolkodni,
vitatkozni érdekes, izgalmas, örömöt adó tevékenység.
Az olvasásértést segítheti, fejlesztheti többek között:
 a célok pontos megfogalmazása és tudatosítása (mit és miért olvasunk, milyen várható haszonnal),
 az olvasó elõzetes tudásának elõhívása,
 az elõzetes tudás és a szöveg közti összeköttetés megteremtésének
elõmozdítása (jóslás, elõfeltevés, ellenõrzés, visszacsatolás),
 a megértés elõfeltételét jelentõ ismeret jellegû tudás bõvítése (mûveltség, irodalomtörténeti, irodalomelméleti ismeretek, szókincs),
 az ismert és ismeretlen fogalmak közti távolság áthidalása analógiateremtéssel vagy a szövegkörnyezetbõl való kikövetkeztetéssel,
 hatékony olvasói stratégiák, interpretációs modellek, személyes értelmezõi keretek (sémák) (ki)alakítása (Czachesz, 1999. 1013.)
Tehetjük ezt különféle módszerekkel  például szakaszos olvasás, olvasói
mûhelymunka , a gondolkodást és a személyes jelentésteremtést megkönnyítõ szövegfeldolgozó eljárásokkal  kettéosztott napló &, jelölés &,
fürtábra &, gondolkodástérkép & , grafikai szervezõkkel  szemponttáblázat &, halmazábra &  vagy az értelmezés folyamatát irányító, a
magasabb szintû gondolkodási mûveleteket célzó tanári kalauzokkal &.
Ösztönözhetjük a tanulókat saját kérdéseik megfogalmazására, megértési
problémáik megfigyelésére és megoldások keresésére. Olvasói reagálást
segítõ technikák többek között a kérdezzük a szerzõt &, az irodalmi körök &, a rövid esszé &, az írás saját magunk számára &, a kilépõkártya &, az egy témáról különbözõ szerepekben &, a jelentés írása különféle források alapján &, az olvasónapló &, a levelezés irodalmi mûvekrõl &, az írószeminárium &, a páros vagy csoportos eszmecsere &
vagy a könyvismertetés &.
A HATÉKONY SZÖVEGÉRTÉS ÉS A HATÉKONY MEGÉRTÉST
TÁMOGATÓ TANÁR KÖZÖS JELLEMZÕI
Szövegértés

Közös jellemzõ

intellektuális párbeszéd a szöveggel

INTERAKTÍV

változatos, sokoldalú, érdemi
párbeszéd a diákokkal

érzékeny reagálások, visszajelzések
az olvasottakra, hallottakra,
látottakra

REFLEKTÍV

a tanulási folyamatokban a tanári
tevékenység mérlegelése, (önreflexió)
és a tanulói tevékenységre való reagálás

az információk nyomon követése,
figyelése

MONITOROZÓ

jóslás, elõfeltevés a meglévõ
információk alapján

PREDIKTÍV

Tanár

az egyéni és csoportos tanulási
folyamatok nyomon követése
tanári elõfeltevések a tanulási
folyamatokról, a következõ lépésekrõl,
a tanulók megértésérõl, esetleges
problémákról
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Szövegértés
tevékeny jelentésteremtés,
befogadás

Közös jellemzõ
AKTÍV

Tanár
tevékeny jelenlét térben, tudatban,
lélekben

a késõbbi információk alapján
visszatérés, újra- és újraértelmezés,
ellenõrzés

REKURZÍV

visszatekintések, más módon
közelítések

a jelentést ideiglenesnek tekintõ,
változtató, korrigáló megértés

TENTATÍV

érzékenység a változásokra

Gerald G. Duffy az értõ olvasás és a hatékony megértést támogató tanár közös jellemzõirõl = BárdossyDudásPethõnéPriskinné, 2002. 213.

A SZAKASZOS OLVASÁS MÓDSZERE

A szakaszos olvasás olyan módszer, amely az olvasás és a gondolkodás folyamatát egyrészt az RJR modell rövidebb, a szövegszakaszokra épülõen ismétlõdõ felhasználásával, másrészt a szövegszakaszokat megelõzõ és követõ (tanári) kérdésekkel irányítja. A kérdések különféle szinteken végbemenõ,
különféle típusú gondolkodás beindítói (BloomSanders kérdés-taxonómiája), amelyeket a szöveg megértésének, kritikai átgondolásának irányítására alkalmazunk. A szakaszos szövegfeldolgozás aktív, interaktív részvételre
készteti a diákot, az olvasás folyamán mindvégig fenntartja a kíváncsiságot,
és gyakran termékeny vitát provokál. Bátorít saját kérdések megfogalmazására, és megkönnyíti a saját vélemény kifejezését, miközben a másik véleményének tiszteletben tartására késztet. Értékelésre, változásra ösztönöz,
megkönnyíti a kritikai gondolkodást. A módszer elsõsorban narratív és drámai szövegrészletek, illetve szövegek feldolgozására alkalmas, de lírai, valamint nem irodalmi típusú szövegeknél is alkalmazható.
A szakaszos szövegfeldolgozás módszere alaposan átgondolt tervezõmunkát
igényel a tanártól, hiszen végig kell gondolnia, hogyan irányítsa a tanulók gondolkodását, hogyan haladjanak végig a szövegen, milyen gondolkodási folyamatokba és a szöveggel kapcsolatos tevékenységekbe vonja be a tanulókat.
Ha kiválasztottuk a feldolgozásra szánt szöveget, elõször is a következõket kell átgondolnunk:
 Mi a célom a szöveg elolvastatásával?
 Mit remélek, mit fognak megérteni diákjaim az olvasás után?
 Milyen kulcsproblémákat vagy kérdéseket vet fel a szöveg?
 Milyen élményhez akarom juttatni diákjaimat olvasás közben?
 Miben remélek változást az olvasást és megbeszélést követõen?
Ha az óra célrendszerét alaposan átgondoltuk, osszuk fel a szöveget több
szakaszra! A felosztással kapcsolatban a következõ megjegyzések tehetõk:
 Nincsenek helyes vagy helytelen felosztási pontok, igyekezzünk azokat
a pontokat megtalálni, amelyek az érdeklõdés felkeltése szempontjából
fontosak, hatékonyak lehetnek!
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 Ne osszuk fel túl sok részre a szöveget, mert az megtöri a szöveg folyamatosságát!
 Semmi nem dõl el véglegesen a felosztással, ha kell, bátran osszuk fel
újra a szöveget!
Miután felosztottuk az olvasásra-feldolgozásra szánt szöveget, tervezzük
meg az RJR modellbe illeszkedõ tanulási folyamatot, melynek ismétlõdõ
szakaszai a következõk:
 Ráhangolódás: tanári kérdésfeltevés: jóslás, az elõzetes várakozás
megfogalmazása, indoklása (például Mit gondoltok, a cím  vagy
egy megbeszélt életrajzi, korrajzbeli vonatkozás  alapján mirõl fog
szólni a szöveg? Mi lesz a fõ probléma? Mért gondoljátok ezt?)
 Jelentésteremtés: az elsõ szakasz elolvasása (csendben vagy hangosan).
 Reflektálás: az olvasást követõen tegyünk fel változatos kérdéseket az
olvasottakkal kapcsolatban! Vegyük figyelembe, hogy minden kérdéstípus (memória, megértés, alkalmazás, analízis, szintézis, értékelés) a
gondolkodás egy-egy módját képviseli, amely különbözõ képzetek felé
nyit utat! Ezek a képzetek azután gazdagabban strukturált felfogást
eredményeznek. A nyitott, a diákokat az olvasmányon végigvezetõ kérdések a nehezebb tartalmat is úgy strukturálják, hogy keretet biztosítanak, amelyben a tanuló létrehozhatja a jelentést. Ugyanakkor, ha a kérdések nyitottak, a szerkezet nem gátolja a kritikai elemzést, hiszen nyílt
találgatásra, véleményalkotásra ösztönöz. Egy-egy szakasz elolvasását
követõen ne tegyünk fel túl sok kérdést, mert az megszakítja a szöveg
folytonosságát!
 Ráhangolódás: mielõtt egy újabb szakasz elolvasásába kezdenénk, tegyünk fel újra néhány jóslásra, elõzetes várakozásra irányuló kérdést,
ezzel nemcsak elõkészítjük a következõ szakaszt, de a figyelmet is ébren tartjuk!
 Természetes, hogy a teljes tanulási folyamatot reflektív szakasz zárja,
amely visszatekint a teljes folyamat során megteremtett jelentésre, de
továbbléphet például a személyes reflexió, a mélyebb elemzés vagy az
alkalmazás irányába.
A folyamatra vonatkozóan a következõ megjegyzések tehetõk. A tervezés
iránymutató a tanár számára, de a tanárnak reagálnia kell az órai megbeszélés, vita menetére, és ha kell, a tanulói válaszoknak és érdeklõdésnek
megfelelõen meg kell változtatnia a tervet, módosítania a kérdéseket. Magának az RJR modellnek kell irányítania a folyamatot, hogy a tanulók folyamatosan részt vehessenek a szakaszokban. Ha a tanár háttérbe vonul, nem
értékel és nem kommentál, elérheti, hogy a diákok egymással, és ne vele
kommunikáljanak. Ha a tanár nem értékel közvetlenül, elõsegíti a gondolatok szabad kifejtését. Törekedjünk arra, hogy mindenki vegyen részt a megbeszélésben! Ha elfogadó és nyitott a légkör, a nem jelentkezõ tanulót is
kérdezhetjük. A folyamat végén mindig kérjük a szöveg újbóli, folyamatos
végigolvasását! (TempleSteeleMeredith, 1988/II. 2628.)
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ÓRATERV MEGJEGYZÉSEKKEL A SZAKASZOS OLVASÁS
MÓDSZERÉNEK INTERAKTÍV ÉS REFLEKTÍV TANULÁSI
ELJÁRÁSOKKAL KOMBINÁLT MÛKÖDTETÉSÉRE
MÁNDY IVÁN: A SZICÍLIAI  12. évfolyam
(2 tanóra)

Megjegyzések

Célok:
 szövegelvû elbeszélés értelmezése, összevetése
a történetelvû elbeszéléssel,
 szöveg szerinti és metaforikus olvasatok megfogalmazása,
 a késõmodern világ- és embertapasztalat jellemzõinek feltárása,
 a hiány és a mozaikos szövegalkotás vizsgálata
Fejlesztési követelmények:
 szövegelvû elbeszélés megközelítésének gyakorlása,
 szövegértés, szövegalkotás
(egyéni, kooperatív csoportra és frontális munkaformára épülõ tanulásszervezés)

Mándy elbeszélése a két legalapvetõbb szempontból írja felül az elbeszélés-hagyományt.
Rögtön az alaphelyzetben a megígért történetet (Nem, a férfi nem emlékszik.), a zárlatban
pedig a cél felé tartást (Meddig kell még várni?!
Meddig?!) vonja vissza. Ezzel összefüggésben a
szöveg nyelvi megalkotottsága (fikció, fragmentáltság, hiány, rögzítetlen nézõpont) újszerû olvasói tapasztalatokkal szolgálhat. (12.-es szöveggyûjtemény: 415. oldal)

Ráhangolódás
1) A tanulók a füzetükben egy T-táblázat & jobb
oszlopában egyénileg rögzítik az elbeszélés
mûfajával kapcsolatos elvárásaikat (a tevékenységet ekkor nem követi semmiféle megbeszélés).

2) Címmeditáció pókhálóábrával &, a tanulók
egyénileg dolgoznak, majd csoporton belül
megosztják asszociációikat abból a célból,
hogy megjósolják: mirõl fog szólni szerintük
A szicíliai címû elbeszélés.

A szicíliai

A tanár csak annyit közöl, hogy szakaszos olvasással egy elbeszélést fognak olvasni a mai órán.
Feltételezhetõ, hogy T-táblázatba a tanulók meghatározóan a történetelvû elbeszélésre jellemzõ
elvárásokat rögzítenek. Így szembesülnek majd
azzal, hogy értelmezõi kereteik módosításra szorulnak.
A tanár közli az elbeszélés címét. Számíthat arra,
hogy konvencionális asszociációk (maffia, vérbosszú, napfény, tenger, barna, olasz, sötét szemüveges férfi stb.) kerülnek a pókhálóábrákba, és
a jósló mondatok is efféle történetet várnak el.
Ennek nyomán késõbb megbeszélhetõ, hogy erre feltehetõen az író is számított, vagyis elõfeltevései voltak a befogadóról. Ha jó író, akkor meglepi az olvasót, vagyis elõzetes elvárásainkat feltehetõen módosítanunk kell majd.

3) Jóslás &: egy mondat a várható cselekményrõl, témáról a füzetbe, egyénileg.
Jelentésteremtés
1) Az elbeszélés elsõ 9 sorának tanári fölolvasása, rövid csoportmegbeszélés, a jóslás és az
elsõ olvasói tapasztalatok összevetése, megerõsítések, esetleg korrekciók. Néhány tanulót
frontálisan is meghallgatunk, névlánccal &.
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2) Csoportfeladat: irányított képalkotás &. A
csoportoknak szorosan a szövegbõl kiindulva
részletesen el kell képzelniük a konyhát és lakóit (Mekkora a konyha? Milyen a berendezése? Milyenek a fényviszonyok? Kik a lakói?
Hogy néznek ki? Milyen viszony van köztük?
stb.).

A fantázia, a képzelet, a belsõ képek mûködtetése nem magától értetõdõ a diákok számára.
Készen kapott képi kultúra nyomul mindennapi
életükbe. Ezzel szemben az irodalomértésnek
fontos feltétele a képzelet mûködtetésének képessége. A közös képzelgés jó játék, emellett figyelmes olvasásra szoktat. Itt abban segítheti
a tanulókat, hogy részletes képet alkossanak a
környezetrõl, elgondolkodjanak arról, miért képzelik ilyennek vagy olyannak a konyhát és a benne
élõket. Fontos tapasztalat lehet, hogy az olvasó
saját világából (emlékek, ismeretek, élmények, tapasztalatok) építi meg a hiányzó részeket.

3) Rövid megosztás: az egyik csoport bemutatja a
konyhát, a másik a fényviszonyokat, a harmadik a férfit, és így tovább, a többiek megerõsítõ
vagy ellenkezõ kiegészítéseket tehetnek).

A szöveg szakaszokra osztásánál érdemes figyelembe venni, hogyan irányítja a megalkotottság a
befogadót. A Te emlékszel rá? kérdés azt feltételezteti az olvasóval, hogy most végre a történet
következik. Ezt a számítást azonban a következõ
(általam kijelölt) szakasz már elsõ mondatával
keresztülhúzza: Nem, a férfi nem emlékszik..
A hatásos vágás tovább csigázza az olvasó kíváncsiságát, fenntartja figyelmét az olvasás folyamatában.

4) Újabb jósló mondat következik, mindenki
egyénileg írja a füzetébe, majd némán továbbolvassák az elbeszélést a Hát persze! Hiszen
feladata van. Végre kell hajtani valamit.
sorig. Majd ismét jóslásellenõrzés (Miben felelt
meg az elvárásoknak vagy tért el az elvárásoktól a folytatás?).
5) Csoportfeladatok tanári kalauzzal &.
 1-2. csoport: Milyen szempontok szerint, hogyan csoportosíthatók a konyhafiók lakói?
 3-4. csoport: Hogyan illeszkedik a konyhafiók rendjébe a szicíliai?
 5-6. csoport: Milyen nézõpontok vannak a
szövegben? Miért nem tudjuk biztosan, mikor kié érvényesül?
 7-8. csoport: Mit tudunk és mit nem tudunk
meg a szicíliairól és a házaspárról?
Megosztás: az egyik csoport összegez, a másik
kiegészít vagy vitatkozik.

Ennél a szakasznál már érdemes tüzetesebb vizsgálat tárgyává tenni a szöveget a mélyebb megértés érdekében. Hogy mégse szakadjon meg
hosszabb idõre az olvasásfolyamat, több csoport
kap azonos kérdést, de minden csoport csak egy
kérdésre keresi a választ. A csoportmunka megsokszorozza az idõt, és intenzív párbeszédet eredményez a szöveggel, valamint a társakkal. Olyan
észrevételekre lehet számítani a megosztásnál,
mint a társadalmi rétegzõdés leképezõdése, a
múltban és a jelenben betöltött szerepek, idegenség (kirekesztés és kívülállás), várakozás egy, a jövõben betölthetõ szerepre, mozaikos, korlátozott
tudás, filmszerû vágások, rögzítetlen nézõpont).

6) Jóslás a füzetbe egyénileg arról, hogyan fejezõdik be az elbeszélés, majd néma olvasással
végigolvassák a szöveget.

Az elbeszélés második és harmadik szakasza
közti tudatos vágás következtében a tanulók feltehetõen továbbra is várakozó álláspontot foglalnak el. Az elsõ szakasz végénél múltbeli történetet lehetett várni, most a gyanútlan olvasó azt
gondolja, talán a jövõben történik valami:
Végre kell hajtani valamit. Az is lehet, hogy
egyesek gyanút fognak, és elkezdenek analógiásan gondolkodni: ha a múltbeli történetet nem
ismertük meg, a jövõbelit se fogjuk megismerni.
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Ha a múltban nem történt semmi lényeges, a jövõben sem fog. Aki mégis bizakodott abban,
hogy csak kikerekedik valami a végére, az olvasás befejeztével vagy csalódott lesz, vagy dühös.
De az is elõfordulhat: jót kuncog magán, hogy
az írónak sikerült õt mindvégig az orránál fogva
vezetni.
7) Rövid eszmecsere & a csoportokban:
 Mit tudunk meg az emberekrõl és a köztük
levõ viszonyokról a befejezõ részben?
 Milyen kérdésekre keres választ, mit állít világról és emberrõl ez az elbeszélés?

Az olvasás befejeztével lehet kitérni az elbeszélés
metaforikus-parabolisztikus vonásaira, lehetséges kérdésfelvetéseire, állításaira, jelentéseire, a
megalkotottság sajátosságaira (tárgy és ember világa, behelyettesítés, céltalanság, perifériális lét,
kommunikációképtelenség, elidegenedés, örök
várakozás stb.).

Reflektálás

Az órának ennél a pontjánál kéri meg a tanár a
diákokat, vegyék elõ a folyamat elején készített
táblázataikat. Várható bináris oppozíciók megfogalmazása, például: van történet  nincs történet,
mindentudó elbeszélõ  korlátozott, hiányos, bizonytalan elbeszélõi tudás, folyamatos elbeszélés  mozaikosság stb. A T-táblázatba gyûjtött
olvasói tapasztalatok érvként szolgálnak a narratív szöveggel kapcsolatos személyes értelmezõi
keretek módosításához, átalakításához.

1) A T-táblázat jobb oszlopának megbeszélése
és a bal oszlop kitöltése: a hagyományos elbeszélés (elvárások) és Mándy elbeszélésmódja közti különbségek

2) Csoportmunka: kreatív írás és drámajáték
 Fejezetek a férj naplójából
 Fejezetek a feleség naplójából
 Pletykajáték: a díszes polgári társaság a
házaspárról
 Pletykajáték: a konyhafiók lakói a szicíliairól
 Kreatív írás: A kés pillanata

Az olvasottakra való személyes reagálás, a megértettek saját kontextusba vonása elmélyíti és
rögzíti a megértést. A kreatív írás- és drámajáték-feladatokból derülhet ki igazán, mit állít a betû szerinti szinten túl, a sorok között, mögött olvasva Mándy novellája világról, emberrõl, létminõségekrõl, illetve emberi kapcsolatokról.

3) Az elbeszélés újraolvasása (elejétõl végéig)

Minden szakaszos olvasás esetében fontos, hogy
a részekbõl az újraolvasás folyamatában rakjuk
össze az egészet.

Az olvasói mûhelymunka módszere

A diákoknak szükségük van arra is, hogy esetenként a tanórán kapjanak
idõt az olvasásra, maguk választhassák meg olvasmányaikat, olvasói tapasztalataikról beszélgethessenek, és társaik olvasói tapasztalatait megismerhessék. Így motivált olvasókká válhatnak. Olyan olvasókká, akik örömmel olvasnak, õszintén reagálnak az olvasottakra, képesek bensõvé lényegíteni, és
életszerû, emlékezetes kontextusba helyezni a szöveggel kapcsolatos álláspontjukat. Az alábbiakban a jó olvasóvá nevelés egy lehetséges módszerével
ismerkedhetnek meg.
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Az olvasói mûhelymunka a reflektív olvasóvá nevelés egyik hatékony
módszere, amely segítheti az olvasáshoz való pozitív beállítódás kialakulását. Idõ és szabad könyvválasztási lehetõség biztosításával teremt alkalmas
környezetet és lehetõséget a tanulóknak az olvasói reagálásra, a saját haladásukért, megértési folyamataikért érzett személyes felelõsség kialakítására. Eközben a tanár szervezi, strukturálja és nyomon követi a tanulók olvasási folyamatait, fejlõdését.
Az olvasói mûhelymunka alapfeltétele, hogy minden résztvevõ (a tanár is)
hozzon magával valamit, amit el akar olvasni (ez lehet szépirodalom, kalandregény, egy érdekes cikk vagy tanulmány, a résztvevõ szabad választása
és érdeklõdése szerint). A mûhelymunka négy fõ tevékenységbõl áll: mini
óra, olvasás, eszmecsere, olvasói reagálás.
1. Mini óra (ráhangolódás)
A mini órák olyan 5-15 perces célzott leckék, amelyek olyan gondolatokra,
témákra, ismeretekre, összefüggésekre irányulnak, amelyekre a tanár fel
szeretné hívni a tanulók figyelmét. Ez lehet például folyamatértelmezõ szerepû, amely ismerteti, hogyan fog lezajlani az olvasói mûhelymunka, vagy
magáról az olvasásfolyamatról adhat értékes információkat. Más esetben
lehet irodalmi-esztétikai szerepe, foglalkozhat a könyvekre, mûfajokra, szerzõkre vonatkozó háttérismerettel, az irodalmi mûvek egy-egy jellemzõ sajátosságával (például a fikcionalitással vagy a nyelvi megalkotottság kérdésével, az elbeszélõi szerepekkel, poétikai eszközökkel), az esztétikai érték kérdésével, illetve a könyvekre vagy más információhordozókra vonatkozó
ismeretekkel (internetes keresés, elektronikus könyvtár, bibliográfia, cédulázás stb.), késõbb az olvasottakra adott írásbeli reagálások megvitatásával.
2. Olvasás: (jelentésteremtés)
Az aktív olvasás szakasza, tanórai lehetõség huzamos, 10-30 perces néma olvasásra. Ha az olvasást nem olyan járulékos tevékenységnek tapasztalják a
tanulók, amelyet az iskolától távol kell elvégezni, nagyobb jelentõséget tulajdonítanak neki, és megtanulják értékelni azt, amit mi értékelünk. Fontos,
hogy a tanár kiszámítható rendszerességgel biztosítson teret az olvasói mûhelymunkára, a hosszabb néma olvasásra. A diáknak elõre tudnia kell, menynyi idõ áll majd rendelkezésére, és tudnia kell azt is, hogy ezt a teljes idõt olvasással fogja tölteni. Célszerû, ha az olvasási idõt a tanár fokozatosan növeli.
3. Eszmecsere:
Az olvasói eszmecsere az olvasás ideje alatt a tanár és egy-egy diák közt zajló rövid párbeszéd a diák által olvasott könyvrõl vagy cikkrõl, valamint a
diák olvasottakkal kapcsolatos személyes reflexióiról. Az eszmecsere magában foglalhatja a szöveg egy részének hangos felolvasását, a diákot értelmezésre ösztönözheti, tágíthatja látókörét, érdeklõdését, nyomon követheti
az olvasó megértési folyamatait, feltárhatja problémáit.
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Legnagyobb haszna, hogy tanár és diák között személyes kapcsolat alakul ki, a tanár elõtt feltárul a diák személyes érdeklõdése, olvasási szükséglete, olvasóként magáról kialakuló önképe. Ez pedig lehetõvé teszi a tanárnak, hogy diákjai személyes szükségletét és érdeklõdését figyelembe véve
tervezze meg további munkáját.
Az eszmecserére az olvasás ideje alatt kerül sor, ezért fontos, hogy halkan
beszéljünk, ne zavarjuk a többieket. Az eszmecsere hossza 3-5 perc, így a
tanár 3-5 diákkal találkozhat egy-egy olvasói mûhelymunka során. Fontos a
rugalmasság, a beszélgetés idejét a tanár és a diák együttes szükségletei
alapján ütemezzük. Az eszmecsere megszervezése történhet oly módon,
hogy a tanár egy székkel vándorol az osztályban (az oldott légkörhöz szükség van az azonos szemmagasságra), és leül egy-egy diák mellé. De történhet úgy is, hogy a diák jön ki a tanári asztal mellé, vagy ül le a terem e célból kijelölt pontjára (Tanár és diák lehetõleg egymás mellé üljön, és az eszmecsere ne váljon számonkéréssé!). A tanár használhatja a táblát azon
diákok nevének felsorolására, akik részt vesznek az aznapi eszmecserén.
A diákokat például az alábbi szempontok szerint választhatja ki:
 a legutóbbi eszmecsere óta eltelt idõ,
 az olvasmányukban való haladás,
 a diák kérése,
 a tanár érdeklõdése egy bizonyos diák olvasási tevékenységérõl.
Mindenképpen fontos az oldott, bizalomteljes, nyugodt légkör. A tanár például ilyen kérdésekkel, feladatokkal irányíthatja a megbeszélést:
 Miért éppen erre a könyvre esett a választásod?
 Hogy haladsz vele?
 Mesélj a könyvrõl! Melyik rész tetszett eddig a legjobban? Miért? Fejtsd
ki részletesebben!
 Olvasd fel nekem a legizgalmasabb részt!
 Mely részek nem elég világosak? Milyen problémáid voltak olvasás közben?
 Találkoztál ismeretlen szavakkal? Hogyan fejtetted meg a jelentésüket?
 Mit éreztél, mit gondoltál, amikor ez vagy az történt?
 Hogyan tudhatnál meg többet a témával kapcsolatban?
 Mit tanultál a könyvbõl?
 Milyen kérdéseket szeretnél feltenni nekem? Miben segíthetek?
 Milyen kérdéseket tettél fel magadnak az olvasottakkal kapcsolatban?
 Találkoztál más mûvekben hasonlókkal?
Szükséges, hogy a tanár jegyzeteket készítsen (a tanuló neve, a kiválasztott
olvasmány, az eszmecsere tartalma, az érintett témák, a diák reagálása),
amelyeket a következõ eszmecsere alkalmával felhasználhat.
4. Olvasói reagálás: (reflektálás)
Az olvasottakra való reagálás az olvasási folyamatnak az a része, amelynek
révén az olvasó gondolkodó olvasóvá válik. Az olvasói mûhelymunka reflek108
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táló szakaszára 5-10 percet, esetenként még több idõt hagyhatunk. Ahogy
a diáknak elegendõ idõre van szüksége az olvasáshoz, úgy elegendõ idõt
kell kapnia arra is, hogy az olvasottakra reagáljon. A megértéshez és az új
ismereteknek a korábban megszerzett tudás és meggyõzõdés rendszerébe
való integrálásához egyaránt idõ kell, mint ahogy a gondolatok nyelvi megformálásához is. A diák olvasói reagálását számos  fentebb már felsorolt 
technikával segíthetjük.
Az olvasói mûhelymunka szabályait az alábbiakban foglalhatjuk össze:
 Az olvasásra szánt egész idõ alatt olvasni kell!
 Nem zavarhatsz senkit!
 Válassz ki egy könyvet vagy más olvasnivalót még az olvasói mûhelymunka elõtt (otthon)!
 Hallgass figyelmesen a mini órák alatt!
 Állj készen a beszámolásra, ha kérdést kapsz!
 Válassz magadnak kényelmes ülõhelyet, vagy helyezkedj el kényelmesen!
Az olvasói mûhelymunka fontos eleme, hogy a diákok nyomon kövessék
saját olvasási tevékenységüket és haladásukat, vagyis ne csak reflektív olvasókká, hanem önreflektív olvasókká is váljanak. Az önellenõrzés és önértékelés képességének kialakítása a független tanulóvá, olvasóvá válás meghatározó lépcsõfokai (TempleSteeleMeredith, 1988/VIII. 1622.).
A mentális modellezés

A mentális modellezés olyan tanítási (tanulássegítési) technika, amely a tanulás folyamatát, a tanulási feladatok megoldását támogató, de láthatatlan
mentális folyamatokra hívja fel a figyelmet. A kognitív tevékenységek modellálása során a tanár abból a célból teszi láthatóvá, vagyis verbalizálja
saját gondolatmenetét diákjai elõtt, hogy támogassa õket a saját tanulási,
gondolkodási folyamataikra való összpontosításban. A mentális modellezés
célja, hogy a tanár  különösen a gyenge olvasásértési képességekkel rendelkezõ tanulók számára  az eredményes tanuláshoz szükséges felépítmény megkezdéséhez segítséget nyújtson. A mentális modellezés érdekében a tanárnak két dologra kell koncentrálnia. Egyrészt arra, hogy
a diákokat is késszé és képessé tegye saját gondolkodási folyamatainak
(metakogníció) ellenõrzésre. Másrészt arra, hogy a tanítás során valóban
a mentális folyamatokat modellálja, ne pedig a tanuláshoz, a feladatvégzéshez kapcsolódó lépéseket, eljárásokat. A mentális modellezés célja nem
az, hogy a gyermek megtanulja reprodukálni a tanár modelljét, és nem is
az, hogy eljárásbeli lépéseket tanuljon meg. (DuffyRoehlerHermann,
1988.).
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Ha a tanár az olvasottakkal kapcsolatban csak kérdésekkel ellenõrzi a
megértést, a feladatok megoldását, illetve a válaszok pontosságát, de nem
világítja meg, nem értelmezi a megértés, a feladatok megoldása, illetve
a kérdések megválaszolása során alkalmazott mentális folyamatokat, akkor
a diákok  különösen a gyengébben teljesítõk  nem jutnak el saját tanulási-gondolkodási folyamataik tudatos irányításáig és ellenõrzéséig (metakognitív kontroll).
Az alábbiakban három elemi iskolai órarészletet olvashatnak a mentális
modellezés lényegiségének szemléltetésére. Az elsõ a háttértudás aktiválását, a második az ismeretlen szó jelentésének kontextusból való kikövetkeztetését illusztrálja. Ez utóbbihoz kapcsolódóan a szerzõk kontrasztként közlik a harmadik órarészletet, amelyben a tanár nem mentális modellezést végez, hanem a követendõ lépéseket magyarázza el.
A tanár a gyerekekhez fordul:
Most elmondom, mire legyetek különös figyelemmel, miközben megmutatom, hogyan használom az elõzetes tudásomat az ésszerû feltevés
kialakításához. Amikor olvasni kezdek, elõször a fõcímet olvasom el,
amely így szól: Hatalmas vihar Guatemalában. Miután elolvastam, magamban így gondolkodom: »Rendben, a kulcsszó a vihar. Valamit tudok
a viharokról, és ezt a tudásomat próbálom emlékezetembõl elõhívni. Tudok viharokról: voltak felénk is nagy felhõszakadások, néha még áradások is. Azt jósolom, ebben a cikkben sok esõrõl, talán még áradásokról is
szó lesz. Így tehát megtettem elõzetes feltevésemet a vihar kulcsszó segítségével, s miközben olvasok, ellenõrzöm, hogy feltevésem helytálló
volt-e. A Guatemala szó már keményebb dió. Nem igazán tudom, mit jelent  nincs az agyamban elég elraktározott tudás errõl a szóról. De nagy
kezdõbetûvel van írva, és a cím azt mondja, Guatemalában. Meglévõ ismereteim alapján tudom, ha egy szó nagy kezdõbetûvel van írva és -ban
a toldalék, akkor valószínûleg helyet jelöl. Tehát felteszem magamban,
hogy Guatemala a hely, ahol a vihar volt. Miközben olvasok, figyelnem
kell, hogy lássam: tanulhatok-e valamit Guatemaláról, elraktározhatok-e
róla további ismereteket.« (Közli: Duffy, G. The Case for Direct Explanation of Strategies, kézirat.)
A fenti órarészletbõl világosan látható, hogy miként biztosít a tanár több információt a diákoknak, ahhoz, hogy segítse õket a saját háttértudásuk aktiválásának folyamata feletti metakognitív ellenõrzés kifejlesztésében.
A tanár a gyerekekhez fordul:
Szeretném megmutatni nektek, hogyan gondolkodom, amikor olyan
szóval találkozom, amit nem ismerek. Hangosan beszélek majd, hogy
megmutassam, mi jár a fejemben.
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A tanár olvas:
A gõzölgõ kakaónak csábító az aromája. Hmm, hallottam már azelõtt is
az aroma szót, de nem tudom pontosan, mit jelent. De az egyik szó, ami
elõtte áll, a gõzölgõ. A szöveg gõzölgõ kakaóról beszél. Megfigyeltem
egyszer egy lábas forró vizet, amelybõl gõz szállt felfelé. A víz forró volt,
tehát a kakaónak is forrónak kell lennie. Rendben, tehát a forró kakaó
gõzölög. Ez azt jelenti, hogy gõzt áraszt, de ez még mindig nem magyarázza meg, mi az aroma. Hadd gondoljak még egyszer arra a tûzhelyen
gõzölgõ forró kakaóra, és használjam kulcsként azt, amit a kakaóról tudok. A forró kakaó gõzölög, és illatot áraszt. A forró kakaónak finom illata van! Tehát A gõzölgõ kakaónak csábító az aromája azt jelenti, hogy a
kakaónak finom illata van! És mire csábít a kakaó? Arra, hogy megigyuk. Miért? Mert jóízû! Az aroma tehát az ízt és az illatot jelenti!
A tanár a diákokhoz fordul:
A kakaóról tudottak végiggondolása segített az ismeretlen szó értelmének kitalálásában. (DuffyRoehlerHermann, 1988.)
A szerzõk kontrasztként bemutatott órarészlete
Tanár:
Legelõször: Próbáljátok meg saját élményeitek alapján kitalálni, mit jelent egy adott szó. Tudjátok, mi az a szó, hogy élmény? Ha meg tudjátok
jósolni, mi ennek a szónak a jelentése, akkor írjátok le magatoknak! Másodszor: Ha nem tudjátok kitalálni, akkor vizsgáljátok meg a szó szövegkörnyezetét! Nézzétek meg a szó elõtt és után található szöveget! Utal-e
valami a szó jelentésére? Harmadszor: Vizsgáljátok meg, találtok-e szinonimát az adott szóra a szó elõtt vagy után! Tudjátok, mi a szinonima?
Amikor két szó ugyanazt jelenti, mint például a kutya és az eb. Negyedszer: Vizsgáljátok meg, ki tudjátok-e találni az adott szó jelentését a szövegrész hangulata alapján! Ezen lépések segíteni fognak egy szó jelentésének megtalálásában, és ez a módszer gyorsabb is lehet, mint a szótározás. (DuffyRoehlerHermann, 1988.)
A két utóbbi részlet összevetése a mentális modellezés lényegiségének
pontosabb megértéséhez segíthet bennünket. Az elsõ tanár  az ismeretlen
szó jelentésének kitalálási folyamatát modellálva  miközben a kontextust
problémamegoldó kulcsnak használja, valamint kizárja a félreértéseket,
egyfajta rugalmasságot is közvetített saját gondolatmenetével kapcsolatban. A második tanár viszont a végrehajtandó lépésekre koncentrál, vagyis
a véges számú, egymást követõ lépéseket magyarázza el, és nem a lépések
végrehajtásához szükséges gondolatmenetét teszi láthatóvá. A kognitív önszabályozó stratégiához kötõdõ mentális folyamatok azonban nem utasításhoz kötöttek, nem redukálhatók véges számú lépésekre. A mentális mo111
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dellezés abban nyújt támogatást a diákoknak, hogy érzékennyé tegye õket
saját értelmezési, saját megértési folyamatuk, saját tanulásuk, gondolkodásuk megfigyelésére, tervezésére és nyomon követésére, s ez által is hozzájáruljon a saját tanulási tudatosság, hozzáértés és felelõsség növeléséhez.
A diákoknak saját (gyakran naiv) értelmezõi kereteik vannak arról, miként
mûködik az olvasás, az írás, és egyéb tanulási tevékenység. Miközben a tanár mentális modellezését hallgatják, összevetik a hallottakat saját, már
meglévõ értelmezõi kereteikkel, és újrastrukturálják azokat annak érdekében, hogy értelmezni tudják az olvasás során kapott információt. Fontos tehát, hogy a tanár figyelemmel kísérje a diákok jelentésteremtési folyamatait, hogy szükség esetén terelhesse, támogathassa õket az értelmes tanulás folyamatában (DuffyRoehlerHermann, 1988.).
A TANTÁRGYI SZÖVEGEK OLVASÁSÁNAK
LEHETSÉGES FUNKCIÓI

Több kutató szerint egy tantárgyi szöveg felhasználhatósága attól függ, hogy
a diák korábban mit tudott és értett meg a tárgyból, de függ az óra célkitûzéseitõl, az olvasott szöveg koherenciájától és fajtájától is. Alvermann és társai a következõképpen határozzák meg a tantárgyi szövegek felhasználásának lehetséges módjait (TempleSteeleMeredith, 1988/VIII. 3435. o.).
Ráhangolódás

Jelentésteremtés
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HITELESÍTÉS

A korábbi hiedelmek és felfogások alátámasztására
vagy elvetésére használható. A hitelesítés céljára alkalmas szövegek abban is segítenek a tanuló
egyénnek, hogy megértse a különbséget a nyíltan
megfogalmazott (explicit) és a rejtett módon jelen
lévõ (implicit) információ között.

ÚJRAÖSSZPONTOSÍTÁS

A szöveg leggyakoribb alkalmazása. Az olvasottakról való beszélgetés során a lényegre való összpontosítást segíti elõ, a szöveget fõ információforrásnak használja. Ha túlságosan a szövegre támaszkodunk, az megbéníthatja a vitát, gátolhatja a tanuló
egyén saját tudásának aktivizálódását.

KÖZVETETT UTALÁS

Lehetõvé teszi a tanuló egyén számára, hogy az új
és a régi információt összevesse. A közvetetten utaló szövegek annak a tanulónak segítenek, aki fel
tudja idézni az információt, de nem biztos abban,
mi annak a rejtett tartalma (implikáció).

KÖRÜLÍRÁS

A szövegben közölt gondolatok körülírása segít elszakadni a tanuló egyénnek a szöveg szavaitól, kifejezéseitõl. Ez növelheti önbizalmát, amikor bonyolult szöveggel találkozik. Ha a körülírást más szöveghasználattal együtt alkalmazzuk, még jobban
segíthetjük a tanuló szövegtõl való elszakadását.
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CSUKOTT KÖNYV

A csukott könyv azt követeli a tanuló egyéntõl,
hogy a megbeszélés során felidézze, és ne könyvbõl olvassa ki a szövegben található információt.
Más alkalmazással együtt használva segítheti, hogy
a tanuló ne a puszta felmondás érdekében olvasson.

TempleSteeleMeredith, 1988. alapján Bárdossy és társai 2002. 211.

➠ Gondolja meg, az olvasásfolyamat milyen új vonatkozásait ismerte meg
a fejezetbõl!
Vegye számba, az olvasásértés segítésének milyen, az Ön számára új
módszereivel és eljárásaival gazdagodott módszertani repertoárja!
Tervezzen és tartson meg egy szakaszos olvasásra és egy olvasói mûhelymunkára épülõ irodalomórát!

Irodalom
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AZ ÍRÁSFOLYAMAT
ÍRÁSBELISÉG ÉS KULTÚRA

A gondolkodásnak és a kifejezésnek számos olyan vonása, amelyet
magától értetõdõnek vélünk az irodalomban, a filozófiában és a tudományban, sõt az írástudók szóbeli diskurzusaiban is, nem közvetlenül
vele született sajátossága az emberi létezésnek mint olyannak, hanem
azon lehetõségek következtében jött létre, amelyet az emberi tudat számára az írás technológiája tett elérhetõvé.(Ong, 1982. 136.). Az írásbeliség mint mesterséges technológia sok tekintetben gyökeresen különbözik az elsõdleges és természetes szóbeliségétõl, ezt az alábbi összefoglaló
táblázat részletezi.
Szóbeli kommunikáció

Írásbeli kommunikáció

több százezer éves

ötezer éves

gyors, közvetlen

lassú, összetett

az emberi test önmagában hozza létre

eszközöket feltételez

a beszélõ testét szabadon hagyja

leköti a testet

auditív módon valósítja meg a kommunikációt

vizuális úton valósítja meg a kommunikációt

segítheti a látvány

segítheti a belsõ hallás

energiájában változatos

energiájában egyenletes

a hallgatónak szól

az olvasónak szól

térben kötött

térben kötetlen

idõben kötött

idõben maradandó

nyílt, laza nyelvi szerkezet

zárt, kötött nyelvi szerkezet

kevesebb információ

sok információ

támaszkodhat a beszédhelyzetre

csak a nyelvre támaszkodhat

nem gondolkodik magáról a nyelvrõl
(a szövegezés a gondolkodással szinkron
tevékenység)

magáról a nyelvrõl is gondolkodik (a szövegezés
a gondolkodással nem szinkron tevékenység)

FercsikRácz, 1999. alapján Bárdossy és társai, 2002. 229.

Ezek közül talán a legmeghatározóbb, hogy a szóbeliség szituációfüggõ
és operacionális, vagyis konkrét célok érdekében és fizikai mûveletek mentén szervezõdik. Egyszerû, az emlékezetet segítõ nyelvhasználata kevéssé
érzékeny a logikai koherenciára. Ezzel szemben az írásbeliség a gondolkodás és a(z) (ön)reflexivitás mélyebb szintjét teszi lehetõvé. Érzékeny az elvont logikai azonosságra vagy ellentmondásra, és a nyelvhasználat magasabb, bonyolultabb nyelvi szerkezetekben artikulálódó szintjét követeli meg.
Az írásbeliséget nem ismerõ kultúrákban az emberek öntudati szintje
alacsony. (Luria, 1976.). A több százezer éves szóbeliséget felváltó írásbeliségben az olvasás csak fokozatosan vált hangtalan tevékenységgé. A te115
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kercseket felváltó kódexek a IIIIV. századtól lehetõvé tették a kéz felszabadulását, ezzel a jegyzetkészítést. Ennek az új olvasás-íráskultúrának lett az
eredménye a gondolkodási folyamatok belsõ mélysége, az önelemzés, az
elmélkedõ olvasás és a reflexivitás, valamint az írásnak a gondolkodás eszközeként való felhasználása.
A könyvnyomtatás kultúráját kiegészítõ-felváltó elektronikus kommunikáció úgynevezett másodlagos szóbeliséget alakított ki. A távirati stílus
(Morze), a testbeszéd kommunikációját a beszédrõl leválasztó telefon, az
SMS, az elektronikus levél és híradás nélkülözi az írott kommunikáció fegyelmét, logikai koherenciáját, magasabb szintû nyelvhasználatát, és a szóbeliséghez hasonló nyelviséget  indulati gazdagság, nyelvi szegénység, tömörség, rövidség, egyezményes jelhasználat  hoz létre. Kultúránkban az
írás visszaszorulását évtizedek óta jelzi a kinyomott könyvek csökkenõ példányszáma, a nyomtatott sajtó változó helyzete, az írásnak a hétköznapi
életbõl való kiszorulása (például levél helyett telefont használunk, SMS-t
írunk vagy csetelünk).
➠ Milyen gyakran ad lehetõséget óráin a tanulóknak a kreatív írásra?
Milyen jellegû írásos feladatokkal szokta megkínálni diákjait?
Hogyan ad módot a diákok írásainak közzétételére?
AZ ÍRÁS SZEREPE AZ IRODALOMTANÍTÁSBAN

Az írásbeliség visszaszorulása aggodalomra adhat okot, hiszen, ha kicsúszik a nyelv mögül az írásbeliség (Benczik, 1999.), a verbális gondolkodás színvonala visszaeshet. A másodlagos szóbeliség azzal, hogy (le)egyszerûsíti a gondolkodást, (meg)nehezíti a magasabb szintû nyelvi kompetenciákat igénylõ írott szövegek, így a szépirodalmi alkotások olvasását,
megértését is.
Ez a jelenségcsoport egyfajta választ adhat azokra a kérdésekre, hogy a
középfokú képzés tömegessé válásával miért kell, miért elengedhetetlen
másképpen közelíteni az olvasásértés és szövegalkotás tanításához-tanulásához. Valamint lehetséges magyarázatot kínálhat arra vonatkozóan is,
hogy a különféle szövegértést mérõ hazai és nemzetközi vizsgálatokban a
magyar diákok miért maradnak le rendre azoknak az országoknak a diákjaihoz képest, amelyekben az oktatás, így az anyanyelv és irodalom tanítása
már az 19601970-es évektõl új pályára állt. Belátható: az olvasás és az
írás, a szövegértés és a szövegalkotás kompetenciái nemcsak egymással
függenek össze mélyen, de a gondolkodási képességekkel is. Ez a tény
egyben indokolja, hogy az irodalomtanításban meghatározó figyelmet kapjon az írásfolyamat, a gondolkodás eszközeként értett kreatív írás, az írásbeli szövegek alkotásához szükséges ismeret- és képességrendszer kialakítása
116
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(Lásd még a nyelvi intelligencia területeinek egymásra hatását bemutató
ábrát Az olvasásfolyamat fejezetben!).
Az írásbeli szövegalkotás kompetenciájának (az írásbeli szövegalkotás
készségeibõl és képességeibõl, valamint a hozzájuk társuló, velük rendszert
alkotó ismeretekbõl szervezõdõ érvényes és a mindennapi élet számos területén felhasználható tudás) személyes kialakítása  összhangban az olvasásértéssel és a beszédkészséggel  csak az irodalomtanítás teljes folyamatában képzelhetõ el. A folyamatban meghatározó jelentõsége van a tanári
tudatosságnak és tervszerûségnek, az értékelés különbözõ formáinak (lásd
a Középpontban a folyamat: az értékelés c. fejezetben), valamint annak,
hogy tanórai rendszerességgel adjunk módot diákjainknak arra, hogy az
írást gondolataik, kérdéseik, véleménynyilvánításaik, személyes reflexióik
érdekében használják. Ha ezt tudják, akkor is ötleteket forgatnak a fejünkben, amikor éppen nem írnak. A kreatív írás hatékonyságának feltételeihez
tartozik továbbá, hogy a tanulók számukra izgalmas témákról, változatos
kommunikációs helyzetekben és mûfajokban írhassanak, ugyanakkor modelleket kapjanak magára a folyamatra, illetve a mûfajokra vonatkozóan.
Legyen lehetõségük a formai szabályoktól való átmeneti eltávolodásra (formai rendezettség, mûfaji konvenciók, nyelvhelyesség, stílus, helyesírás) annak érdekében, hogy elõször mondanivalójuk megfogalmazásával törõdhessenek (a normákhoz való visszatérés az átdolgozás és a korrektúra szakaszában történjék). Fontos a társak és a tanár támogatása, valamint a
közreadás csatornáinak megteremtése is.
Az írás lehetõvé teszi egy-egy kezdetleges gondolat vagy kép rögzítését, megõrzését. Miközben a diák vizsgálat alá veszi és végiggondolja az
adott gondolatban vagy belsõ képben rejlõ lehetõségeket, élesíti, mélyíti, és pontosabban fogalmazza meg gondolatait. Röviden az írás
olyan, mintha az ember önmagával folytatna párbeszédet. (Temple
SteeleMeredith, 1988. VII. 2.). A fogékony és támogató környezetben történõ, értékes élményekrõl való írás, valamint az élményeknek a társakkal
való megosztása hozzájárulhat a kölcsönös megértés és a közösségi érzés
kialakulásához is.
A kreatív írás:
 tudatosítja az írás alkotó és folyamatjellegét (például: írószeminárium
&),
 lehetõvé teszi az alapvetõ írásbeli mûfajok normáinak megismerését és
az ismereteknek változatos kommunikációs helyzetekben, illetve nyelvi
regisztereken történõ alkotó felhasználását (például: egy témáról különbözõ szerepekben &),
 segíti a szépirodalmi szövegekhez, vagyis magához az olvasáshoz való
személyes érdekeltség kialakulását, a megértés élményszerûségét (például: olvasónapló &, írás saját magunk számára &, levelezés irodalmi mûvekrõl &),
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 beláthatóvá teszi, hogy az irodalmi alkotás világa szövegvilág, melyet a
nyelv teremt meg (például: egy témáról különbözõ szerepekben &,
ötsoros &, beleképzeléses írás vagy egy-egy történet továbbírása,
egy-egy fejezet betoldása),
 növeli a fiatalok kíváncsiságát, és aktívabb megfigyelõkké teszi õket
(például: kérdezzük a szerzõt &, olvasónapló &),
 a ráhangolódás fázisában elõhívja az elõzetes tudást, aktivizálja az értelmezõi kereteket, rögzíti az elsõdleges olvasói tapasztalatot (például:
rövid esszé &),
 a jelentésteremtés szakaszában segíti a saját jelentés megképzõdését,
különbözõ értelmezési lehetõségek kialakítását és elfogadását (például: kérdezzük a szerzõt &, kockázás &, kerekasztal-körforgó &),
 lehetõséget ad a megértés nehézségeinek feltárására és megfogalmazására, problémamegoldó stratégiák kidolgozására (például: jegyzõkönyv &, rövid esszé &),
 a reflektálás fázisában eszköze lehet az olvasói válasznak, a szintézisteremtésnek, az alkalmazásnak, az értékelésnek vagy a vitának, módot
ad az olvasottakkal való azonosulásra, illetve a távolságtartásra, a kritikára (például: rövid esszé &, kilépõkártya &, ötsoros &, érvek kártyán &, kerekasztal-körforgó &, zárónyilatkozat),
 mélyebb, lényegibb meglátásokat tesz lehetõvé, fejleszti a kritikai gondolkodást, a szövegértést (mert íróként olvasnak, így jobban megértik,
hogyan jön létre, és hogyan mûködik a szöveg), a képzelõerõt, a szókincset, az empátiát és a toleranciát,
 segít a fiataloknak saját hangjuk megtalálásában, a saját gondolataik
és élményeik iránti megbecsülés kialakításában (például: írószeminárium &, írás saját magunk számára &).
Ennek megfelelõen az új típusú érettségi vizsga írásbeli szövegalkotásra vonatkozó követelményrendszere (közép- és emelt szinten egyaránt) kiemelt
jelentõséget tulajdonít a széles körû olvasottság bázisára épülõ, változatos
kommunikációs céllal, helyzetekben, mûfajokban, témákban és nyelvi regisztereken való írásbeli megnyilatkozás kompetenciájának, ide értve az
önálló véleménynyilvánítást és a több szempontú megközelítést is. (A széleskörû olvasottság képessé teszi a diákokat, hogy olvasóként írjanak, és
a nyelv változatos regisztereit alkalmazzák.)
AZ ÍRÁS FOLYAMATA

Az írás folyamatként való felfogása az utóbbi években a tanítás fejlõdésének
legérdekesebb fejleményei közé tartozik. Ez a megközelítés megmutatja a
diákoknak, hogyan hozzanak létre igényes írásmûveket a tervezéstõl a közreadásig, egyben rendszeres lehetõséget biztosít számukra, hogy saját céljaik
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mentén, komolyan, valódi közönség számára írjanak. Az írás folyamatként
való tanítása olyan módszer, amellyel a diák egy gondolatból kiindulva, majd
papíron e gondolatot fokozatosan pontosítva, kifejtve, átalakítva, sikeresen
közölheti meglátásait az olvasóval. A lépésrõl lépésre végbemenõ folyamatban a diákból hiteles író válhat, az írás pedig, gondolatai tisztázásának
és kifejezésének hatékony eszköze lehet. A leggyakrabban használt írásfolyamat-modell szerint a legtöbb gondos írásmû három lépést követ. Ezek: a
tervezés (vázlat), a piszkozat és az átdolgozással elkészült fogalmazvány. A
megjelentetésre kerülõ mûvek két további lépése a szerkesztés és a kiadás.
Az írásfolyamat tanításának azonban több ismert modellje van (Molnár,
1996.).
A FOGALMAZÁSI FOLYAMAT HÁROM MODELLJE

A rekurzív modell (Flower és Hayes)

A tapasztalt írók fogalmazási folyamatait modellálja, és ez alapján veszi
számba a kezdõk lehetséges problémáit. A fogalmazást három fõ részfolyamatra (tervezés  megformálás  átdolgozás) bontja (írószeminárium &).
A tervezéshez tartozik a retorikai cél kitûzése (a szöveg szerepe és címzettje), ami két másik célkitûzési alfolyamatot is irányít: a produktum tervét
(mit?) és a folyamat tervét (hogyan?). A tervezési szakasz további feladatai
az anyaggyûjtés (elõzetes tudás és tudásbõvítés), illetve az anyagelrendezés
(a legmegfelelõbb anyagok kiválasztása: szelektálás, lényegkiemelés; valamint szisztematikus szerkezetbe rendezése: idõrendi, tematikus, hierarchikus stb.). Az elsõ szakasz végterméke a vázlat. (A profi írók szerint a mû
megalkotására fordított idõ 80%-át a tervezés teszi ki.)
A megformálás részfolyamatában az összegyûjtött és elrendezett anyag
folyamatos, leírt szöveggé formálódik. A megformálás hidat képez a tervezés és az átdolgozás között.
Az átdolgozás során történik a szöveg csiszolása, amely lehet helyi vagy
átfogó. Az átdolgozás akkor lokális, ha az átolvasást követõen a szövegen
csak apró javításokat végzünk. Ha a javítás nagyobb szövegegységet átfogó
szisztematikus vizsgálat eredménye, akkor ez néha a szöveg gyökeres átalakítását eredményezi. Ez utóbbi a tapasztalt írók sajátja, mert õk a szövegben rejlõ lehetõségeket keresik.
Az interakív modell (Robert de Beaugrande)

Elképzelése szerint az írás folyamatában a bonyolult, egymásra ható gondolkodási folyamatok a nem lineáris felépítésû memóriastruktúrákban tárolt
információkból koherens, lineáris jellegû szövegeket hozunk létre. E modellben a folyamatok határozott törekvést mutatnak a mélyebb szintektõl a fel119
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szín felé. A legmélyebb szinten a célok kidolgozása történik meg, a következõ szint a kulcsfogalmak aktiválása, majd a fogalmi kidolgozás, a nyelvi kifejezés, a frázislinearizáció, végül a hangok/betûk linearizációja következik.
Az írásstratégia modell (Bereiter)

E modell a fogalmazást kognitív fejlõdési folyamatként értelmezi. A folyamatot meghatározó tényezõi között a gondolkodási stratégiákat, az információfeldolgozó kapacitást, a nyelvi, kognitív és morális szempontokat, valamint a szociális gondolkodást említi. Ezek integrációja alapján öt stádiumot különböztet meg a fogalmazási képesség szervezõdésének minõségi
változásaiban.
Az elsõ stádium a kisiskolásokra jellemzõ asszociatív írás, amelyet a folyékony írástechnika és a gondolatoknak az anyaggyûjtés során már valamelyest irányított asszociációja jellemez. A performatív írás fázisa a stílus
és a nyelvhasználat szabályainak elsajátításával egyre egyértelmûbb szövegek alkotását eredményezi. A következõ lépésben a fókusz a címzett lesz, ez
az úgynevezett kommunikatív írás fázisa. A két végsõ fázis, az egységes és
az episztemikus írás. Ezek jellemzõje a tartalom, illetve a folyamat igényeihez való magasabb szintû visszatérés. Az egységes írás fázisában a szerzõ
már kívülrõl képes látni, és kritikusan tudja értékelni szövegét. Ez a visszacsatolás teszi lehetõvé a személyes stílus, nézõpont, hitelesség megtalálását. Az episztemikus írás fázisában az írás a gondolkodás, a tudás létrehozásának és formálásának szerves részévé válik. A szöveg létrehozása során
a tudás el-, illetve átrendezése révén új gondolatok jelennek meg, vagyis az
írás az intellektuális felfedezés eszköze lesz.
AZ ÍRÁSOKTATÁS EREDMÉNY- ÉS FOLYAMATKÖZPONTÚ
IRÁNYZATAI

Eredményközpontú irányzatok: az irányított fogalmazás
és a hagyományos retorika

Az irányított fogalmazás során a tanulók feladata nyelvtanilag helyes mondatok fogalmazása. A szöveg közönsége és célja nem kap hangsúlyt. A tanár
a nyelvi kérdések döntõbírájaként lép fel, a hibajavítás nem terjed túl a mondatok szintjén. A tanulók mintaszövegeket utánoznak, illetve alakítanak át.
A hagyományos retorika módszerének fõ eleme, hogy a fogalmazások
elkészítésekor a mondatnál magasabb szintû egységet, a retorika szintjét is
figyelembe kell venniük a tanulóknak. Ez a megközelítés tehát a szöveg logikai felépítésének és elrendezésének tanulmányozására helyezi a hangsúlyt. A vizsgálat kiterjed a bekezdések szerkezeti egységeire (tételmondat,
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kifejtés, konklúzió), a bekezdésekben lévõ gondolatok különbözõ elrendezési módjára (analógia, összehasonlítás, kategorizálás stb.), a bekezdések
sajátosságaira (egység, kohézió, koherencia) és az esszék szerkezeti egységeire (bevezetés, tárgyalás, konklúzió). A diákok feladata az, hogy a modellként szolgáló szövegek alapos áttanulmányozása után a megismert szerkezeti egységeket megfelelõ tartalommal töltsék meg.
Az írásmodell hátránya, hogy a nyelvi megfogalmazás pontosságára túlságosan nagy hangsúly esik, a lineáris és elõíró jelleg akadályozza a kreatív
gondolkodás és írás kialakulását (Kiszely, 1999.).
Folyamatközpontú irányzat

A folyamatközpontú írásoktatás kiindulópontja a hivatásos írók gyakorlatának megfigyelése volt. Megállapították, hogy a jó írók kifinomultabb írásstratégiával rendelkeznek, mint a gyengébb írók, több idõt töltenek a tervezéssel, többször olvassák át vázlataikat, és nagyobb gondot fordítanak a
végsõ változat áttekintésére. Az írás eszerint olyan összetett, rekurzív (visszatekintõ) folyamat, melyben a revíziónak, az ellenõrzésnek, a többszöri újraolvasásnak és újraírásnak döntõ jelentõsége van.
Az irányzat egyik alapelve, hogy a diákoknak a lehetõ legtöbbet kell írniuk
anélkül, hogy túlságosan nagy figyelmet szentelnének a formai követelményeknek. Az írók számára maga az írás felfedezõ utat is jelent, amelyben rátalálnak igazi mondanivalójukra. Az írásnak kommunikációs tevékenységként nem lehet más nyelvi készségekhez képest (beszéd, olvasás) alárendelt szerepe (Kiszely, 1999.).
Az írás folyamatközpontú felfogásában a tanár nem a nyelvi készségek
döntõbírája, hanem a tevékenység segítõje. Nem nevezi meg a fogalmazás
témáját, hanem lehetõvé teszi, hogy a diákok a számukra fontos kérdésekrõl fejtsék ki gondolataikat. Fontos feladata az írást motiváló osztálytermi
légkör kialakítása. Olyan légköré, amelyben folyamatos szóbeli és írásbeli
visszajelzés adható mind a tanár, mind a diákok részérõl tanárdiák konferenciák és társjavítások formájában az írás folyamatának bármelyik szakaszában. A folyamatközpontú megközelítés segíti a fiatalokat saját hangjuk
megtalálásában, belsõ motivációs tényezõt jelent, és napi gyakorlattá teszi
a nyelvi mûködés megfigyelését, a nyelvrõl való gondolkodást. Ezáltal javítja a szövegértés képességét is. Egyes kutatók kritikaként fogalmazzák meg,
hogy az irányzat túlságosan tág teret ad az író belsõ én kifejezésének, nem
készít fel kellõen az esszéírásra és gyakorlatában szinte kizárólag narratív
szövegek születnek. (TempleSteeleMeredithKurtis, 1988. VII.).
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Az írópárokban végzett írásfolyamat lépései
1) Tervezés
 ötletelés
 témaválsztás
 a kommunikációs
helyzet meghatározása
 anyaggyûjtés
 elrendezés
 vázlatkészítés
 vázlatmegbeszélés

A párok külön-külön elgondolkodnak az õket érdeklõ témákról, és lejegyzik ötleteiket a saját füzetükbe. Az is lehetséges, hogy a témát a tanár jelöli ki (például: Berzsenyi költészete, Az ember tragédiája, a szimbolisták költészetfelfogása, összehasonlító elemzés). Ekkor a diákoknak
a témán belül nyílik módjuk altémák, részterületek, számukra izgalmas
kérdések meggondolására. Az ötletelést követõen a párok megbeszélést
tartanak abból a célból, hogy külön-külön eldönthessék, melyik a számukra legmegfelelõbb téma, mi érdekli õket leginkább, vagy mirõl tudnak a legtöbbet. Ezt követi az egyéni anyaggyûjtés változatos ismeretforrásból (könyv, világháló, cikk, tanulmány, szépirodalmi szövegek olvasása, újraolvasása) és az elrendezés. E szakasz produktumaként születik
meg mindenkinek a saját vázlata (például: gondolkodástérképpel &). A
vázlatokat aztán ismét az író-párok beszélik meg egymással. (Kezdõ íróknál a tanárnak idõt kell fordítania a jó vázlat közös megbeszélésére is!)

2) Piszkozat készítése
 az elsõ szövegváltozat
megírása
 szövegelemzés

A vázlatot felhasználva mindenki megírja a szöveg elsõ változatát. Célszerû, ha a tanulók csak minden második sorba írnak, így késõbb lesz helye
az esetleges javításoknak, kiegészítéseknek, változtatásoknak. Ha a piszkozat elkészült, ismét pármunka következik: az író-párok felolvassák egymásnak piszkozataikat, és felváltva lesznek egymás jóindulatú bírálói, kritikusai. Ebben a fázisban a jelentésre, a kifejtettségre, a szerkezetre vonatkozó, a tovább lépést segítõ kérdéseket kell feltenniük párjuknak
(Például: Mit akarsz itt pontosan mondani? Milyen összefüggés van ez és
az között? Elmondanád ezt részletesebben? Hogy jutottál erre a következtetésre? Logikus ez? Hogyan lehetne világosabb? Melyik a bekezdésed tételmondata? Ez hogyan tartozik hozzá a témához? stb.).

3) Átdolgozás
 a szöveg javítása vagy
újraírása
 félhangos felolvasása
 korrektúra (helyesírás,
nyelvhelyesség)

A páros kritikát követõen mindenki elvégzi a saját írásának lokális vagy
globális javítását. Az ezt követõ félhangos felolvasás valójában önellenõrzés (olvasás a falnak), amit az írás végleges formába öntése és a
korrektúra követ.

4) Közreadás
 felolvasás
 értékelés

A párok felolvassák egymásnak elkészült írásaikat, majd egymás írásának egészét vagy részleteit ajánlják a közösség elõtti felolvasásra. A felolvasó elfoglalja az írói széket. A felolvasást követõen a hallhatóság reflektál az írásra. Az is elképzelhetõ, hogy az írások legjavából, részleteibõl
kiadványt, példatárat szerkesztenek a diákok.

A folyamat szakaszosan is alkalmazható. Lehetséges például, hogy az elsõ órán a párok 1015 percet
kapnak az ötletgyûjtésre és a megbeszélésre, majd hosszabb idõt  például egy hetet  az anyaggyûjtésre és a vázlatkészítésre, amit nem az iskolában végeznek. A határidõ letelte után ismét biztosítunk
10-15 percet az író-pároknak a vázlat megbeszélése, de a piszkozat a megadott határidõre újra otthon
készül el. A piszkozat megbeszélésére megint az egyik tanórán történik, ez akár 20-30 percet is igénybe vehet, de a végleges szövegváltozat és a korrektúra ismét otthoni feladat, míg a közzétételre egy
teljes tanórát szánhatunk. A szakaszolás tudatosítja a tanulókban az írás folyamatjellegét, és minõségi(bb) szövegalkotást, az intellektuális szokások átalakulását eredményezheti. A tapasztalatok és a processzus rögzülése szempontjából fontos ugyanakkor, hogy a folyamatot a diákok többször megismételjék (tanévenként 2-3 alkalommal). Az írásokról a tanár szummatív értékelést is adhat. Ebbõl a
szempontból kívánatos, hogy a tanulók az írásbeli munka megkezdése elõtt kapjanak világos és részletes kritériumrendszert. A tanár munkáját megkönnyítheti a terjedelem megszabása, ami feladatonként és évfolyamonként változhat (Például a 9. évfolyamon egy-másfél, a 12.-en 2-5 oldalas terjedelmet szabhatunk meg a kritériumrendszer egyik elemeként. De az is lehet, hogy a 12. évfolyamon írt 3
munkát különbözõ terjedelemben kérjük.).
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A TANKÖNYVCSALÁD ÍRÁSFELADATAINAK NÉHÁNY
LEHETSÉGES SZEREPE PÉLDÁKKAL

A tankönyvcsalád az írásbeli szövegalkotás kompetenciájának kialakítására
és fejlesztésére megkülönböztetett figyelmet fordít. Rendszeresen kínál lehetõséget a gondolkodás érdekében végzett írásra, illetve kreatív írásra. Így
nagyban segíti az érettségi vizsgakövetelményekre való felkészülést. Ám ennél fontosabb, hogy a kritikai gondolkodás, a nyelvi intelligencia, a képzelõerõ és az olvasásértés fejlesztésével haszna messze túlmutat a kimeneti követelményeknek való megfelelésen. Az alábbiakban néhány példa mutatja
be a tankönyvek írásfeladatainak lehetséges szerepeit. A hozzárendelés
azonban meglehetõsen esetleges, mert egy-egy írásfeladat rendszerint
többféle szerepet is betölt a készség- és képességfejlesztésben.
narratív, leíró és érvelõ szövegek megalkotása
 Írj oknyomozó mítoszt arról, miért hullanak õsszel a falevelek, vagy
miért kanyarog a folyó (G. 9/58/6. feladat)
 Fantáziádat felhasználva alkosd meg írásban Hegeso élettörténetét! (Írásodat beszéld meg padtársaddal!) (G. 11/378/2., Szk. 11/312/2. feladat)
 Értékeld rövid esszében az arany középút magatartásmodelljét! (G.
9/144/3. feladat)
 Írd le, hogyan érvelnél a Herceg elõtt, hogy megmentsd Romeót a
számûzetéstõl! (G. 9/351/8., Szk. 9/273/6. feladat)
 Alkosd meg saját értelmezésedet, és bizonyítsd tételmondatodat!
(G. 12/110/2., Szk. 12/73/2. feladat)
különbözõ nézõpontokba való belehelyezkedés
 Írd meg az elsõ rész nyolcadik fejezetében történteket az egyik szerzetes vagy a hintóban utazó hölgy nézõpontjából! (G. 9/373/4., Szk.
9/279/4. feladat)
alapvetõ írásbeli mûfajok normáinak alkotó felhasználása
 Szerzett ismereteidet felhasználva tervezz és írj meg egy szónoki beszédet tetszõleges témában! (G. 9/392/5., Szk. 9/298/5. feladat)
 Írj levelet egy képzelt vagy valós személynek, melyben bemutatod
lakókörnyezetedet, iskolád hagyományait vagy mindennapjaidat!
(G. 9/411/3., Szk. 9/314/3. feladat)
 Alkossatok kis csoportokat, és minden csoport írjon egy röpiratot az
alábbiak szerint! (G. 10/76/35., Szk. 10/6667/35. feladat)
 Írj rövid esszét Az én Atlantiszom címmel! Írásodat mutasd be padtársadnak! (G. 10/184/6. feladat)
 Írj könyvajánlást a regényrõl egy barátodnak vagy ismerõsösnek!
(G. 10/216/4. feladat)
az olvasmányhoz való személyes kötõdés megteremtése
 Írj rövid esszét arról, mit vársz (várnál) egy ideális társtól párkapcsolatodban! (G. 11/488/5., Szk. 11/402/5. feladat)
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 Írd le, mit tartasz értékesebbnek: egy valóban ritka és igen értékes
ékszert vagy egy hozzád írt szép verset! (G. 12/256/2., Szk. 12/183/2.
feladat)
az irodalmi alkotás nyelvi megalkotottságának tudatosítása, beláttatása
 Válaszoljatok a Nyugatban a Budapesti Hírlap fõszerkesztõjének,
Rákosi Jenõnek 1908-ban írt hírhedt cikkére az alábbi részlet alapján! (G. 11/278/1., Szk. 11/226/1. feladat)
a szöveggel kapcsolatos megfigyelések elõmozdítása
 Készíts kettéosztott naplót! A bal oldali oszlopba röviden jelöld a cselekmény menetét, a jobb oldali oszlopba írd be párhuzamosan, mi
minden zajlik épp a cselekménymozzanattal egy idõben a fõszereplõ
tudatában! (G. 12/104/1. feladat)
az elõzetes tudás vagy elsõdleges olvasói tapasztalatok elõhívása
 Milyennek képzelitek a varázslót, milyennek a varázsló kertjét? Írjátok le, rendezzétek be saját fantáziátok szerint minél részletesebben!
(G. 11/ 491/2., Szk. 11/403/2. kérdés)
a megértés nehézségeinek feltárása és megfogalmazása (metakogníció)
 Milyen olvasói reflexióid voltak az alkotással való megismerkedés
(elsõ olvasás) közben? Mi mindenért volt nehéz számotokra ennek a
versnek az olvasása? (G. 11/557/12., Szk. 11/458/12. kérdés)
olvasói válasz (kritika), a megértettek továbbgondolása
 Írj rövid esszét a vers számodra legfontosabb gondolatáról! (G. 10/
438/4. feladat)
kiterjesztés, a megértettek életközeli helyzetekre való alkalmazása, véleménynyilvánítás
 Írj rövid esszét arról, hogy mit jelent számodra a szabadság fogalma!
(G. 10/203/3., Szk. 10/165/3. feladat)
a fantázia, képzelõerõ fejlesztése
 Képzeld el, hogy a pajzs lakodalmat ábrázoló menyasszonya vagy
võlegénye az egyik Trója alatt harcoló akháj hõs húga vagy öccse!
Írd meg a levelét egyes szám elsõ személyben, amelyben beszámol
testvérének az otthoni eseményekrõl! Írásodat olvasd fel padtársadnak! (G. 9/86/8. feladat)
 Találd ki és írd meg a képen látható alakok történetét! (G. 10/33.,
Szk. 10/31. oldal)
a kritikai gondolkodás fejlesztése
 Alkossátok meg és rendezzétek be kis csoportokba szervezõdve a
szerintetek tökéletes világot, írjátok meg alkotmányát! Mutassátok
be egymásnak e világokat! (G. 10/47/5., Szk. 10/42/5. feladat)
➠ Milyen érvek szólnak Ön szerint az írás eredményközpontú, és milyenek a
folyamatközpontú irányzata mellett, illetve ellen? Meglátásait T-táblázatban & is rögzítheti.
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ÓRATERV MEGJEGYZÉSEKKEL A KREATÍV ÍRÁS MÓDSZERÉNEK TANULÁSI ELJÁRÁSOKKAL KOMBINÁLT MÛKÖDTETÉSÉRE
CSÁTH GÉZA: A VARÁZSLÓ KERTJE 
11. évfolyam (2 tanóra)

Megjegyzések

Célok:
 olvasói tapasztalat szerzése Csáth prózavilágáról,
 a lélektani irányultság értelmezése,
 a keret és a történet szerepének, megalkotottságának vizsgálata,
 a kerttoposz lehetséges jelentéseinek meggondolása.
Fejlesztési követelmények:
 az értõ olvasás és a kreatív írás fejlesztése,
 a beszédkészség fejlesztése,
 szociális készségek fejlesztése.

A novella témája, a gyermekkor és a felnõttkor
határhelyzete, a lélektani érdekeltség, a varázsló
kertjének álomszerû leírása alkalmas arra, hogy
a 16-17 éves olvasóknak a szöveghez erõteljes
személyes kötõdése alakuljon ki. A határhelyzet,
a kert- és varázslótoposz alkalmas olyan írásos
feladatok beépítésére, amelyek egyrészt megmozgatják a diákok képzeletét, (szöveg)világalkotó kedvét, másrészt erõteljes személyes reagálást tesznek lehetõvé.

(Az osztály négyfõs csoportokban dolgozik.)

A (szöveg)világalkotó írás nemcsak kreativitást
követel, de arra is alkalmas, hogy elõhívja a
gyermekkori mesék olvasói (nézõi: rajzfilmek) tapasztalatait. A szövegvilágokat feltehetõen ezeknek a tapasztalatoknak a kreatív kombinációival
alkotják meg a tanulók. A megbeszélés nemcsak
arra alkalmas, hogy rácsodálkozzanak diákjaink
a hasonlóságokra és különbségekre, eredeti ötletekre, de arra is, hogy megerõsítse bennük a
nyelvi megalkotottság és az intertextualitás tapasztalatát. A kreatív írás egyben kíváncsivá is
tesz, a tanulók belsõ motivációval fognak az olvasásba, mert érdekli õket, vajon hogyan viszonyul egymáshoz a saját írásukban megalkotott
világ és az elbeszélés világa. Ezért feltehetõen olvasás közben is meg-megállnak majd, hogy összevessék a két szövegvilágot. A megfelelésekre
találás örömforrás lehet.

Ráhangolódás
1) Kreatív írás egyénileg, majd megbeszélés kis
csoportokban (G. 11/491/2., Szk. 11/403/2.
kérdés).
2) Néma olvasás (Sz. 11/ 474476. oldal)
3) A saját írás és az elbeszélés összevetése, közös
és eltérõ jegyek megállapítása: egyéni munka
halmazábrával &, majd megbeszélés kis
csoportokban, végül a tapasztalatok csoportok közti megosztása az egy marad, három
megy & technikával.

Jelentésteremtés
1) Csoportmunka, prezentációs anyag készítése
csomagolópapírra.
 12. csoport: G. 11/491/4. és 6., Szk.
11/404/4. és 6. kérdés (T-táblázattal &)
 34. csoport: G. 11/491/5., Szk. 11/404/5.
kérdés (kettéosztott naplóval &).
 56. csoport: G. 11/491/78., Szk. 11/404/
78. kérdés (kettéosztott naplóval &).
 78. csoport: G. 11/491/910., Szk. 11/404/
910. kérdés (fürtábrával & és két színnel)
2) Közzététel, az azonos feladaton dolgozó csoportok egyike prezentál, a másik kiegészít,
esetleg vitatkozik.

A novella értelmezésekor a tankönyv feladatai tanári kalauzként & mûködnek, vagyis akkor is
medret adnak a csoportok gondolkodási folyamatainak, ha a tanár nincs jelen. A feladatok jellegéhez tudatosan választott grafikai szervezõk
segítik a megértést, valamint a gondolatok, észrevételek logikus, a többi csoport számára is követhetõ elrendezését. Az órának ebben a szakaszában az írás a mélyebb összefüggésekre való
rátalálást, a figyelem összpontosítását segíti.
Közben a csoportokban fontos interakciók zajlanak (eszmecsere, vita, érvelés stb.), a beszédkészséget a prezentációs helyzet is fejleszti.
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Reflektálás
1) Rövid esszé & (5 perc) írása egyénileg: G.
11/491/1., Szk. 11/403/1. feladat.
2) Megosztás kis csoportban, majd névlánc &:
minden csoportból a megszólított tanulónak a
csoport egy másik tagjának írásából kell kiemelnie egy gondolatot, amellyel egyetért
vagy vitatkozik.
Házi feladat
a középszintû érettségire készülõknek az adatoló
és a rövid pályakép elolvasása, az emelt szintû vizsgára készülõknek plusz a G. 11/489490., Szk.
11/403. o. Eisemann- idézet és a hozzá kapcsolódó feladatok.

A reflektálási szakasz rövid esszéje és az esszék
kis csoportban történõ megosztása az olvasói
válaszra, a megértettek továbbgondolására, alkalmazására és kiterjesztésére teremt lehetõséget. A névlánccal való frontális megosztásra a
tanár már a csoportmegbeszélés elõtt felhívhatja
a figyelmet. Ezzel megerõsítheti a csoporttagok
egymásra figyelésének szükségességét. A diákoknak az is fontos, a másikra figyelést, az empátiát és a toleranciát fejlesztõ tapasztalat, hogy
nem saját gondolataikról kell beszélniük, hanem
társuk gondolatmenetébe kell belehelyezkedniük, és arról véleményt formálniuk.
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DRÁMAJÁTÉKOK IRODALOMÓRÁN
➠ Milyen tapasztalatai vannak a drámapedagógiáról, eljáráskészletének irodalomórai felhasználhatóságáról?
Ön szerint miben különbözik a drámajáték a diákszínjátszástól?
A DRÁMAPEDAGÓGIA

A drámapedagógia  mint az oktatás és nevelés legkülönfélébb helyzeteiben és területein használható módszeregyüttes  Angliában, az Egyesült
Államokban vagy Dániában már évtizedek óta a közoktatás szerves részeként, hatékony pedagógiai módszereként mûködik. A módszeregyüttes a
tánc és a dráma modulban  a NAT részeként  a magyar oktatási rendszerben is helyet kapott. A drámapedagógia lehetõvé teszi, hogy egy-egy
téma megélt, valódi élménnyé váljon a gyermekek számára, segíti õket saját gondolataik, ötleteik kifejezésében és azok gyakorlati megvalósításában.
A módszeregyüttes alkalmazásakor a tanuló elõzetes tudásának, tapasztalatainak, ismereteinek, élményeinek bázisán aktívan teremti meg a saját jelentéseit, miközben változatos interakcióba kerül társaival és a világgal. Ez a
kapcsolatfelvétel meghatározóan nem elméleti-fogalmi, sokkal inkább érzéki és gyakorlati jellegû. Azt a tapasztalatot is közvetítheti, hogy a megértésnek, az állításnak és a kérdezésnek nem az egyetlen útja a verbalitás, létjogosultsága van más, a kreativitásra, mozgásra, térhasználatra építõ megközelítésmódoknak is. A drámaórák történéseinek a tanár kevésbé irányítója,
mint inkább tevékeny részese, a gyermekek ötleteinek és azok megvalósulásának szervezõje, kiszolgálója.
Pedagógiai értelemben a dráma olyan játék, amely felépít egy képzeletbeli világot, szereplõit ebbe bevonja, valós problémákkal ütközteti
õket, s ezáltal valós tudásra és tapasztalatokra tesznek szert. A dráma
ereje abban rejlik, hogy: a dráma  cselekvésnek tûnik. Cselekvésbe
ágyazott gondolkodás ez, melynek célja a jelentésteremtés, közvetítõ közege pedig két kontextus (a valós történés és a megjelenített tartalom)
kölcsönhatása (Bolton, 1993.). Bolton a drámapedagógia módszereiben
megkülönbözteti a gyakorlatokat, a dramatikus játékokat, a színházi jellegû
munkát és a tanítási drámát, bár a négy forma nem válik élesen külön egymástól. Szintén különbséget tesz a színházi jellegû tevékenység (diákszínjátszás) és a drámapedagógia között. Eszerint a leglényegesebb különbség,
hogy bár a drámajáték meghatározó eleme a színházi jellegû tevékenységhez hasonlóan a szituáció és a szerepfelvétel, mégsem azonos a diákszínjátszással, mert a drámajáték nem elõadásközpontú. Vagyis nem az eredmény, a produkció a fontos, hanem az odáig eljuttató folyamat, nem a szerep megformálása, hanem a személyiségfejlesztés.
A drámapedagógia ugyanakkor tanári szakértelem is, amely akkreditált
127

jomodsz.qxd

8/5/05 10:20 AM

Page 128

továbbképzéseken, pedagógus szakvizsga szakirányokon és másoddiplomás képzésben sajátítható el. Nem ajánlatos e szakértelem nélkül kísérletezésbe kezdeni, ezért a tankönyvcsalád feladatrendszere a drámapedagógiának csak az irodalomtanulásban is felhasználható, egyszerûbb eljárásaira épít (belsõ hangok &, állóképek &, szerepháló &, jelmez- és
színpadterv &, illusztráció, kreatív írás, pletykajáték &, túlvilági randevú &). Ezek az eljárások sok tekintetben hasonlítanak az interaktív és
reflektív tanulás egyéb technikáihoz (esetenként fedik is egymást), velük
szerves egységbe illeszkedõ együttest alkotnak. Lényegileg közös vonásuk,
hogy a belsõ értelmezõi keretek feltárására koncentrálnak, és a személyes,
egyedi tudáskonstrukciók bõvülését, újrastrukturálódását segítik.
A DRÁMAÓRA SZERVEZÉSÉNEK LEHETSÉGES SZEMPONTJAI,
SZABÁLYOZÓ ELEMEI

A csoport és a cél egybevetése:
 mire képes a csoport, mennyi tapasztalatuk van a drámajátékban,
 mi a foglalkozás célja, milyen megértésbeli változást szeretnénk elõidézni tanulóinkban,
 milyen készségeket kívánunk fejleszteni.
A téma:
 a gyerekek által felajánlott téma,
 irodalmi szöveghez kapcsolódó kérdések,
 az olvasottak kiterjesztésével kapcsolatos kérdések (szûkebb/tágabb
környezet  család, baráti kör, társadalom  eseményei).
A fókusz:
 a választott téma egy meghatározott, gyerekek számára érdekes és a
tanár számára is jelentõséggel bíró vetületének kijelölése, rendszerint
egy kérdés, amire a játék segítségével keressük a választ.
Az idõ:
 a drámajáték egyik célja, hogy a résztvevõket rávezesse az egy meghatározott pillanatban zajló események jelentõségére. Arra, hogy fontos
végiggondolni a jelen történéseit (Mi történik éppen most?), mielõtt a
következõ vagy megelõzõ pillanat történéseit tennénk vizsgálat tárgyává (Mi fog történni, mi történhet? Mi történhetett ez elõtt?). A dráma
eseményei általában a való élettel megegyezõ tempóban történnek.
A tér:
 a tér megfelelõ alkalmazása segíti a drámajáték folyamatának formába
öntését,
 a térhasználat lehet funkcionális vagy kreatív,
 ha a térhasználat funkcionális, akkor a tervezett tevékenységnek megfelelõ méretû és elrendezésû teret biztosítsunk a résztvevõknek. Ilyenkor a tárgyak, kellékek és a szereplõk elhelyezkedése is számít,
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 a kreatív térhasználattal formát adhatunk a jelentésnek, különbözõ
képzeletbeli tereket idézhetünk meg, vagy hangsúlybeli különbségeket
teremthetünk (kiemelés, háttérbe szorítás).
A szerep:
 alkalmat ad a belülrõl való átélésre, az élményre, a mi történik akkor,
ha meggondolására,
 a szerepfelvétel eltávolít: a képzeletbeli szerep és szituáció pszichés védelmet nyújt (mintha jellegû tevékenység).
Metafora, feszültség, rítus, kontraszt:
 a dramatikus tevékenységnek a színházi formával megegyezõ szabályozó elemei.
A részvétel:
 önkéntes, mindvégig lehetõség van a játékból való kilépésre vagy a
csatlakozásra.
A tanár:
 különbözõ célokkal léphet szerepbe a folyamatban (megkérdõjelez, kiemel, értelmez vagy értelmezésre késztet, lassítja vagy gyorsítja a folyamatot, új információt ad, modellt nyújt, provokál, mederben tart, szerepet vesz fel.
A hatás (bekövetkezõ változás):
 megértés (ön- és emberismeret),
 az attitûd (érzelmi, megismerési és viselkedésbeli tapasztalatok hatására),
 a szociális viselkedés (pl. kooperáció hatékonyságának megtapasztalása),
 nyelvi és egyéb kommunikációs tapasztalatok, kompetenciafejlõdés
 mások szükségleteinek és szándékának fel- és elismerése (empátia, tolerancia).
DRÁMAJÁTÉK IRODALOMÓRÁN

A drámajáték eljáráskészlete az irodalomtanulásban, irodalomtanításban is
hatékonyan alkalmazható a tanulási folyamat mindhárom fázisában, de
esetenként szervezhetõ drámaóra is, függetlenül a drámamodul pedagógiai programban rögzített tanítási formáitól, kereteitõl. A drámajáték irodalomórán a mûvek megközelítésének egyik eszköze lehet. Olyan eszköz,
amely a résztvevõket tapasztalati tanulással segítheti hozzá bizonyos összefüggések feltárásához, illetve megértéséhez, miközben megteremtheti az
irodalmi szövegekhez való személyes érdekeltség kialakulását, és megajándékozhat az átélés és az alkotás élményével. A drámajátékban felismerhetõk a dramatikus folyamat olyan elemei, mint a megjelenítés, az utánzás, a
társas kölcsönhatás és a cselekvés. Nem kínál lehetõséget a dráma- vagy
színházi elõadás elemzésére, de segítségével drámai, epikus és lírai szöve129
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gek lényegi összefüggései tárulhatnak fel (Eck, 2000.). A drámajáték irodalomórán is fejleszti az alkotóképességet, a rugalmas gondolkodást, az összpontosítás képességét és a szociális készségeket, javítja a testi-térbeli biztonságot, a beszéd tisztaságát, tudatosítja annak kifejezõ voltát, valamint viselkedésbeli bátorságot ad az élet számos területén (Gabnai, 1999.).
Többek között alkalmazható:
 drámai, epikus és lírai szövegek feldolgozásához,
 ráhangolódásként az elõzetes tudás elõhívására,
 egy-egy mû, korszak, helyzet atmoszférájának, hangulatának felidézéséhez,
 a helyszínek és a tériség vonatkozásainak vizsgálatához,
 a szereplõk, karakterek tulajdonságainak, jellemének, motivációinak,
nézõpontjainak, egymáshoz való viszonyainak, viszonyváltozásainak,
emberi kapcsolatainak feltárására,
 a konfliktusok megvilágítására, érzékletessé tételére,
 a cselekményen kívül esõ történések (ki)talál(gat)ására (Mi történhetett
vele elõtte, mi történhet vele utána? Hogyan kezdõdött? Hogyan jutott
el idáig? Hogyan folytatódhat, fejezõdhet be?),
 kreatív, alkotó jellegû tevékenységre (önálló alkotás, illusztráció),
 összefoglalásra, rendszerezésre, absztrahálásra,
 gondolkodásfejlesztésre (metaforikus-képi, asszociatív, ok-okozati)
 a tanulók tudásának értékelésére (például a szövegismeret vagy a
megértési deficit feltérképezésére),
 az olvasói válasz elõhívására, a mûvel való személyes kötõdés kialakítására,
 vélemények ütköztetésére.
DRÁMAJÁTÉK A RÁHANGOLÓDÁS FÁZISÁBAN
BARANY JÁNOS: TENGERI-HÁNTÁS  10. évfolyam
G. 10/443/7., Szk. 10/351/7. feladat
A tankönyv feladata a reflektálás fázisára készült, de kis átalakítással ráhangolódásként is használhatjuk. A tanár az útmutatás szerint szétvág egy teljes szöveget (a lábjegyzetekrõl is gondoskodni kell!),
a részeket megszámozza. Kilenc (3-4 fõs) csoportot alakít ki. A csoportok rövid megbeszélést követõen a számozás sorrendjében bemutatják a szövegrészhez készített állóképeiket &. Egy-egy állókép
bemutatása után például a következõ kérdések mentén folyhat a megbeszélés:
 Mi történik szerintetek éppen most?
 Vajon kik lehetnek a képen? Milyen viszony van köztük?
 Szerintetek hogyan kapcsolódik ez a kép az elõzõ(k)höz?
 Mit gondoltok, mi fog történni a következõ pillanatban? Mibõl gondoljátok?
Végül mind a kilenc csoport állóképét együtt (sorrendbe állítva) is felállítják. (A csoportképekhez elegendõ helyet lehet biztosítani egy padokkal berendezett teremben is. Az összes kép felállítása helyigényes. Én erre a tanterem elõtti folyosórészt szoktam használni, de elõtte egyezséget kötünk: csak akkor megyünk ki, ha mindenki vállalja, hogy csendben dolgozik a zavartalan tanítás érdekében. Az a
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tapasztalatom, hogy az ilyen megállapodás mûködõképes, mert a diákok kíváncsiak az egészre.)
Ekkor a képek alapján megkísérelhetünk összerakni egy lehetséges történetet. Ezt követõen  már ismét az osztályteremben  a diákok megismerkednek a teljes balladával (néma olvasással, tanári vagy
mûvészi elõadásban. A ballada elolvasása vagy meghallgatása után célszerû ismét visszatérni az állóképekhez:
 Voltak-e közös elemei a találgatásoknak és a megismert történetnek? Most mit tudunk pontosabban?
 Hogyan foglalható össze (saját szavakkal) a balladai történet?
 Kiderült-e az állóképekbõl a történetmondás összetett elbeszélõi helyzete?
 Maradtak-e a megértésnek homályos pontjai? Melyek ezek? Mi segítené a pontosabb megértést?
 Tudjátok-e, mi a tengerihántás? Ismertek-e hasonló közösségi (munka)alkalmakat? Miben különböznek ezektõl a mai fiatalok közös együttlétének alkalmai?
Ezt követõen az óra a jelentésteremtés fázisába léphet. A drámajáték ebben a példában több szempontból is betölti a ráhangolódás funkcióját. A szövegrészek többszöri átkódolása (szöveg  állókép 
szöveg) elõkészíti a teljes balladai történéssor megértését (ami a mai diákok számára nem is olyan
könnyû feladat, hiszen kiestek a balladabeli kultúrából). Ugyanakkor a részleges tudás (egyelõre
mindenki csak szövegrészletek birtokában van) találgatásra ösztönöz. Ez felkelti a kíváncsiságot, ami
a játékkal együtt megteremti a személyes érdekeltséget az olvasásban és a teljes értelmezési folyamatban.

DRÁMAJÁTÉK A JELENTÉSTEREMTÉS FÁZISÁBAN
E. T. A. HOFMANN: AZ ARANY VIRÁGCSERÉP  10. évfolyam
G. 10/183/5., Szk. 10/155/5. feladat
A feladat páros szoborjáték, amely a jelentésteremtés fázisában a fikció két szintjét (valószerû világ 
meseszerû világ) teszi érzékletessé a tanulók számára egy szereplõ kétféle karakterének vagy két szereplõ közös, illetve különbözõ jellemvonásainak szoborpárokban való megjelenítésével. Az osztály
egészének bevonása kétféleképpen is megoldható. A tankönyv kínálta lehetõség (egyesek kártyát
húznak, megkeresik párjukat, egyeztetnek, beállnak, a többiek találgatnak) alternatívája, hogy a kártyákat csoportok húzzák. Akik a szobor szerepében vannak, kõbõl valók, tehát úgy állnak be, olyan
test-, kéz-, fej-, lábtartást vesznek fel, ahogyan a csoport többi tagja, a szobrászok irányítják õket,
szavakkal vagy a mozdulat fizikai beállításával. (A feladatmegosztás a párosról a csoportra terjeszti ki
az együttmûködés szükségességét.) A szoborpárok bemutatásakor a tanár a következõ kérdéseket is
felteheti:
 Szerintetek kit, kiket ábrázol a szobor?
 Mibõl gondoljátok?
 Hogyan jellemeznétek az egyik, hogyan a másik alakot? A szereplõ melyik énjét mutatja be az
egyik, melyiket a másik szobor?
 Hogyan tudnátok igazolni, indokolni a szövegbõl a beállítást? Melyik szobor szimpatikusabb számodra? Miért?
A megbeszélés során minden bizonnyal kiderül, hogy a fikció két szintje kiegészítheti egymást, de ellentéte is egymásnak, hogy a szintek átjárhatóak, de nem mindenki számára, hogy a szintek bennünk is lehetnek stb. Ezek az észrevételek további vizsgálódásra motiválhatják a tanulókat, így folytatásként megkínálhatjuk a csoportokat (a párokat vagy az osztályt) a G. 10/177/4., Szk. 10/149/4. feladatával.
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DRÁMAJÁTÉK A REFLEKTÁLÁS FÁZISÁBAN
IBSEN: BABASZOBA  11. évfolyam
G. 11/163/3., Szk. 11/124/3. feladat
Ibsen drámájának végjátékában Nóra gyermekeit és férjét elhagyva kilép a babaszobából, hogy
megtalálja önmagát. A záró szituáció erõteljes reflexiókat, megválaszolandó kérdéseket vált ki az olvasóból. A nemi szerepekre való szocializáció miatt bátran feltételezhetõ, hogy Nóra döntését másként
ítélik meg a lányok, másként a fiúk, de valószínû, nem lesz egyetértés a lányok, illetve a fiúk között
sem. A különféle vélemények felszínre hozására a pletykajáték & kiválóan alkalmas. Az epikus és
drámai mûvek feldolgozásában használható pletykajáték csoportos improvizációs technikaként feltehetõen a reflektálás fázisában mûködtethetõ a leghatékonyabban. Részint, mert a megértettek, megtanultak kiterjesztését, saját kontextusba ágyazását segíti, részint pedig, mert olyan szerepfelvétel,
amely a szereplõk cselekedeteivel kapcsolatban a nézõpontok, vélemények, megítélések ütköztetésére: vitára, érvelésre ösztönöz. Ezzel elmélyíti a megértési folyamatot és az olvasottakhoz való személyes kötõdést. Ha meghallgattuk a család ismerõseit, Torvald munkatársait és Nóra leánykori barátnõit, például a következõ kérdéseket is feltehetjük nekik:
 Mért gondoljátok Torvald munkatársaiként, a család ismerõseiként, Nóra barátnõiként, hogy Nóra végzetes döntést hozott?
 Mért gondoljátok Torvald munkatársaiként, a család ismerõseiként, Nóra barátnõiként, hogy Nóra helyesen döntött?
 Mért rójátok fel Nórának/Torvaldnak ezt vagy azt?
 Mit tudtok és mit nem Nóra házasságáról, tetteirõl, motivációjáról?
 Milyennek ismeritek Torvaldot, milyennek Nórát?
 Mit mondanál Nórának/Torvaldnak, ha találkoznál vele?
A pletykajátékot a tanulók befejezhetik egy füzetbe írt, saját maguknak szóló zárónyilatkozattal arra
vonatkozóan, hogy személyesen õk hogyan értékelik Nóra döntését.

DRÁMAÓRA 1.
PHAEDRUS: A RÓKA ÉS A HOLLÓ  9. évfolyam (1 tanóra)
Fókusz
Milyen emberi tulajdonság a hiúság, a hiszékenység és a ravaszság? Hogyan függhetnek össze, illetve
feltételezhetik egymást az emberek közti kapcsolatokban ezek a tulajdonságok? (Körbe rendezett székek, középen játszótér, a tanulók 6-8 fõs csoportokban dolgoznak. A csoportalakítás körbeszámozással  például 16-ig  történik, az egyesek, a kettesek, a hármasok stb. alkotnak egy-egy csoportot.)
Ráhangolódás
1) A csoportok olvasói tapasztalatuk alapján listát készítenek & olyan történetekrõl, amelyekben
szerepel a róka. A megosztás során a mesék címeit a tanár fölírja a táblára, közben közösen felidézik
a mesék cselekményét.
2) A csoportok (a tanár által elõre elkészített) kártyákat húznak, rajtuk egy-egy rókamese címével.
Rövid egyeztetés után három képben megjelenítik a húzókártyán szereplõ történetet.
Húzókártyák lehetnek:
A róka és a lék
A róka és a gólya
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A róka és a holló
Vuk
A róka, a farkas és a verem
A megjelenítéseket a történet kitalálása és rövid megbeszélés követi: milyen tulajdonságokkal rendelkezik a róka a vonatkozó történetben. A tanár a táblánál pókhálóábrával & rögzíti a tulajdonságokat és
említésük számát. A bemutatók és a megbeszélés végére kiderül, hogy a rókához a mesehagyomány
többnyire a ravaszságot társítja, ami persze emberi tulajdonság, de ahhoz hogy a ravaszság célt érjen,
kell másik tulajdonság is, például a hiszékenység (a hízelgés-hiúság tulajdonságpár is felmerülhet).
Jelentésteremtés
1) A tanár néhány szóval bemutatja Phaedrust, majd felolvassa (vagy elmondja) A róka és a holló c.
fabulát (Sz. 9/109110.)
2) A felolvasást követõen közös beszélgetés a G. 9/151/24. és 6., Szk. 9/115/24. és 6. kérdések
mentén.
3) A csoportok következõ feladata: gyûjtsenek olyan hétköznapi (mai) helyzeteket, amelyeket a ravaszság és a hiszékenység, illetve a hízelgés és a hiúság mûködtet. A csoportok ötletbörzét tartanak, majd
kiválasztanak egy helyzetet, amelyet állóképben megjelenítenek. A többi csoport találgat, közben a tanár a következõ kérdésekkel is segítheti a folyamatot:
 Milyen szituációt jelenít meg szerintetek ez az állókép? Mibõl gondoljátok?
 Mi a szerepe ebben az emberi helyzetben a ravaszságnak/hízelgésnek és a hiszékenységnek, hiúságnak?
 Pozitív vagy negatív erkölcsi érték ebben a helyzetben a ?
 Hasznos vagy káros ebben a helyzetben a ?
 Hogyan lehetne módosítani ezt a helyzetet, hogy ?
A bemutatók és a megbeszélések végére kiderülhet, hogy az erkölcsi érték és az igazságtalan, tökéletlen erõszakos világban való sikeres boldogulás gyakran egymás gátjai, ez pedig viszonylagosíthatja,
elbizonytalaníthatja az érték fogalmát.
Reflektálás
A csoportok a G. 9/153/1., Szk. 9/117/1. feladat nyomán dolgoznak. Minden csoport egy variációját
kapja Romhányi József fabulaparafrázisainak (egy variációt több csoport is kaphat). Kiosztják a szerepeket (mesemondó, róka, holló, fa, bozót stb.) és néhány perces felkészülésben dramatizálják a szöveget, majd elõadják a darabot. A megbeszélést a tankönyvi kérdések is irányíthatják.

DRÁMAÓRA 2.
R. M. RILKE: ARCHAIKUS APOLLÓ-TORZÓ  11. évfolyam 1-2 tanóra
Fókusz
Mi a mûalkotások befogadásának, megértésének természete? Hogyan mûködik a befogadás? Milyen
viszony létesül a megértés folyamatában az alkotás és a befogadó között?
(Körbe rendezett székek, középen tágas játszótér.)
Ráhangolódás
1) Szoborcsoport beállítása. A tanulók a Girardon-szoborcsoportról fénymásolatokat kapnak (3-4 fõ
egyet). A tanár ekkor még nem közli az alkotás címét, csak a feladatot: a szoborcsoport minél pontosabb beállítása állóképben &. Hét játszó fokozatosan, egymás után áll be az élõképbe (elõször a
központi alak, majd sorban a nõalakok), a többiek körben ülnek. Szóbeli instukciókat adhatnak,
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GIRARDON, François
(16281715):
Apollón és a Nimfák

felállhatnak, hogy beállítsanak egy-egy mozdulatot, vagy elhelyezzenek szükséges kellékeket (például szék a fõalaknak). Ha a szoborcsoport elkészült, beszélgethetünk arról, vajon mit ábrázol, kik
a szereplõi, ki lehet a fõalak. (Az antikizáló ábrázolásmód, a mitológiai téma, a férfialak központi
szerepe, attribútuma, a koszorú segíthet kitalálni Apollónt, a Múzsáknál kevesebb számú kíséret
és a víz többszörösen hangsúlyozott motívuma a forrást konnotálva a nimfákat. A folyamat végén a
tanár megkéri a nimfákat, lassan, egyenként hagyják magára Apollónt, így végül a tanulók figyelme a fõalakra fókuszálódik. A tanár megkérdezheti, milyennek látják Apollónt.
Jelentésteremtés
1) A tárlat látogatói. A szerepjátékhoz a tanár hat csoportba osztja a játszókat. Minden csoport kap
egy-egy újabb Apollónt ábrázoló szobrot, és a játszótér hat pontján csoportonként beállítják a teljes
alakot (a fejet vagy a testet is kiegészítik a meglévõ részletnek szerintük megfelelõ testtartással, taglejtéssel). Ezt követõen a vándorló csoportok & technikáját felhasználva megtekintik a tárlatot.
Feladatuk, hogy reflektáljanak a szobrokra: beszélgessenek arról, ki milyennek látja az egyes Apollón-ábrázolásokat, melyik mit emel ki, miben hasonlítanak, miben mások, kinek melyik tetszik a
legjobban és miért.

(1)
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(5)

(6)

2) A tanulók ismét leülnek. A tanár a részekbõl az egészre & technikáját felhasználva olyan irodalmi
alkotásokból sorol szavakat, szószerkezeteket, amelyek valamilyen szempontból maguk is a mûvészetrõl szólnak, és a diákok már megismerkedtek velük irodalmi tanulmányaik során. A diákok találgatnak, ha nem megy, felolvasható az összefüggõ idézet is.
Lehetséges példák:
 És legelõször erõs pajzsot kalapált ki az üllõn, / dúsan díszítette, reá hármas karimát tett, / fényeset és ragyogót, s ráfûzte a szíjat ezüstbõl. / Ötrétû lett végül a pajzs, és jártas eszével Héphaisztosz sok-sok gyönyörû képet kalapált rá. (Homérosz: Iliász, XVIII.)
 Nagy mûvészettel készített szobrot eközben/ hó elefántcsontból, amilyen szép nõ a világra /
nem születik sohasem: s a saját mûvébe bolondult. / Élõ szép szûznek vehetnéd könnyen e
szobrot (Ovidius: Pygmalion)
 A kéjpalota nézte sok száz / lenge tornyát a vizen / és egy zene volt a forrás / és a barlang, egy
ütem, / Ritka mûvészet, ihlet és csoda: / jégbarlangok és napfénypalota! (Coleridge: Kubla kán)
 Oh, antik karcsúság, szelíd ívek, / márványfiúk s lányok kecses öve, / oh, sûrû ágak, eltiport
füvek, / oh, formák csöndje, anda gyönyöre / az öröklétnek: hûs pásztormese (Keats: Óda egy
görög vázához)
A mûvek kitalálását követõen a tanár az alábbi kérdéseket is felteheti:
 Miért kerülhettek egy csoportba a kitalált mûvek?
 Milyen kérdésekre kereshetnek választ a mûvészetrõl szóló irodalmi alkotások?
3) A tanulók némán, majd hangosan (közösen) elolvassák Rilke versét (Sz: 11/203. oldal), majd a következõ kérdések mentén folyhat a beszélgetés:
 G. 11/223/47., Szk. 11/178/47. kérdés
 Mi a jelentõsége a kérdésfelvetés szempontjából, hogy a Rilke-versben torzóról van szó?
 Mi a jelentõsége a kérdésfelvetés szempontjából, hogy éppen Apollón-torzójáról van szó?
 G. 11/225/1., Szk. 11/179/1. feladat
 Hogyan (mibõl) egészítették ki a torzót a tárlatos feladatnál a csoportok?
A drámaórán megtapasztaltak és a beszélgetés arra, az irodalomtanulás folyamatában már többször
hangsúlyozott sajátosságra erõsíthet rá, hogy a megértés aktusában a mû és a befogadó egyaránt
megváltozik, hogy a jelentést a szöveg és az olvasó párbeszéde hozza létre, hogy a megértés aktív tevékenység, és függ a befogadó elõzetes tudásától, tapasztalataitól, érzékenységétõl. A megértés eredménye pedig, a másképp tudás, a másképp cselekvés.
Reflektálás
Páros szoborjáték: G. 11/225/3., Szk. 11/180/3. feladat
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Munkában a tanárjelöltek:
a Girardon-szoborcsoport beállítása irodalom-módszertan szemináriumon
És az utolsó szereplõ beállítása elõtt
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➠ Vegye számba Önmaga számára, hogy milyen tanulói kompetenciák fejlesztésében segíthet a drámapedagógia eszköztára!
Találjon ki néhány példát a drámajáték irodalomórai felhasználhatóságára a ráhangolódás, a jelentésteremtés és a reflektálás fázisában!
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IRODALOM ÉS INFORMATIKA
INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM

Korunkban az informatika gyors fejlõdése az élet minden területén érzékelhetõ. Mint láttuk, hatással volt a kognitív tudományokra és a konstruktív tanuláselméletre, átrajzolta a kommunikációt, jelen van a munka és a hétköznapok világában egyaránt. Az eszközjellegû (felhasználói) számítástechnikai
tudás követelménye  szeretjük vagy nem  megjelent az oktatásban, az iskolában is. A személyi számítógépet a diákok használják játékra, szövegszerkesztésre, információkeresésre, iskolai feladatok megoldására, internetezésre, valamint oktató programok futtatására.
➠ Önnek milyen tapasztalatai vannak a számítógép irodalomtanulásban
való felhasználásáról?
Milyen irodalommal kapcsolatos weboldalakat szokott ajánlani diákjainak?
INFORMATIKA A KÖZOKTATÁSBAN

Az iskolában a számítástechnika nemcsak tantárgyként jelent meg, de elkezdte megváltoztatni a tanulási környezetet is (technikai feltételek, tananyagtartalom, az oktatás módja, tanári hozzáállás). A számítógép mára lehet a tanár feladatkörét részlegesen vagy teljesen kiváltó, a tanulási folyamatot módosító-átalakító, egyéni tanulási utakat lehetõvé tevõ taneszköz
(távoktatási programok, oktató CD-ROM), a tananyag mélyebb megértését
szolgáló szemléltetõ- és motivációs eszköz, képesség- és készségfejlesztõ
munkaeszköz, kommunikációs csatorna. Az internetpolgárok elsõ generációja ma még az iskolában tanulja az eszközfelhasználáshoz szükséges
szakértelmet, de valószínû, hogy a jövõ gyermekei már ezzel a felhasználói
tudással fognak iskolába kerülni.
A számítógép ugyanakkor veszélyforrás is. Problémás lehet egyes weboldalak tartalma, kérdéses sok információ hitelessége, korszerûsége és felhasználhatósága. A számítógép csökkentheti a személyközi kapcsolatokat,
és az egyszerûbb, a beszédhez hasonló nyelvi szerkezetek kialakulását segíti. Ezzel nemcsak a nyelvet, de a gondolkodást is (le)egyszerûsít(het)i, ráadásul, mint tudjuk, függõséget is okozhat. E hátrányok azonban nem
csökkentik a számítógép-használat térhódítását, ugyanakkor ösztönözhetnek a problémák azonosítására és kezelésére.
Hogy az oktatás nem kerülheti meg a számítógép kínálta lehetõségeket,
azt jelzi az a szemléletváltás is, ami a NAT-ban és az oktatáspolitikában egyaránt fölismerhetõ. A magyar nyelv és irodalom tantárgy új típusú érettségi
vizsgakövetelményei közt is megjelentek a számítógéppel kapcsolatos felhasználói tudás elemei. Így például:
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 rögzítõ, tároló és keresõ technikák biztos használata,
 az információhoz való hozzáférés, információkezelés,
 írásos formátumok gépi megvalósítása,
 lehetõség szerint minden dokumentumtípus ismerete, illetve létrehozása,
 szövegszerkesztés,
 képesség önálló ismeretszerzésre.
INFORMATIKA ÉS KÖNYVTÁRHASZNÁLAT

A NAT a könyvtárhasználatot is az informatika mûveltségterületébe helyezte. Meghatározta a könyvtári informatika fogalmát, valamint a könyvtárnak
mint központi forrásnak a szerepét (hangtár, számítógép, CD-tár, videotéka). Az informatizálódó társadalomban a könyvtár (az iskolai is!) a perifériáról az élet (iskolai) centrumába kerül, a kulturális javakhoz való hozzáférés
az oktatáskutatók szerint a XXI. század egyik kulcskompetenciája. A jövõ
útja remélhetõleg az, hogy a Gutenberg-galaxis (írásos dokumentumok,
könyvek) és a Neumann-univerzum (elektronikus dokumentumok, számítógép) egymást kiegészítve segítheti a tanár és a diák munkáját. Ahhoz,
hogy a tanulók az iskolából kikerülve hatékonyan jussanak hozzá a munkájukhoz és életvitelükhöz szükséges információkhoz, fel kell készíteni õket:
 a nyomtatott dokumentumoktól eltérõ, nem lineáris, hanem hipertextuális információforrások használatára,
 a rájuk zúduló információrengetegben való eligazodásra, szelektálásra,
tudatos és kritikus megítélésére, felhasználásra.
Ez többirányú nyitottságot: tanulást, új pedagógiai módszereket, kibõvülõ ismeretszerzési lehetõségeket követel a tanártól is. Alig indult el azonban
az ehhez szükséges pedagógiai módszerek kidolgozása, és  bár megkezdõdött az új információhordozók integrálása az oktatásba  kevés a multimédiás magyar nyelvû oktatócsomagok valamint az oktatást segítõ elektronikus szolgáltatások száma.
MULTIMÉDIA, HIPERTEXT

Elsõdleges megközelítésben a multimédia a médiaformák összessége (szöveg, kép, hang, zene, mozgókép, animáció, grafika kombinációja), különbözõ információhordozók együttes megjelenése a számítógép segítségével.
Tágabb értelemben a digitális információ interaktív elérhetõségét biztosító
rendszer. Az interaktivitás itt azt jelenti, hogy a lefutás a felhasználó által befolyásolható, a továbblépés irányát a felhasználó választja meg (ilyenfajta
szövegalkotásra a szépirodalomban is több példa található, lásd például
Esterházy Termelési regényét vagy Temesi Ferenc Por c. mûvét). A hagyo139
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mányos lineáris szövegekkel szemben az új textualitás egyes elemei bizonyos jelentésbeli összefüggések mentén össze vannak kapcsolva. E kapcsolatok mentén a felhasználó tud a mûben navigálni. Ez lehetõvé teszi számára, hogy az adathordozón levõ tartalomrészeket ne elõzetesen rögzített
formában, hanem egyedi választások szerinti utakon tárja fel, járja be. Az
információegységek tetszés szerinti kiválasztásával (a használó célja, érdeklõdése, stratégiája) határtalan a választás és a súlyozás köre. A hipertext egy
tárgykör tartalmát diszkrét információegységekre tagolja, és köztük elektronikus összeköttetésekkel hálózatrendszert hoz létre. A multimédiás oktatóprogramok gerincét általában a hipertextuális ismeret alkotja, ehhez csatlakoznak a képek, filmek, táblázatok, térképek, hangok, grafikonok. A világméretû informatikai hálózat legsikeresebb és legelterjedtebb formája az
internet (world wide web = www).
A SZÁMÍTÓGÉP HASZNÁLATA AZ IRODALOMTANULÁSBAN

Mint említettem, ma még az oktatásban nincs a számítógép használatának
kidolgozott pedagógiai módszertana, és a jelenleg pályán lévõ tanárok
többségének nagyobb gondot jelent a felhasználás, mint az általuk tanított
diákoknak. Ez a tanári kézikönyv sem vállalkozhat arra, hogy az eligazodásban, illetve felhasználásban lényegi segítséget, járható utakat kínáljon az
irodalmat tanító pedagógusoknak. Az érettségi követelményekben foglaltakkal összefüggésben felvillant azonban néhány ötletet arra vonatkozóan,
miképp segítheti a számítógép használata az irodalomtanítást-irodalomtanulást.
Az irodalomtanításban-tanulásban használható néhány lehetséges feladattípus:
 keresõprogramok használatával megoldható Nézz utána! típusú feladatok (google, index, origo, yahoo),
 az elektronikus könyvtárakban való tájékozódást gyakoroltató Keresd
meg!, Állítsd össze (például egy antológiát), Olvasd el! típusú feladatok,
 internetes portálokról való anyaggyûjtést kérõ feladatok,
 rögzítõ és tároló technikák használatára épülõ feladatok,
 az információk összevetésére, kritikus megítélésére vonatkozó feladatok,
 írásos formátumok gépi megvalósítását szövegszerkesztõ programok
használatát kérõ feladatok:
esszé szövegszerkesztett formában való beadása: cím, tagolás, szóköz, kiemelés,
szereplõk névjegykártyájának, önéletrajzának elkészítése,
irodalmi programok meghívójának, mûsorfüzetének megtervezése,
elkészítése,
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könyvborító tervezése,
szemléltetõ ábrák, kézbe adható anyagok készítése,
 a csoportprezentációkról a többiek számára is felhasználható vázlatok
készítése,
 prezentációkészítõ programok használatával (a legelterjedtebb a power
point) megoldandó feladatok,
 oktatócsomagok, programcsomagok használata.
➠ Milyen, a számítógép használatával megoldható irodalmi feladatokkal
szokta megkínálni diákjait?
Mit tesz annak érdekében, hogy diákjai kritikusan kezeljék az internetrõl
letöltött anyagokat, tanulási segédleteket?
NÉHÁNY FONTOSABB, AZ IRODALOMTANULÁSBAN
HASZNÁLHATÓ WEBOLDAL, CD-ROM ÉS KERESÕPROGRAM

http://www.oszk.hu
Nemzeti könyvtárunk, az Országos Széchényi Könyvtár honlapja többféle
irodalmi témájú keresésnek lehet kiindulópontja:
 MEK = Magyar Elektronikus Könyvtár, a szak- és szépirodalomhoz való teljes szövegû, digitalizált formában való hozzáférést biztosítja, a magyar internet egyik legismertebb irodalmi szolgáltatása, legnagyobb
szövegarchívuma. Állományának a feltöltése folyamatos, kezdõlapja:
szerzõ, cím, téma szerinti keresést is lehetõvé tesz. A gyûjtemény tematikus elrendezésû, a témákon belül különbözõ altémákon keresztül jutunk a keresett mûvekhez.
 MOKKA = Magyar Országos Közös Katalógus, bibliográfiai leírásokat
kereshetünk azon magyar könyvtárak állományában, melyek az OPAC
(Online Public Access Catalog = Hálózaton Nyilvánosan Elérhetõ Katalógus) rendszerben katalogizálták gyûjteményüket.
 Bibliotheca Eruditionis  15001700 közötti régi magyarországi
nyomtatványok és olvasmányok teljes szövegû adatbankja.
 IKER = Idõszaki Kiadványok Repertóriuma, többek között irodalmi folyóiratokban megjelent cikkek bibliográfiai adatait is tartalmazza, magát a szöveget azonban nem.
http://www.neumann-haz.hu
Neumann János Digitális Könyvtár és Multimédia Központ. A kulturális
örökség digitalizálásában vesz részt. Szolgáltatásai között szerepel:
 DIA = Digitális Irodalmi Akadémia  62 magyar költõ életmûvét, életrajzát és vonatkozó szakirodalmat tartalmaz.
 Bibliotheca Hungarica Internetiana  csakis azoknak a mûveknek a
digitalizált változatát közli, amelyeket a Neumann-ház munkáját segítõ,
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rangos szakértõk arra alkalmasnak találnak. (Kritikai kiadásokból pl.
Ady összes mûvei, Népszerû kiadásokból Bethlen Miklós, Mikes Kelemen, Pázmány Péter írásai, Szakirodalomból Jankovics Marcell Jelképkalendáriuma, vagy a Mûferdítések és poétai rugamokból A talmi
arany-ember címû Jókai-regényparódia olvasható).
 Magyar klasszikusok összes költeményei  35 költõ verseit tartalmazza kötetek szerint csoportosítva.
 Magyar CD-ROM diszkográfia  lista a Magyarországon megjelent
CD-ROM-okról.
 WebKat  a csak virtuális formában létezõ dokumentumok közötti tájékozódást segíti.
http://www.literatura.hu
A honlap létrehozójának és gondozójának, László Zoltánnak szavait idézve:
Nem a kultúra friss híreivel szolgálok, hanem megõrizni és népszerûsíteni próbálom mindazt, amit az elmúlt évezredek gyönyörködtetésünkre
létrehoztak.
Elsõsorban gyors, ismeretterjesztõ jellegû tájékozódást nyújt, fõleg a Mitológia és az Irodalomtörténet altémákra továbblépve. Lexikonában irodalomelméleti fogalmak rövid ismertetését találjuk.
http://www.sulinet.hu
A kezdõoldalról az E-tananyag ® Feladatbank ® irodalom elérési útvonalon
az OKTV-feladatoktól kezdve felvételi elõkészítõkön át a jeles napokhoz összeállított kérdésekig sokféle segédanyagot találhatunk. A tananyag állandóan bõvül, bárki készíthet, és tölthet fel az internetre új feladatokat.
http://www.google.co.hu
http://www.heureka.hu
http://www.goliat.hu
http://www.vizsla.origo.hu
A fenti négy keresõrendszer úgynevezett indexelõ szolgáltatás, a teljes, vagy
csak a magyar web összes dokumentumában keres a megadott szavakra,
kifejezésekre. A minél pontosabb találatok eléréséhez a keresõszavak között
különbözõ logikai operátorok (and, or, near) használata ajánlott.
http://www.hudir.hu
http://www.startlap.com
Tematikus keresõ szolgáltatások, a felkínált kategóriákat további alkategóriákra bontva vezetnek a megfelelõ találatokhoz. Például a http://irodalom
.lap.hu weboldalról továbbléphetünk az Irodalmi folyóiratok, Irodalomtudomány, Ókori irodalom, Irodalmi Társaságok, Kortárs irodalom vagy az Irodalmi linkgyûjtemények irányába.
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http://www.fokuszonline.hu
http://www.konyvkereso.hu
http://www.libri.hu
http://www.sunbooks.hu
Internetes könyváruházak, ahol gyorsan tájékozódhatunk a frissen megjelent kiadványokról, és online rendelhetünk is belõlük.
Az egyes könyvkiadók által megjelentetett könyvekrõl a kiadók honlapjain
olvashatunk bõvebben. Csak néhányat említve:
http://www.akademiaikiado.hu
http://www.europakiado.hu
http://www.koronakiado.hu
http://www.kronikanova.hu
Néhány irodalmi témájú CD-ROM:
Antik irodalom
Az ember tragédiája 20 nyelven
Drámatörténet
Gondolattár  aforizmák, szállóigék
Irodalmi arcképcsarnok
Nyugat 19081941
Pannon enciklopédia  magyar nyelv és irodalom
Verstár 98
Világirodalom az ókortól napjainkig

Irodalom
BOGYÓ Katalin, Cs.SEJTES Györgyi, Zs.: Új lehetõségek a magyartanításban:
A számítógép használata a tanítás-tanulás folyamatában = Mit? Kinek?
Hogyan?  Vezetõtanárok I. Országos Módszertani Konferenciája, Konferenciakötet, Szeged, 2003.
KOZMA Róbert, dr. (szerk.): Írisz  Sulinet  Ablak a világra 2000, OKKER Oktatási és Kiadó Kft., 2003.
NAGY Endréné: A számítógép felhasználása a magyar nyelv és irodalom tanításában = Mit? Kinek? Hogyan?  Vezetõtanárok I. Országos Módszertani
Konferenciája, Konferenciakötet, Szeged, 2003.
SERESSNÉ BARTA Ibolya: Út a forráshoz  elektronikus könyvtár- és dokumentumhasználat 810. osztály, Pedellus Kiadó, Debrecen, 2000.
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KOOPERATÍV TANULÁS IRODALOMÓRÁN
➠ Összeegyeztethetõ Ön szerint az együttmûködés és az individualitás?
Milyen érvek szólhatnak az együttmûködés, milyenek az individualitás
mellett?
Milyen saját tapasztalatai vannak az együttmûködésen alapuló tanulásról?
AZ EGYÜTTMÛKÖDÉSEN ALAPULÓ TANULÁS
MINT AZ OKTATÁS STRATÉGIAI KÉRDÉSE

A modern társadalmak egyik fontos kihívása, hogy egymástól eltérõ társadalmi, etnikai, mûveltség- és képességbeli háttérrel rendelkezõ emberek
képesek legyenek különféle gazdasági, társadalmi, kulturális célok megvalósítása érdekében mûködõ közösségek kialakítására. A hatékony állampolgári létre való felkészülés egy nyílt társadalomban megköveteli az ismeretek önálló szerzésére, feldolgozására és értékelésére való képességet, a
kritikus, elemzõ, értelmezõ, érvelõ, ugyanakkor a másik gondolatait is tiszteletben tartani tudó, megértõ, türelmes, beleérzõ magatartást.
Ezeknek a társadalmi szükségletekbõl fakadó kihívásoknak a modern oktatás akkor tud megfelelni, ha a tanulók egyrészt személyes tapasztalatokat
szerezhetnek az önálló tanulás folyamatáról, másrészt segítséget (modelleket, módszereket, technikákat) kapnak ahhoz, hogy egyre tudatosabban
irányíthassák és ellenõrizhessék saját megértési folyamataikat. Ugyanakkor
ezek a gondolkodási készségek önmagukban nem elégségesek. A társadalom és gazdaság egyre magasabb fokú szervezettségébõl következõen
szükség van a társas érintkezésben megnyilvánuló olyan magatartásformákra, szociális készségekre, amelyek az együttmûködést segítik. Így századunkban különösen fontos értékként tételezõdik az empátia és a kooperáció.
Az empátia (beleérzés) azt jelenti, hogy a dolgokat képesek vagyunk mások nézõpontjából is szemlélni, megértjük vagy megérezzük, hogy a másik
ember egy adott eseményt hogyan él meg, hogyan dolgoz fel. Ez az alapja
annak, hogy olyan közös célokat tudjunk meghatározni másokkal, amelyekért képesek vagyunk együtt dolgozni. Az együttmûködés fontos feltétele
az értelmes részvétel érzése. Az, hogy érdemes tevékenyen részt venni a közösség (család, osztály, város, nemzet) ügyeiben, mert az egyén cselekedeteinek a közösségre is kiható jelentõsége van. Többek között ez a tudat, az
egyén cselekvéseinek értéke és célja adhatja a saját élet hasznosságának,
sikerességének, értelmének érzését. Nem kevésbé fontos, hogy személyes
hitünk és tetteink, cselekedeteink és szavaink harmonikusan illeszkedjenek
egymáshoz, mert ez a harmónia eredményezi a személyiség hitelességét.
A szociális kompetencia a gondolkodási készségekhez hasonlóan fejleszthetõ, de ez a magatartásmód nem egy tantárgy keretein belül fejlõdik,
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fejlõdhet ki, hanem az iskolai nevelés teljes környezetében: a napról napra
ismétlõdõ tevékenységekben, szokásokban, elvárásokon keresztül. Tanórai
és tanórán kívüli keretekben ennek a fejlesztõ tevékenységnek egyik  a
gondolkodási és szociális készségekre egyaránt kiható  stratégiája, tanulási módszere az együttmûködésen alapuló tanulás, más szóval kooperatív
tanulás.
A KOOPERATÍV TANULÁS FOGALMA

Az együttmûködésen alapuló tanulás a tanulóknak (diákok, felnõttek) párban vagy 4-6 fõs csoportokban végzett olyan tevékenysége, melynek során
együttmûködve oldanak meg egy közös problémát, kutatnak egy közös témát, vagy közös értelmezéssel (diskurzussal) hoznak létre új gondolatokat,
kombinációkat (TempeSteeleMeredith, 1988/V.). A módszer legfõbb
haszna, hogy a tanulási folyamatban a tanuló egyén aktív gondolkodással,
alkotó módon és sokoldalú együttmûködéssel jut el az új ismeretek megszerzéséhez, megértéséhez és felhasználásához, miközben a kommunikációban a diákdiák közti interakció jut meghatározó szerephez. A kooperatív tanulás módszerét amerikai (elsõként Elliot Aronson) és izraeli oktatási
szakemberek dolgozták ki, eredetileg a nehezen tanuló, lemaradó diákok
kortárs csoportban való felzárkóztatására, tanulássegítésére, valamint a különbözõ kultúrájú, vallású, illetve szociális hátterû diákok közötti konfliktusoknak a feloldására. Mára meggyõzõ kutatások bizonyítják a módszer általános, akár a tehetséggondozásban is használható eredményességét. Az
érdeklõdõk bõséges magyar szakirodalomból is tájékozódhatnak.
A kooperatív tanulás hatékonyan fejlesztheti a kritikai gondolkodást
(problémamegoldás, információkezelés, döntéshozás). Módszerével a tanulók megtapasztalhatják, hogy másokkal együtt többet végezhetnek és érhetnek el, mint egyedül, mert miközben megosztják a feladatot, egymás
munkájának jóindulatú kritikusaként, segítõjeként mûködhetnek a csoportban. A közös munka során szinte észrevétlenül fejlõdik kommunikációs képességük. Megtanulnak kérdezni, mondandójukat elõadni, érvelni és vitázni, figyelni másokra, értékelni a társak és önmaguk munkáját. Az együttmûködésen alapuló tanulás az aktív elme jóval több funkcióját mozgósítja,
mint a hagyományos frontális óravezetés. Ideális esetben a tanulási folyamat kimenti oldalán a kooperatív tanulásban jártas fiatalok felkészültebbek
az önálló, élethosszig tartó önálló tanulásra, mint azok, akik kevés lehetõséget kaptak az iskolában az önálló és csoportban végzett munkára. Az
együttmûködésen alapuló tanulásnak kiterjedt és változatos eljáráskészlete
van. Tanulási technikái például a mozaik &, a tanári kalauz &, a reciprok tanítás &, a kockázás &, az irodalmi körök &, az egy témáról különbözõ szerepekben &, a háromlépéses interjú. A megosztási technikák
közül jól használható az eszmecsere &, a közzététel &, &, a három
megy, egy marad &, a tollak középen &, a kerekasztal-körforgó &, az
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utolsó szó joga &, a vándorló csoportok &. A vitatechnikák közül a fontosabbak: az akadémikus vita &, az érvek kártyán & a konstruktív vita
&, a sarkok &, a vitaháló & és a disputa &.
AZ IRODALOMÓRA AZ EGYÜTTMÛKÖDÉSEN ALAPULÓ TANULÁS
TERMÉSZETES KÖRNYEZETE

Ha az olvasás a szöveg és a befogadó olyan párbeszéde, amely a befogadók közösségére is kiterjeszthetõ, akkor a kooperatív tanulás az irodalomórák természetes környezete. Ez az állítás a konstruktivista tanulásfelfogással és a szubjektív kritika olvasói válasz (reader response) elméletével is öszszefüggésbe hozható (Rosenblatt, 1978. és Bleich 1975.). Az olvasói válasz
a képzelet mûködtetésétõl (a szereplõk, helyszínek, helyzetek magunk elé
idézése) a személyes vagy az olvasótársak tapasztalatainak, érzéseinek, élményeinek elõhívásán át az irodalmi alkotás értelmezéséig a befogadó szerepét hangsúlyozza az irodalmi jelentés megteremtésében.
Az olvasást sokan egyéni tanulási folyamatként értelmezik, holott valójában közösségi tevékenység: párbeszéd az olvasó és a szöveg között. Ha ezt
a párbeszédet a többi olvasóra is kiterjesztjük, a diákoknak lehetõségük nyílik arra, hogy õszintén reagálhassanak az olvasottakra, megfogalmazzák a
szöveggel kapcsolatos kérdéseiket, illetve álláspontjukat, és a megértetteket életszerû, emlékezetes és hasznosítható kontextusba helyezzék. A párbeszéd során elmondhatják egymásnak, mit jelentettek nekik az olvasottak,
így a gondolatok új forrásával, az irodalomról való gondolkodás új módjaival ismerkedhetnek meg. Az olvasói válasz alapú kritika nagy jelentõséget
tulajdonít az olvasók értelmezõ közösségének. Jelesül annak, hogy miközben az olvasók megosztják egymással olvasmányélményeiket és az irodalmi mûvekre adott válaszaikat, mûértõ közösséggé válnak. Az egyéni
válaszaikat egymással megosztó gyermekek személyes jelentései között kialakuló párbeszéd nemcsak a mû mélyebb megértéséhez járulhat hozzá,
hanem a személyek közötti (interperszonális) figyelmet és az élmény megosztásához szükséges közös jelentések kialakítását is elõsegítheti. Eközben
az irodalmi alkotások feldolgozásának folyamata a szöveg számos esztétikai-poétikai vonatkozását (fikció, nyelvi megalkotottság, szövegköztiség) is
érintheti. Az olvasói válaszra és a kooperatív tanulás módszerére épülõ irodalomtanítási-irodalomtanulási gyakorlat sikerélményt ad a tanulóknak, és
ahhoz a tapasztalathoz juttatja el õket, hogy az irodalomolvasás élvezetes
idõtöltés, az irodalomról, mûvekrõl való diskurzus olyan társas tevékenység
lehet, amely önmagát jutalmazza. Az szubjektív kritikára épülõ, jól használható tanítási modelleket az irodalomtanításban többek között David Bleich,
Robert Probst és Judith Langer dolgozott ki.
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AZ EGYÜTTMÛKÖDÉSEN ALAPULÓ TANULÁS
LEHETSÉGES CÉLJAI

Együttmûködésen alapuló tanulást többféle céllal szervezhetünk. Egy-egy
kooperatív módszerrel megtervezett tanóra vagy hosszabb téma alkalmas
lehet:
 különbözõ vagy azonos tanulási célok érdekében dolgozó közösségek
kialakítására,
 az önálló ismeretszerzés, információfeldolgozás, szövegértelmezés,
szövegalkotás, döntés és értékelés (kritika, vélemény, ítélet) képességének kialakítására és fejlesztésére,
 a nyelvi intelligencia expresszív (írás, beszéd) és receptív (értõ hallgatás, olvasás) területeinek, illetve a kommunikációs készségeknek a fejlesztésére,
 az önálló tanulás folyamatáról való tapasztalatok szerzésére,
 a személyes megértési folyamatok egyre tudatosabb irányításának és
ellenõrzésének kialakítására,
 a szociális készségek (együttmûködés, empátia, tolerancia, konszenzus) fejlesztésére,
 az aktív, interaktív, alkotó módon megvalósuló tanulásra, melyben a tanuló egyén sokoldalú együttmûködésben jut el az új ismeretek megszerzéséhez, megértéséhez és felhasználásához.
AZ EGYÜTTMÛKÖDÉSEN ALAPULÓ TANULÁS
HATÉKONYSÁGÁNAK TÉNYEZÕI

Szemtõl szembeni kommunikáció
Az együttmûködõ csoportok munkájának alapfeltétele, hogy a csoporttagok egymás közötti interakciói zökkenõmentesek legyenek. Ehhez az osztályterem átalakítása szükséges. Sokan idegenkednek a tanulói padok és
székek tologatástól. Tapasztalataim szerint a diákok, fõként, ha rendszeresen dolgoznak csoportban, olajozottan és önállóan megoldják ezt a kellemetlen feladatot. Kellõ gyakorlattal arra is képesek ügyelni, hogy úgy lakják
be az osztálytermet, hogy közöttük a tanulásszervezõ tanár számára is használható mozgástér maradjon.
Kölcsönös függõség
A tanulási folyamat sikerességének meghatározó eleme. Ez azt jelenti, hogy
nemcsak a csoport teljesítménye függ a csoporttagétól, hanem a csoportot
alkotók egyéni teljesítményei is függenek egymáséitól. A diákok  tapasztalataim szerint  ez ellen kezdetben berzenkednek kissé, hiszen egyesek féltik saját eredményeiket mások teljesítményének kiszolgáltatni. Késõbb
azonban hatékony megoldásokat keresnek.
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Megosztott felelõsség
Ez a tényezõ azzal biztosít biztonságos és segítõ tanulási környezetet, hogy
feladatával, kérdéseivel, problémáival senki nem marad egyedül a tanulásmegértés folyamatában. Bárki bármikor segítséget, megerõsítést kérhet és
kaphat együttmûködõ csoportjában, esetleg konzultálhatnak egy másik
csoporttal vagy követet küldhetnek a tanárhoz.
Egyéni számonkérhetõség
A kooperatív tanulás hatékonyságának legfõbb biztosítéka. A tanulóknak
ugyanis tudniuk kell, hogy ilyenkor nem a tanár az ismeretek forrása, hogy
egymástól tanulnak, hogy egy-egy folyamat végére mindenkinek minden lényeges dolgot tudni kell, és tudásáról számot is kell adnia. Jó, ha a tanár a
követelményeket egy-egy kérdés- vagy feladatsorral, esetleg bizonyos kritériumok meghatározásával már a tanulási folyamat elején nyilvánossá teszi.
Elemi szociális készségek megléte
Az elemi szociális készségek megléte a kooperatív tanulás fontos tényezõje,
hiszen a teljesítmény nagyban függ az együttmûködés hatékonyságától.
Éppen ezért, különösen kezdetben jó, ha a csoportok szabadon szervezõdhetnek (szimpátiacsoportok), így ezt a tanulási formát a diákok olyan társaikkal gyakorolhatják, akikben megbíznak, akikkel szívesen vannak együtt.
A csoportok egy-egy részfeladatra történõ átszervezése pedig (szakértõi
csoportok) biztosítja, hogy a tanulók azokkal is elkezdjenek együttmûködni,
akikkel viszonyuk kevésbé közvetlen, közömbös, esetleg feszült.
Idõ
Hatodik tényezõként beszélnünk kell az idõ szerepérõl, mert ez a tanulási
forma bizony idõigényes. Egyrészt a tanárnak kellõ idõt kell biztosítania a
csoportoknak a folyamatok érdemi kibontakozásához, az elmélyült gondolkodáshoz, a párbeszédhez, a gondolatok ütköztetéséhez és az eredmények
közzétételéhez. Másrészt a csoportoknak meg kell tanulniuk a rendelkezésükre álló idõt hatékonyan beosztani. Ezért egy-egy kooperatív tanulásra
szervezett folyamat kifuttatásához célszerûbb 2 tanórára tervezni. Ehhez segítséget nyújt az órarendileg tervezett dupla óra.
A tanárok gyakran szoronganak a megtanítandó anyag mennyiségétõl.
Ebbõl a szempontból megfontolásra ajánlom a következõket. A tankönyv
nem tanmenet, nem haladási terv, hanem kínálat, amelybõl (és amelyen kívül) a tanár felelõssége válogatni. A kötelezõ kerettanterv megszûnésével
ezt a válogatást az érettségi követelményrendszer tájolhatja. Vagyis sokkal
nagyobb szabadságunk van a mennyiség (extenzív tanulás) és mélység (intenzív tanulás) kérdésében, mint azt sokszor gondoljuk. Ezzel a szabadsággal bátrabban kellene élnünk annak érdekében, hogy ne csak tanulóink ismeretrendszerének megkonstruálódását segítsük, hanem képesség- és
készségrendszerük kialakulását, fejlõdését is. Ehhez pedig a tanórákon kell
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biztosítanunk számukra az értelmes és módszertanilag is változatosan tervezett tevékenységeket, mert a képességek és a készségek nem alakíthatók
ki és nem fejleszthetõk igehintéssel.
AZ EGYÜTTMÛKÖDÉSEN ALAPULÓ TANULÁS
TANÁRI ÉS TANULÓI FELTÉTELEI

Az együttmûködésen alapuló tanulás a hagyományos tanítási gyakorlathoz
képest tanári szemléletváltást igényel. A tanárnak ugyanis el kell fogadnia,
hogy a tudás megszerzésének számos forrása van, mint ahogy egy-egy irodalmi alkotásnak is számos olvasata. A tanárnak az a feladata, hogy segítse
a diákokat mint olvasókat saját jelentéseik megteremtésében. Bíznia kell
továbbá abban, hogy tanítványai akkor is eredményesen tudnak gondolkodni, tevékenykedni, ha õ személyesen éppen nincs jelen a folyamatban.
Vállalnia kell az alapos elõkészítést, a tanulási folyamat megtervezésével és
megszervezésével járó többletmunkát, és rendelkeznie kell a folyamat nyomon követéséhez szükséges rugalmassággal, a reflexió és a tanári önreflexió képességével is. Elfogadó, támogató, segítõ légkört kell teremtenie, és
figyelnie arra, hogy egy-egy ilyen csoportos tanulási folyamatot értékelés,
önértékelés zárjon. Az értékelésbe az ismereteken, készség- és képességrendszereken kívül a csoportfolyamatok és az egyéni tanulási folyamatok
egyaránt beletartoznak, mint ahogyan az együttmûködés során felmerült
problémák, valamint azok megoldására kigondolt, megbeszélt javaslatok,
célkitûzések is. Az értékelésrõl bõvebben a Középpontban a folyamat: az
értékelés címû fejezetben olvashat.
Az együttmûködésen alapuló tanulás a diákok részérõl is szemléletváltást
igényel. A tanulóknak reális önbizalommal, a saját és a társak iránt érzett
felelõsséggel kell rendelkezniük. Aktívan kell részt venniük a folyamatban,
képesnek kell lenniük mind mások meghallgatásra, mind saját gondolataiknak a többiekkel való megosztására. Ehhez szükséges az elemi szociális
készség. Végül gyakorolniuk kell az értékelést és az önértékelést is.
A FOLYAMAT TERVEZÉSÉNEK ÉS SZERVEZÉSÉNEK
LEHETSÉGES LÉPÉSEI

1. Az ismeretszerzés, a készségfejlesztés és a társas készségek fejlesztési
céljának meghatározása
2. A megfelelõ tanulási technika vagy technikák kiválasztása
3. A diákok csoportokba osztása, térszervezés
4. A szükséges anyagok kiválasztása, sokszorosítása, kiosztása
5. A szerepek kiosztása
6. Az idõkeretek meghatározása
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7. A tanulási feladat magyarázata
8. A sikeres munka kritériumainak meghatározása
9. A kívánatos viselkedés megbeszélése
10. A diákok megfigyelése, a csoportok munkájának nyomon követése
11. Tanári támogatás, segítségnyújtás a feladatmegoldáshoz
12. Beszámolás a tanulási folyamat eredményeirõl (közzététel)
13. Egyéni és/vagy csoportos értékelés, önértékelés (TempleSteeleMeredith, 1988.)
A CSOPORTALAKÍTÁS NÉHÁNY LEHETSÉGES
SZEMPONTJA

A csoportok kialakításának elveit az aktuális fejlesztési céloknak megfelelõen alakíthatja ki a tanár.
Kezdetben, amíg a tanulóknak nincs kellõ tapasztalata az együttmûködésen alapuló tanulásban, legjobb úgynevezett szimpátiacsoportokat kialakítani. Ennek elõnye, hogy a tanulók azokkal a társaikkal dolgozhatnak
együtt, akiket jól ismernek (például osztálytársak voltak általános iskolában,
közel laknak egymáshoz), és akikkel biztonságban érzik magukat a folyamatban.
Az alapcsoportokból mozaik technikával & szakértõi csoportokat hozhatunk létre, így a diákok megtanulnak egy közös cél érdekében a hozzájuk
kevésbé közelálló társaikkal is együtt dolgozni.
Késõbb a tanulássegítés érdekében vegyes csoportokat alakíthatunk.
Ekkor a csoportok összetételét a tanár jelöli ki úgy, hogy lehetõleg minden
csoportba jusson egy kiváló, egy jó és néhány közepes teljesítményt nyújtó
diák. Lehetõség szerint minden csoportban legyenek fiúk és lányok is.
Ha a feladat úgy kívánja, a differenciálás is lehet a csoportalakítás szempontja, ebben az esetben a tananyag jellege, illetve a feladat nehézsége
mentén homogén, azonos vagy hasonló tanulmányi teljesítményt nyújtó tanulókból álló csoportokat szervezhetünk. Homogén csoportok létrehozhatók azonos nemû tanulókból is, például olyankor, amikor a nemi szerepek
mentén számítunk markáns nézõpontok kialakulására (Ibsen: Babaszoba,
Flaubert: Bovaryné, Kaffka: A Kirilláné múltja egyes feladatai).
A csoporttagok szervezõdhetnek a tanár által választott csoportvezetõ
köré is. Ebben az esetben célszerû egy elõzetes csoportvezetõi megbeszélést tartani, ahol megmagyarázzuk, hogy a csoportmunka sikere a vegyes
összetételû csoportokon múlik.
Vitaórán vagy projektjellegû tanuláskor a csoportalakulás az eltérõ vélemények vagy az érdeklõdési kör szerint történhet.
Ha a tanulási-fejlesztési cél úgy kívánja, véletlenszerûen is alakulhatnak
csoportok, melyeket például az állj párba &, a kettõs kör & vagy az osztálykeveredés & technikájával hozhatunk létre.
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Közös érdeklõdés, meghatározott képességek szerint vagy baráti alapon
is szervezõdhetnek felkészülési párok, de gyakorlópárok kialakításához padtársakat, illetve egy gyengébb és egy jobb képességû tanulót is kérhetünk
együttmûködésre.
A PROBLÉMAKEZELÉSRÕL

Gyakori kérdés, hogy mit tegyünk, ha a csoport vagy egy-egy tagja passzív, érdektelen, nem olvassa el otthon a regényt, drámát, elbeszélést.
Mivel a csoport teljesítményét a csoportot alkotó tagok egyéni teljesítményei határozzák meg, a kölcsönös pozitív függõség rendszerint csoporton
belül is segít a probléma megoldásában. Ilyenkor a kortárs ráhatásban bízhatunk, ami többnyire sokkal hatékonyabb a tanári késztetésnél. A kortárscsoport ráhatása az egyénre segíthet például abban, hogy az adott irodalmi
alkotást mindenki határidõre elolvassa, mert ha a csoport teljesítményét
rontja az, hogy nem minden csoporttag ismeri a szöveget, akkor a diákok
maguk gyakorolnak hatást nem olvasó társaikra, hiszen nem tudják hatékonyan megosztani a csoporton belül a feladatokat.
A problémakezelésben fontos szerepe lehet a csoport folyamatértékelésének, problémameghatározásának és megoldási stratégiáinak (például:
szerzõdés, megállapodás, céltételezés). A csoport tevékenységének belsõ
értékelése, a tagok önértékelése azonban csak akkor válik igénnyé és képességé, ha tanárként erre meghatározott kritériumok mentén rendszeresen biztosítunk idõt és módot (lásd a Középpontban a folyamat: az értékelés c. fejezetnél).
Egyenletesebbé tehetjük a csoporttagok részvételét szerepek kiosztásával is (például: irodalmi körök &), és az egyéni számonkérhetõség következetes érvényesítése is segíthet.
Mindezek ellenére elõfordul, hogy a csoport nem tudja kezelni a problémát, és kéri a tanártól az átszervezést. A gyakorlatomban volt már példa arra, hogy a diákok nyomására egy idõre a közömbösökbõl alakítottam
csoportot. Ez két következménnyel járt. Egyrészt nem volt a csoportban,
aki helyettük megoldotta volna a feladatot, másrészt tanárként több idõt
fordíthattam e csoport nyomon követésére, segítésére. Odafigyeltem arra
is, hogy egyszerûbb feladatokkal kínáljam meg õket, és amikor csak lehet,
megdicsérjem hozzáállásuk változását, elkészült produktumaikat. Így egyre
több sikert élhettek meg a tanulás során, és az irodalomhoz való viszonyuk
is pozitívan változott.
Tapasztalataim szerint a közömbösség hátterében gyakran tanulási problémák állnak. Például a tanulónak gondja van az olvasás technikai részével
(lassan, nehezen olvas), nincsenek hatékony értelmezõi keretei, vagy egyszerûen nem szeret olvasni. Ezekkel a tanulókkal alkut is köthetünk, vagy
alkukötésre biztathatjuk a csoportot is. Ez azt jelenti, hogy neki kevesebbet
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kell elolvasnia (mondjuk egy regénynek csak néhány fejezetét), de ezeket a
részleteket alaposan kell ismernie. Az alkukötés azt jelenti, hogy méltányoljuk a diák problémáját, és rugalmasak vagyunk a követelmények támasztásában, ugyanakkor bízunk az olvasással, irodalommal kapcsolatos beállítódásának pozitív változásában (Cserhalmi, 2001). Ha olvasási-olvasásértési
problémával nemcsak néhány tanuló, hanem az osztály küszködik, akkor
viszont az irodalomórákat kell az olvasási szokások kialakítására, és hatékony értelmezõi keretek kimunkálására fordítani. Ilyenkor nemcsak azt kell
beláthatóvá tenni a tanulók számára, hogy miért érdemes olvasóvá válni,
de azt is meg kell mutatni  például mentális modellezéssel , hogyan válhat valaki értõ olvasóvá.
NÉHÁNY TÁMPONT A TANULÁSIRÁNYÍTÁSHOZ

A kooperatív osztályban a tanárnak sok olyan vezetési képességre van szüksége, amire a hagyományos osztályban nincs. A hagyományos osztályban
a gyerekek keveset beszélnek és kérdeznek, tehát viselkedésük és tanulásuk irányítása viszonylag egyszerû. A kooperatív osztályban a diákok közti
kommunikációnak van meghatározó szerepe, ezért tanulásuk irányításához
más tanári képességek szükségesek. Tanulásirányítási képességek kellenek
a csoportok megszervezéséhez és a megfelelõ zajszint kialakításához (Például csöndjel használata: olyan egyezményes jel, amely jelzi a diákoknak,
hogy hagyják abba a beszélgetést, és fordítsák teljes figyelmüket a tanárra.
Mondjuk, ha a tanár felemeli a kezét, aki észre veszi, szintén felemeli a magáét, s így mindenki rövid idõ alatt észleli az utasítást.). Ugyanígy a térszervezéshez (patkó: félkör alakú elrendezése egy vagy több csoportnak; tyúkláb: két-két padot szembefordítunk, majd ezeket a négyeseket egy gondolatbeli háromszög sarkai mentén helyezzük el), az utasításadáshoz, a
feladatok kiosztásához és összegyûjtéséhez, a prezentáció irányításához,
valamint a csoport viselkedésének szabályozásához (Kagan, 2001.).
DIÁKVÉLEMÉNYEK AZ EGYÜTTMÛKÖDÉSEN ALAPULÓ
TANULÁSRÓL

Az óra érdekes volt, a csoportos eszmecsere izgalmas.
Jó volt, hogy mindenki komolyan vette a dolgát, és mindenkinek kellett
elõadnia. Megtanultuk, hogy az idõt jól kell beosztani, hogy az együttmûködés érdekes és hasznos, hogy fontos a véleményemet elmondani, másokét meghallgatni, és esetleg vitatkozni. Könnyen és sokat tanultam. Sokkal jobban megmarad bennem, amit tanultam, ha azért magam megdolgoztam.
Korábban nagyon idegenkedtem a csoportmunkától, de mára igazán
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megszerettem, mert mindenkit gondolkodásra késztet, senki sem vonhatja
ki magát a munkából, mert felelõs a csoport teljesítményéért.
Ki merem mondani, amit gondolok, nem úgy, mint az egész osztály
elõtt.
Voltam már olyan csoportban is, ahol kirekesztettnek éreztem magam.
A közös tudás több egy ember személyes gondolatainál.
A csoportmunka javítja az osztálytársak közötti kapcsolatot.
ÓRA- ÉS TÉMATERVEK KOOPERATÍV
TANULÁSSZERVEZÉSSEL
IZSÁK FELÁLDOZÁSA  9. évfolyam (1 tanóra)
Célok:
 az ószövetségi történet értelmezése,
 a példázat mûfaji jellemzõinek megismerése,
 a bizalom természetének, lényegiségének feltárása.
Fejlesztési követelmények:
 a betû szerinti és a metaforikus jelentés megkülönböztetése,
 véleményalkotás, érvelés,
 szociális készségek: együttmûködés, empátia, tolerancia fejlesztése,
 a gondolkodás érdekében alkalmazott grafikai szervezõk használatának gyakorlása.
Ráhangolódás
1) A tanulók 4 fõs kooperatív csoportokban dolgoznak. Rövid esszé & írása (2 perces írás) egyénileg, az elsõdleges (otthoni) olvasat alapján.
Az egyéni írások megosztása kis csoportban, majd összegzés: a csoportok képviselõi összegzik a
csoporttagok észrevételeit, kérdésfelvetéseit.
2) Bizalomjáték  vakvezetés
a) a 4 fõs csoportok egyik párja bejárja az osztálytermet úgy, hogy a páros egyik tagja becsukja a
szemét, és a másik tag vállára teszi a kezét. A vezetõ feladata, hogy megóvja a veszélytõl becsukott szemû társát.
b) A 4 fõs csoportok másik párja megismétli a feladatot, de most a párok csak mutatóujjukat
érinthetik össze.
c) A tapasztalatok megbeszélése. Ki hogyan érezte magát a szerepében? Miért volt nehéz a vezetõnek? Miért a becsukott szemû tanulónak? Melyik helyzet volt nehezebb? Miért?
3) A csoportok csomagolópapíron pókhálóábrával & rögzítik, milyen képzettársításokat hív elõ bennük a bizalom kifejezés. A tapasztalatok rövid megosztása.
Jelentésteremtés
1) A csoportok T-táblázatot & készítenek az alábbi munkamegosztásban:
12. csoport: Mit tesz és mit nem Ábrahám a bizalom jegyében?
34. csoport: Mit tesz és mit nem tesz Izsák a bizalom jegyében?
56. csoport: Mit tesz és mit nem Isten a bizalom jegyében?
A csoportok választott képviselõi közzéteszik & a csoport gondolkodásának eredményét. Mivel
egy feladaton több csoport dolgozott, az egyik prezentál, a másik kiegészít.
2) A csoportok az alábbi kérdéseket kapják megvitatásra:
a) Mit példázhat a történet egy vallásos ember számára? (13. csoport)
b) Mit példázhat a történet egy laikus (nem hívõ) ember számára? (46. csoport)

153

jomodsz.qxd

8/5/05 10:20 AM

Page 154

A csoportok a tollak középen & technikával folytatnak eszmecserét, hogy mindenki hozzászóljon.
A csoportok az egy marad, három megy & technikával megosztják egymással gondolataikat.
A példázat mûfaja: közös megbeszélés tanári irányítással.
Reflektálás
Választható feladat:
 G. 9/178/1. vagy 2. feladat
 vagy a 176. oldalon található Rembrandt-képhez tartozó kérdés megválaszolása.
Megjegyzés: az óraterv 45 percben gyakorlott, csoportmunkában jártas, jó képességû osztályban
megvalósítható. Elõfordulhat, hogy a reflektálás otthoni feladatnak marad.

NOVALIS: HEINRICH VON OFTERDINGEN (RÉSZLET)  10. ÉVFOLYAM
(2 tanóra)
Célok:
 a (német) romantika néhány jellemzõ jegyének feltárása az értelmezés folyamatában,
 az irodalmi mû fikciós jellegének, nyelvi megalkotottságának tudatosítása.
Fejlesztési követelmények:
 az értõ olvasás fejlesztése az olvasás mint folyamat tapasztalatának megerõsítésével,
 a jóslás és az elõfeltevések szöveggel való szembesítésének gyakorlása,
 az együttmûködési és problémamegoldó készség fejlesztése.
Ráhangolódás
1) Nyitott mondatok kártyája (lásd idézetkártya &). Az osztály néhány tagja  például csoportonként
egy tanuló  a tanár által összeállított nyitott kérdéseket tartalmazó kártyacsomagból egymás után
húz egyet, felolvassa, és gondolkodás nélkül befejezi a kihúzott kártyán lévõ nyitott mondatot.
 A romantika szerintem
 Ha egy táj romantikus
..
 Úgy gondolom, hogy a romantikus jellemek
..
 Biztos vagyok benne, hogy a romantikus szerelem
 A romantikus történetek
..
 A romantika és a kaland
..
 A romantika és a rémtörténet
.
 Ha romantikus ruhát vennék egy bálra
..
 A romantikus lélek
..
 A romantikus találka
.
2) A tanár közli, hogy a romantika egyik leghíresebb, legjellegzetesebb alkotásának nem kevésbé nevezetes részletét fogják megismerni a diákok Novalis Heinrich von Ofterdingen címû regényébõl,
illetve, hogy az olvasandó történet központi szimbóluma a kék virág. Majd arra kéri a csoportokat, pókhálóábrában & rögzítsék csomagolópapíron a jelképhez társítható asszociációikat.

3) Jóslás &: a pókhálóábrán lévõ asszociációkat mérlegelve mindenki ír a saját füzetébe egy jósló
mondatot: Mirõl szólhat az a történet, amelyben egy kék virág szerepel.
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Jelentésteremtés szakaszos olvasással &
1) Tanári felolvasás: Szöveggyûjtemény 10/148. oldal: A fiú lassacskán elmerült édes ábrándjaiban, és elszunnyadt mondat végéig.
2) Jóslásellenõrzés: a tanár arra kéri a csoportokat, beszéljék meg:
 ki milyen jóslatot írt le a füzetébe,
 és az eddigiek alapján mit gondol, beválik-e jóslata, illetve miben szeretné azt módosítani.
3) Eszmecsere &: a csoportok az eddig olvasottakhoz kapcsolódóan egy-egy feladatot kapnak a
szöveg részletes megvizsgálásához az alábbiak szerint:
a) 12. csoport: Hányféle határhelyzet olvasható ki a bevezetésbõl?
b) 34. csoport: Mit tudunk meg a kék virágról?
c) 56. csoport: Mit nem tudunk meg a kék virágról?
Az azonos feladaton dolgozó csoportok kapnak néhány percet, hogy egyeztessék megoldásaikat,
majd közösen választott képviselõjük az osztály egésze számára közzéteszi a vizsgálódás eredményét. Amíg elõad, egy azonos feladaton dolgozó másik tanuló táblavázlatot készít, hogy segítse a
többiek jegyzetelését, egy harmadik pedig a szövegbõl állításaikat igazoló idézeteket olvas fel.
4) A továbbolvasás elõtt újabb jósló mondatot ír a füzetébe minden tanuló, majd elolvassa a következõ részt:  az égbolt feketébe játszó kék volt, és makulátlan mondat végéig. Néma olvasás
(2. szakasz)
5) Jóslásellenõrzés csoportokban.
6) Közös (frontális) megbeszélés: az éjszakai és a hajnali álom elkülönítése, valamint a hajnali álom
jellegzetes toposzainak közös kigyûjtése.
7) Csoportmunka csomagolópapíron a kettéosztott napló & technikájával:
a) 12. csoport: az erdõ/vadontoposz (tisztás) lehetséges jelentéseinek vizsgálata.
b) 34. csoport: az úttoposz (sziklaszurdok, nyiladék) lehetséges jelentéseinek vizsgálata.
c) 5. csoport: a víztoposz (medence, fürdés) lehetséges jelentéseinek vizsgálata.
d) 6. csoport: a sötétség/fénytoposz lehetséges jelentéseinek vizsgálata.
8) Csoportprezentációk, kiegészítések.
9) Egyéni jóslás a füzetbe: Hogyan fejezõdik be Heinrich álma?
10) A szakaszos olvasás befejezése a harmadik rész egyéni elolvasásával.
11) A csoportok elõveszik az óra elején készített pókhálóábrájukat a kék virágról, és más színû filctollat használva, olvasói tapasztalataik alapján kiegészítik azt a kék virág szimbólumának a szöveg
alapján szerintük lehetséges jelentéseivel.
12) A csomagolópapírokat a csoportok kiragasztják (gyurmaragasztóval) a terem különbözõ pontjain,
és a vándorló csoportok & technikájával megosztják egymással gondolkodásuk eredményét.
Reflektálás
1) Frontális kérdés: Vajon miért ébredt fel Heinrich, mielõtt igazi kapcsolatba került volna a virággal?
(A jó válasz  mert a szerzõ így akarta, valamit állítani akart vele  módot ad annak belátására, illetve megerõsítésére, hogy az irodalmi mû kitalált világa tudatos írói döntések mentén formálódik.)
2) Páros eszmecsere &: a csoportok egyik párosa (vagy triója) azt gondolja meg, miért jó, hogy
Novalis felébresztette Heinrichet. Érveiket rögzítik a füzetbe. A csoport másik párosa (vagy triója) pedig azt, miért nem jó, hogy Novalis felébresztette Heinrichet. Érveiket õk is rögzítik a füzetbe.
3) Csoportvita az érvek ütköztetésével.
4) A csoportok fogalomkártyákat (lásd idézetkártya &) húznak, a romantika egy-egy jellemzõjével.
Rövid gondolkodást követõen bemutatják, hogy a kihúzott romantikus jellemzõ hogyan érvényesül
Novalis olvasott regényrészletében. Fogalomkártyák: (1) nem ábrázol, hanem kifejez, (2) természetkultusz, (3) egyéni jelhasználat, (4) mûnemkeveredés, (5) az ember belsõ világa iránti érdeklõdés, (6) elvágyódás.
Értékelés: prezentációs anyagok, közzétételek, csoportfolyamatok, egyéni részvétel értékelése, illetve
tanári értékelés.
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DSIDA JENÕ: NAGYCSÜTÖRTÖK  12. ÉVFOLYAM
(1-2 tanóra)
Célok:
 Dsida Jenõ Nagycsütörtök címû versének önálló értelmezése csoportmunkában,
 a vers hagyományba ágyazottságának és újszerûségének feltárása összefüggésben a klasszikus
modern és a késõmodern líra fejleményeivel,
 megérteni a mítoszban az emberit, az emberiben a szent tartalmat.
Fejlesztési követelmények:
 elõzetes elvárások megfogalmazása néhány információ alapján,
 önálló versértelmezés csoportmunkában,
 meglévõ világképi és poétikai ismeretek alkalmazása új szöveg értelmezésében,
 kódváltás, a vers metaforikus tartalmainak, a szöveg szervezõdésének nem nyelvi eszközökkel való kifejezése.
Ráhangolódás
1) Kulcsszavak gesztusnyelvvel. A csoportok egy-egy tagja egy-egy A/4-es lapra felírt szót húz, és a
most mutasd meg technikával bemutatja a cédulára írt szót. A többiek megpróbálják kitalálni. A
kitalált szavakat a diákok gyurmaragasztóval felteszik a táblára. A versbõl kiemelt szavak: csatlakozás, késés, sötét, váróterem, mozdonyok, füst.
2) A diákok csoportonként a kulcsszavakhoz asszociálható három érzést írnak 3 db. A/4-es lapra (pl.
magány, szorongás, félelem, elhagyatottság, elkeseredettség, türelmetlenség, düh stb.) Ezeket (ismétlések nélkül) kiragasztják a kulcsszavak köré a táblára, közben indokolnak.
3) A vers címét ekkor közli a tanár, a csoportok pókhálóábrával & címmeditációt készítenek. (Az
egyik csoport a táblánál kezd dolgozni, õk mutatják be munkájukat, a többiek kiegészítéseket tehetnek). Várható asszociációk a Nagycsütörtök címhez: Jézus, Gecsemáné kert, küldetés, megváltás, virrasztás, szorongás, megkínzatás, magány, elárultatás, halálfélelem stb.
4) Jóslás: mindenki saját maga számára ír egy mondatot a vers szerinte lehetséges kérdésfelvetésérõl a füzetébe.
Jelentésteremtés
1) A vers elolvasása a szöveggyûjteménybõl (egyéni olvasás), a mû lehetséges kérdésfelvetésérõl írt
jóslat mérlegelése. Néhány észrevétel meghallgatása.
2) Csoportmunka: két-két csoport tanári kalauzokkal & azonos feladaton dolgozik csomagolópapírra, vastag filccel kb. 10-15 percig. A csomagolópapírra írt vázlatok gyurmaragasztóval felkerülnek a falra. Majd az egyik csoport bemutat, a másik véleményt alkot, kiegészít.
12. csoport:
 Ki a vers beszélõje?
 Hogyan jellemezhetjük a vershelyzetet (konkrét tér- és idõvonatkozások, élethelyzet)?
 Hol történik beszélõváltás? Miért?
 Miért nem párosul a beszélõváltás nyelvtani személyváltással?
 T-táblázattal & szemléltessétek a versbõl kiolvasható helyek, idõk, szereplõk és helyzetek
párhuzamosságát!
34. csoport:
 Kettéosztott naplóval & mutassátok be, milyen poétikai eszközökkel készíti elõ és teremti
meg a vers a hétköznapi léthelyzet és a szakrális esemény egybejátszását (ismétlések, jelzõs
szerkezetek, metonimikus képek, hasonlatok, szinesztéziák)! A bal oszlopba írjátok az idézeteket, a jobb oszlopban nevezzétek meg a poétikai eszközt, és értelmezzétek a jelentést a virrasztástörténettel összefüggésben. (Hogyan utalnak a képek jelentései elõre, a Jézus-történetre,
illetve vissza, a lírai én léthelyzetére?)
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56. csoport:
 Egy halmazábra & belsõ terében szemléltetve gyûjtsétek össze, mi mindenben mutatkozik
azonosnak-azonosíthatónak a lírai én léthelyzete és a krisztusi szenvedéstörténet! Miben különböznek egymástól? Kiindulásként használhatjátok a ráhangolódási szakaszban összegyûjtötteket (érzések, pókhálóábra & ). Sokat segíthet a vers 510. és utolsó két sorának értelmezése! Az utolsó két sorhoz olvassátok még el Lukács evangéliumának 44. versét. (A bibliai szövegrészletet a tanár fénymásolatban már elõkészítette.)

a modern
ember
léthelyzete
(hétköznapi)

aJézus
szenvedéstörténete
(szent)

3) Közzététel & (mivel több csoport dolgozott azonos feladaton, az egyik bemutat, a másik értékel
és kiegészít).
Reflektálás
1) Kilépõkártya &
A legfontosabb gondolat vagy érzés, amit az óráról magammal viszek: ..........................................
Kérdésem: ..........................................................................................................................................
Megjegyzésem: ..................................................................................................................................
2) Vagy drámajáték, kettõs tükör. A tanulók két csoportot alkotnak. Az egyik csoportnak a versben
megjelenõ hétköznapi helyzetet, a másiknak a szent tartalmat  Jézus virrasztástörténete  kell
megjelenítenie egymással szemben, tükörképszerûen felálló szoborcsoportban. Ehhez a feladathoz kimehetünk a folyósóra, hogy nagyobb legyen a hely. (Mindenki szerepel, lehet vonat, fa a
Gecsemáne kertben, pad, alvó utas, poggyász vagy apostol stb.) Néhány perces megbeszélést követõen a tanulók a tanár jelzésére (például taps) beállnak a kettõs szoborcsoportba. Az is lehetséges, hogy a kettõs szoborcsoportot úgy állítjuk be, hogy közös megbeszéléssel kijelöljük Jézus és
az Ember (a vers lírai énje) helyét, testtartását, egymáshoz való viszonyát, majd egymás után beállítjuk a többi szereplõt, végül a jelenet kettõs díszletét. Így azonban még egy órát igénybe vesz a folyamat. Ha megtehetjük, érdemes idõt szánni rá, katartikus, maradandó élményt jelenthet.
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HOSSZABB TANULÁSI EGYSÉG (TÉMA) FELDOLGOZÁSA
KOOPERATÍV TANULÁSSAL
VÖRÖSMARTY MIHÁLY: CSONGOR ÉS TÜNDE  10. ÉVFOLYAM
TÉMATERV (8 ÓRA)
A TÉMA ELÕTT
CÉLOK

Tartalmi célok:
 a Csongor és Tünde helyének, fontosságának feltérképezése a magyar irodalmi kánonban,
 a kétszintes dráma modelljének alkalmazása az értelmezés folyamatában,
 a mû archetípusos motívumainak és jelentéseinek feltérképezése,
 a mû lehetséges kérdésfelvetéseinek megbeszélése a szereplõk céljaival és
motivációival összefüggésben,
 a mûben megjelenõ létértelemkérdések és történelemfilozófiai problémák
személyes értelmezése,
 változatos helyzetek teremtése az olvasói válaszok elõhívására, az értelmezõ
közösség(ek) mûködtetésére.
Módszertani célok:
 egy téma feldolgozása kooperatív tanulással,
 interaktív-reflektív tanulási technikák alkalmazása kooperatív tanulás keretében,
 a szociális és együttmûködési készség fejlesztése, gondolkodásfejlesztés,
 a nyelvi intelligenciához tartozó valamennyi terület (beszéd, írás, olvasás, hallgatás) fejlesztése,
 a tanulási folyamat értékelésének, az önértékelés képességének alakítása.

KÖVETELMÉNYEK Tartalmi követelmények:
 a tanuló tudja alkalmazni a kétszintes dráma modelljét a Csongor és Tünde
drámai költeményre,
 ismerje és értse a mû gondolkodástörténeti hátterét, lehetséges kérdésfelvetéseit,
 tudjon kiemelni és értelmezni a mûbõl fontos idézeteket, ezekkel összefüggésben tudjon kapcsolatot teremteni más mûvészi alkotások hasonló problematikájával,
 legyen képes személyes viszonyt kialakítani az olvasott mûvel, tudjon a lényegi
jelentésekhez kapcsolódó tételmondatot, értékítéletet fogalmazni,
 állításait legyen képes érvekkel alátámasztani, szövegszerûen kifejteni.
Tanulási készségek, képességek fejlesztési követelményei:
 a tanuló aktívan vegyen részt a csoportfolyamatokban, szóban és írásban
megnyilvánulva, együttmûködõen segítse a csoporttanulás hatékonyságát,
 tudjon csoporttársaival együttmûködve a többiek számára is használható
szemléltetõ anyagot készíteni, és bemutatni,
 tudatosságra és felelõsségre való törekvése nyilvánuljon meg egyéni és csoportos tanulási folyamatának értékelésében,
 gyakorolja a mások iránti türelem és beleérzés (tolerancia és empátia) képességét,
 a közzétételek alkalmával önállóan legyen képes saját jegyzetek készítésére.
MUNKAFORMA
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kenykednek  közös problémamegoldáson, kutatáson és/vagy értelmezésen
dolgoznak.
A kooperatív tanulás folyamatában számos interaktív és reflektív tanulási technika alkalmazása is szerepet kap.
Tanulási technikák:
állóképek &, egy marad, három megy &, eszmecsere &, fürtábra &, idézetkártya &, írás saját magunk számára &, jegyzõkönyvkészítés &, jellemtérkép &, jelmezterv &, kettéosztott napló &, közzététel &, listakészítés
&, mozaik &, tanári kalauz &, vándorló csoportok &.

RÁHANGOLÓDÁS

A TÉMA ALATT (TANANYAGFELOSZTÁS)
JELENTÉSTEREMTÉS

1. óra:
A mû hagyományba
ágyazottsága; a kétszintes
dráma jellemzõi (az elõzetes
tudás aktivizálása)
23. óra:
Drámaszervezõ motívumok
a Csongor és Tündében

45. óra:
Az archetípusos motívumok
jelentései a mûben; a szereplõk
elhelyezkedése a szinteken

REFLEKTÁLÁS

8. óra:
A Csongor és Tünde tér/idõ
szimbolikájának feltárása és
megjelenítése drámajátékkal

67. óra
Karakterek, célok, motivációk;
történelem- és létfilozófiai
kontextus: az Éj monológja
értelmezése
A TÉMA UTÁN

KITERJESZTÉS

Emberrõl, történelemrõl, világról gondolkodni, létezésünk értelmét keresni saját
életünk tudatosabb, minõségibb megélésének lehetõségét jelenti. Izgalmas, le
nem zárható tevékenység. A mûvel folytatott párbeszéd és annak kiterjesztése: a
saját gondolatok másokkal való megosztásának, illetve más gondolatok meghallgatásának alkalmai elmélyíthetik az irodalomolvasás szeretetét, öröm- és sikerforrássá válhatnak, alakíthatják, formálhatják a személyiséget és az értelmezõ közösséget. A folyamatban személyes és társadalmi szempontból egyaránt
nélkülözhetetlen készségek és képességek fejlõdnek, aminek hozadéka feltehetõen egy életre szól.
1. ÓRA
A KÉTSZINTES DRÁMA JELEMZÕINEK FELELEVENÍTÉSE

Ráhangolódás
1) A kooperatív tanulási folyamat elõkészítése
 A tanár ismerteti a téma céljait és követelményeit, felhívja a figyelmet az együttmûködésen alapuló tanulás legfontosabb tényezõire.
 A tanár ismerteti az óra témáját, céljait.
 A tanár útmutatása szerint megalakulnak a téma teljes feldolgozása idejére (8 tanórára) az
együttmûködõ tanulócsoportok.
2) A kétszintes drámahagyomány
 A csoportok a következõ kérdést kapják megvitatásra: Mi mindennel bizonyítható, hogy Vörösmarty drámai költeményére hatással lehetett Shakespeare Szentivánéji álom címû drámája,
illetve Goethe Faustja? (Shakespeare drámáját a 9. évfolyamon olvasta és megbeszélte az osztály, a Faustból részleteket olvastak. Így mindkét mûvel kapcsolatban feltehetõ, hogy vannak elõhívható olvasói tapasztalataik.)
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 Néhány perces eszmecserét & követõen a csoportok képviselõi összegzik érveiket, melyekrõl
közös lista & készül a táblánál.
 A listáról  ha szükséges, tanári segítséggel  közösen kiválasztják azokat a megállapításokat,
amelyek a kétszintes drámára vonatkoznak.
Jelentésteremtés
A kétszintes dráma jellemzõinek felelevenítése és rendszerezése hierarchikus fürtábra & összerakásával
 A csoportok egy-egy részfeladatot húznak az alábbi szempontok szerint: a kétszintes dráma történeti elõzményei az ókorban és a középkorban (12. csoport); a kétszintes dráma terei (3); a
kétszintes dráma idõviszonyai (4); a szereplõk jellemzõi a kétszintes drámában (56. csoport); a
kétszintes dráma jellegzetes kérdésfelvetései (78. csoport).
 A csoportok meglévõ tudásuk mozgósításával, esetleg füzethasználattal összegyûjtik, és fürtábrával rendszerezik, valamint a megadott szempontok szerint rögzítik ismereteiket.
 A csoportok választott képviselõi közzéteszik & a csoport gondolkodásának eredményét a táblánál, ahol a tanár szükség szerinti segítségével a megadott szempontok szintetizálásával közös
fürtábra készül.
Reflektálás
Az elõhívott tudás alkalmazása új mûre vonatkoztatva
 A csoportok érveket gyûjtenek a Csongor és Tünde elsõdleges olvasata alapján arra vonatkozóan,
hogy a kétszintes dráma feltárt jellemzõi a Csongor és Tündére is érvényesek. A csoportok,az egy
marad, három megy & technikával megosztják észrevételeiket egymás között.
23. ÓRA
DRÁMASZERVEZÕ ARCHETÍPUSOK A CSONGOR ÉS TÜNDÉBEN
Ráhangolódás
1) A tanár ismerteti az óra céljait, és azt kéri, hogy minden csoport válasszon egy csoporttagot, aki
nyomon követi a csoport tanulási folyamatát, és errõl jegyzõkönyvet & készít.
2) Idézetkártyák & kulcsmotívumokkal
 A csoportok a Csongor és Tünde út-, fa- vagy kertmotívumára épülõ egy-egy idézetkártyát húznak (2 csoport útmotívumos, 3 csoport famotívumos, 3 csoport kertmotívumos idézetet húz).
Idézetkártyák:
(1)Középen / Ott egy almatõ virít, / Csillag, gyöngy és földi ágból, / Három ellenzõ világból,
/ Új jelenség, új csoda. (fa)
(2)Halld tovább: ezüst virága / Csügg e tündér almafának, / S benne drágakõ ragyog. / Három ízben elvirágzik / Ez naponnan, este rajta, / Mint a szûz emlõi bimbók, / Oly kis almák
duzzadoznak. (fa)
(3)Földben állasz mély gyököddel, / Égbe nyúlsz magas fejeddel, / S rajtad csillagok teremnek, / Zálogul talán szivemnek, / Hogy, ha már virágod illyen, Üdv, gyönyör lesz szép gyümölcsöd. (fa)
(4)Szép fa, kertem új lakója, / Mely, mint nemvárt ritka vendég, / Félig föld, félig dicsõ ég, /
Ösmeretlen kéz csodája / Állsz elõttem, s a kopárra / Életet, fényt, gazdagságot, / S hintesz álmot a sóvárra (kert)
(5)Csongor majd egy kertbe visz / A közép dél fényekor, / Hintsd meg ottan e porokkal, / S õ
alunni fog, ha szinte / Félvilágot érne is / Minden perc, ki ott elalszik. (kert)
(6)Játszunk, játszunk! Micsodát? Méhcsoportot, rózsafát ( ) Jertek oda, mézet szedjünk. /
Rózsaillat, rózsaharmat, rózsaágy, / Ah beh kedves, ah, beh édes, ah, beh lágy! (kert)
(7)Tévedésnek hármas úra, / Útam ez volna hát, / Mellyen éltem sugarát / Fölkeresnem Ilma
mondta. / A közép a biztos út, / Oh, de mellyik nem közép itt? / Mellyik az, mely célra jut? (út)
(8)Sík mezõben hármas út, / Jobbra, balra szertefut, / a középsõ célra jut. (út)
 Az elsõdleges olvasat birtokában néhány percig eszmecserét & folytatnak az idézet kulcsmotívumáról, illetve annak a mûegésszel összefüggõ jelentésérõl.
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 Választott képviselõjük az osztály egésze számára közzéteszi & a csoport legfontosabb észrevételeit, megállapításait (mivel egy-egy motívumról több csoport is beszél, az elsõ mindig teljességre törekedhet, a többi kiegészít).
3) Fürtábra & készítése az egyes kulcsmotívumok elõhívható jelentéseirõl
 A csoportok képviselõi a táblához mennek, ahonnan mindenki választ egy, az idézetkártyájának
megfelelõ, képzõmûvészeti alkotást bemutató fénymásolatot (Ligeti Antal: Mártonhegyi út; Paál
László: Dél; Róth Miksa: A felkelõ nap; Csontváry Kosztka Tivadar: Magányos cédrus;
Ferenczy Károly: Madárdal; Rippl-Rónai József: Nõ a kertben; Rippl-Rónai József: Rózsát tartó nõ; Hantai Simon: Fontoskodók fája).
 A csoportok felragasztják a fénymásolatot egy csomagolópapír közepére, és elkezdenek gondolkodni arról, mi minden jut eszükbe az idézetkártyájukon olvasható és a képükön látható motívumról. Gondolataikat, asszociációikat a fürtábra nevû grafikai szervezõvel rögzítik a csomagolópapíron.
 A csoportok kiteszik posztereiket a terem különbözõ pontjaira (egymás mellé a fa-, a kert-, illetve
az útmotívumot feldolgozó posztereket, hogy könnyebb legyen a hasonlóságok és különbségek
összevetése).
 A tanulócsoportok újabb képviselõi közzéteszik & a posztereiken látható asszociációkat (mivel
egy-egy motívumról több csoport is beszél, az elsõ mindig teljességre törekedhet, a többi kiegészít).
Jelentésteremtés
1) Megbeszélés
 A tanár megkérdezi, hogy a kétszintes dráma szempontjából mi a dramaturgiai szerepe a Csongor és Tündében az út/utazás, a fa és a kert archetípusos motívumainak.
 Megkéri a csoportokat, folytassanak rövid eszmecserét & a kérdésrõl, majd meghallgatja az elképzeléseket, és egy, a további órákon majd bõvítendõ szemléltetõ poszterrel (a tanár készítette)
röviden összegzi és kiegészíti a megbeszélteket.
2) Az ismeretek bõvítése mozaik & technikával
 A kooperatív csoportok újabb feladatot kapnak. Minden csoport kap egy három (illetve 4) részre
vágott szócikket (út/utazás, fa, kert) a Szimbólumtárból (Balassi Kiadó, 2001). A diákok arra keresik a választ, hogy a szócikkben bemutatott, különféle kultúrkörökben megtalálható szimbolikus jelentések közül melyek értelmezhetõk a Csongor és Tünde tárgyalt motívumaira is.
 A csoporttagoknak el kell osztaniuk egymás közt a szövegrészeket, a jegyzõkönyv vezetõje megfigyelõ szerepben marad.
 Mindenki elolvassa a rá esõ részt, aláhúzással kiemeli a releváns jelentéseket.
 A csoport tagjai megosztják egymással külön-külön megszerzett tudásukat.
Reflektálás
1) A fürtábrák & kiegészítése
 A tanulócsoportok megbeszélik, mivel fogják kiegészíteni fürtábráikat, és a kiegészítéseket más
színû filctollat használva felírják posztereikre. Így láthatóvá válik a meglévõ tudáshoz kapcsolódó
új ismeret, tudás.
2) A tanulási folyamat értékelése
 A tanulócsoportok értékelõ lapok segítségével értékelik egyéni és csoportos teljesítményüket, a
tanár elkéri a csoportokban készült jegyzõkönyveket &, hogy betekinthessen a csoportok
munkájába.
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45. ÓRA
AZ ÚT-, A FA- ÉS A KERTMOTÍVUM JELENTÉSEI A CSONGOR ÉS TÜNDÉBEN
A SZEREPLÕK ELHELYEZKEDÉSE A VILÁGSZINTEKEN
Ráhangolódás
1) A tanár ismerteti az óra céljait, és azt kéri, hogy minden csoport válasszon egy újabb csoporttagot,
aki nyomon követi a csoport tanulási folyamatát, és errõl jegyzõkönyvet készít. A tanár jelzi, hogy
az óra elsõ felében továbbra is az archetípusos motívumokkal fognak dolgozni a csoportok, de
motívumot cserélnek (például, akik eddig a kertmotívummal dolgoztak, most a famotívumot vizsgálják tovább stb.).
2) A csoportok a vándorló csoportok & technikájával megtekintik és megbeszélik az elmúlt órán kiegészített posztereket, közben tájékoztatják a hiányzókat az elmúlt óra történéseirõl.
Jelentésteremtés
1) A kulcsmotívumok jelentései Vörösmarty drámai költeményében
 A csoportok képviselõi a táblához mennek, és a tanár által elkészített és kiragasztott összegzõ lapokról leírják a feladatuknak megfelelõen megadott jelentéseket:
ÚT: életút, követendõ eszmény, keresés  fölfedezés  beavatódás, a földi térbõl a tapasztalaton
túliba való átlépés, belsõ út  az önazonosság megtalálása, próbatétel, elvágyódás, megismerés
 új horizontok feltárulása;
FA: szinteket összekötõ világtengely, szférák közti kommunikáció, boldogság- és életszimbólum,
termékenység, halhatatlanság, lélekjelkép, személy(ek) hasonmása  megtestesülése, elszáradása haláljelkép;
KERT: világmodell  a kozmosz kicsinyített mása, védett intimitás  kivonulás a világból, szépség- és boldogságjelkép, erotikus szimbólum, megvilágosodás, beteljesedés, megkísértés, beavatás.
 A csoportok a kettéosztott napló & technikával dolgoznak, a csoporttagok megosztják egymás
közt a feladatot. A kettéosztott napló bal oszlopába kerülnek a megadott jelentések, valamint a
megadott jelentésekhez a mûbõl kikeresett bizonyító idézetek. A jobb oszlopba kerül az idézetek
értelmezése, személyes, illetve csoportos reflektálása (a csoportnak minden megadott jelentésre
keresnie kell idézetet és közösen meg kell vitatniuk az idézetek értelmét, jelentését).
2) Közzététel &
 A kettéosztott napló közzététele a csoportok idõleges átalakításával történik. Az ideiglenes csoportok úgy jönnek létre, hogy minden 4-5 fõs csoportban van mindhárom motívumból legalább
egy kettéosztott napló. Így a csoportok valójában egymást tanítják meg a kettéosztott naplóval
megszerzett új tudásra.
Reflektálás
1) Jelmeztervek & rajzolása
 Az eddigi értelmezési folyamatok lehetõvé teszik, hogy a szereplõk törekvéseinek és karakterének megfelelõ jelmezterveket rajzoljanak a diákok. Ezek jelesül a Csongor és Tünde szereplõinek
fejdísztervei.
 A diákok visszatérnek alapcsoportjaikba, és húzókártyával döntik el, melyik csoportnak melyik
szereplõ(k) fejdíszét kell megrajzolnia: Csongor és Balga (1), Tünde és Ilma (2), Ledér (3),
Mirígy (4), ördögfiak (5), vándorok (6), Éj (7), Nemtõk (8).
 Mindenki rajzol, majd a csoport dönt arról, melyik a legjobb rajz azok közül, amelyekbõl több is
készült.
 Minden szereplõ legjobbnak ítélt fejdísztervét felragasztják az elõzõ órán a tanár által bemutatott
összegzõ poszterre aszerint, hogy a tapasztalaton túli vagy az e világi szinthez tartozik.
 A feladat egyben ráhangolódás a következõ óra tevékenységére.
2) A tanulócsoportok értékelõlapok segítségével értékelik egyéni és csoportos munkájukat.
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67. ÓRA
A SZEREPLÕK CÉLJAI ÉS VISZONYRENDSZERE
A MÛ TÖRTÉNELEM- ÉS LÉTFILOZÓFIAI KÉRDÉSEI
Ráhangolódás
1) Ez alkalommal a ráhangolódás fázisában az eddig megbeszéltek rövid tanári összefoglalójával indul az óra, a diákok közben áttekinthetik és kiegészíthetik saját jegyzeteiket. Szemléltetésül azt a
posztert használja a tanár, amelyre a múlt óra végén felkerültek a szereplõk fejdísztervei. A jegyzõkönyvvezetõ szerepkörében újabb csoporttagok próbálják ki magukat.
2) A csoportok idézetkártyákat & húznak, ki kell találniuk, a drámai cselekmény menetében hol, ki
mondja az idézetkártyán lévõ szöveget. Minden csoport azzal a szereplõvel dolgozik tovább, akitõl
az idézetet húzta.
Jelentésteremtés
1) Jellemtérkép & készítése
 Minden csoport elkészíti a rá esõ szereplõ jellemtérképét. Egy csomagolópapír közepére felírja a
szereplõ nevét, négy jellemzõ tulajdonságát, melyeket cselekménymozzanatokkal vagy a mûbõl
vett idézetekkel bizonyít. Választ keres továbbá a következõ kérdésekre:
 mi az adott szereplõ célja, törekvése a drámavilágban,
 mit tesz célja eléréséért,
 és sikerül-e elérnie a célt.
 A karaktertérképek felkerülnek a terem különbözõ pontjára, a tanár kijelöli azt a csoporttagot,
aki bemutatja a karaktertérképet és a szereplõ törekvéseit az osztály egészének.
2) Az Éj monológjának értelmezése
 A csoportok azonos feladatot kapnak. Tanári kalauz & segítségével megkísérlik az Éj monológjának értelmezését. A nyolc kérdésbõl álló feladatot a csoporttagok feloszthatják egymás közt,
majd közösen megbeszélik, mire jutottak.
 A történelem- és létfilozófiai indíttatású szöveg feltehetõ nehézsége miatt a tanár beiktat egy közös értelmezõi kört, hogy szükség szerint megerõsítsen, továbbkérdezzen, magyarázzon vagy kiegészítsen. A tanári kalauz kérdésein sorba haladva minden csoport más kérdésre foglalja össze
válaszát, közben a tanárnak módja nyílik a pontosításra, kiegészítésre, magyarázatra.
Reflektálás
1) Ötperces írás saját magunk számára &
2) Vajon képes-e a szerelem értelmet adni a létnek, és felülemelni az embert a mulandóság tragikumán? A tanulási folyamat értékelése, egyéni és csoportértékelõ lapok kitöltésével, együttmûködés-kártyával &.
8. ÓRA
EGY KOZMIKUS NAP
A DRÁMAI KÖLTEMÉNY TÉR- ÉS IDÕ KERETEI
Ráhangolódás
Az osztályterem átrendezése: a padok eltávolítása, a székek körbe helyezése
1) A szerkezeti egész megragadása
 Minden tanuló sorszámot kap 111-ig, és az azonos sorszámot kapók alakítanak csoportot. Így
tehát összesen 11 kis csoport alakul.
A csoportok kapnak egy, a Csongor és Tünde helyszíneit, illetve idõviszonyait bemutató ábrát, melyet
a csoporttagoknak rövid eszmecserével, közösen kell értelmeznie (Vörösmarty Mihály: Csongor és
Tünde, Matúra klasszikusok, Ikon Kiadó, 1992. 11. oldal: Egy kozmikus nap)
Jelentésteremtés
1) Drámajáték
 A tanár húzókártyákkal felosztja a tér- és idõviszonyokat szemléltetõ ábra 11 szerkezeti csomópontját a csoportok között.
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 A csoportok (a terem sarkaiban, illetve a folyosón) felkészülnek a húzott tartalom szimbolikus
megjelenítésére állóképben &, ehhez újraolvashatják a mû megfelelõ szöveghelyeit.
 A csoportok egymás után beállnak állóképeikbe, a többieknek az a feladata, hogy kitalálják, mit
látnak, melyik csomópont melyik jelenete került megformálásra.
 A beállásokat rövid megbeszélések követik:
 mitõl volt jó, ügyes, hatásos a beállás,
 mért volt könnyû vagy nehéz kitalálni,
 van-e más ötlet ennek a jelenetnek a megformálásához stb.
Reflektálás
1) A teljes szerkezeti kör felállítása
 A feladat megoldásához nagy tér kell, ezért a terem elõtti folyosóra megy ki az osztály.
 Tanári irányítással az óramutató járásának irányát követve a csoportok egyszerre beállnak az állóképekbe, így megalkotják a teljes szerkezeti kört.
 Egy kis idõre minden csoport középre állhat vagy körbejárhat, hogy alaposan megnézze a többieket. Készülhet digitális fotó vagy videó a beállásokról, melyek segítségével megkönnyíthetjük
a megbeszélést.
2) Összegzõ kérdéssor a teljes téma otthoni újragondoláshoz (G. 10/313314., Szk. 10/245246. oldal)
3) A tankönyvi olvasat feldolgozása a jelölés & technikájával és jelöléstáblázattal.
Bárdossy és társai, 2003. 4358.

AZ ÉRTELMEZÉS FOLYAMATÁBAN KÉSZÍTETT KÖZÖS POSZTER SEMATIKUS ÁBRÁJA
Normaadó
szint
NEMTÕK

(átjárhatóság
a szintek közt)
Normakövetõ
szint
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Az archetípusos motívumok lehetséges jelentései:
Csoport-fürtábra sematikus rajza
(A kövérrel szedettek a szócikk olvasását követõ  eredetileg más színû  kiegészítések)

erotikus szimbólum

testi-lelki felüdülés

védett intimitás

tökéletesség

tiltott gyümölcs
(Biblia)
idill
halhatatlanság

könyv
szerelemkert

elvágyódás

KERT

virágmotívum

rejtély

tavasz
termés

a tudás kertje

újjászületés

természet

visszavonulás

ártatlanság
életet ad
a személyiség belsõ világa
pihenés

gondolkodás

megvilágosodás
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➠ Milyen szempontokat mérlegel, amikor egy-egy módszer vagy tanulási
eljárás használatáról dönt?
Egyetért-e azzal a megállapítással, hogy az irodalomóra a kooperatív tanulás természetes környezete?
Ha tehetné, hogyan rendezné be osztálytermét az irodalomtanuláshoz?

Irodalom
BÁRDOSSY IldikóDUDÁS MargitPETHÕNÉ Nagy CsillaPRISKINNÉ RIZNER Erika:
Kooperatív pedagógiai stratégiák az iskolában IV., Pécsi Tudományegyetem BTK Tanárképzõ Intézet, Pécs, 2003.
BEICH, David: Subjective Criticism, Baltimore, Johns Hopkins, 1975.
HORVÁTH Attila: Kooperatív technikák. Hatékonyság a nevelésben, OKI, Budapest, 1994.
KAGAN, Spencer: Kooperatív tanulás, Önkonet Kft., Budapest, 2001.
PROBST, Robert: Response and Analysis, Portsmounth, NH: Boynton / Cook,
1986.
LANGER, Judith: Envisioning Literature: Literary Understanding and Literature
Instruction, New York, Teachers College Press, 1995.
ROSENBLATT, Louise: The Reader, the Text, and the Poem, Carbondale IL:
Southern Illinois Univetsity, 1978.
SPIRA Veronika: Mûközpontú és/vagy gyermekközpontú irodalomtanítás, A
reader-response elmélet a tanításban = Nagy Attila (szerk.): A többkönyvû
oktatás felé, OSZK, Budapest, 1995.
TEMPLE, CharlesSTEELE, JeannieMEREDITH, Kurtis: A kritikai gondolkodás fejlesztése olvasással és írással projekt, V. tankönyv, kézirat, 1988.
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A PROJEKTTANULÁS
➠ Mit tud, vagy milyen elõfeltevései vannak a projekttanulásról?
Ha vannak saját iskolai vagy tantárgyi tapasztalatai a projekttanulásról,
gyûjtse össze ezeket a tapasztalatokat!
PROJEKT  PROJEKTTANULÁS  PROJEKTORIENTÁLT TANULÁS

A projekttanulásnak a pedagógia történetében évszázados múltja van. A módszer a XX. század elején az Amerikai Egyesült Államokban jelent meg a
gyakorlati képzésben, de használata csak az 1960-1970-es évektõl vált egyre kiterjedtebbé Európában is, különösen a német, az osztrák és a dán oktatásban. Projekttanulásra Magyarországon a XX. század elsõ felétõl voltak
elszigetelt próbálkozások, hazánkban ennek az oktatási formának az elõtérbe kerülése az oktatáskorszerûsítés igényével párhuzamosan az 1990-es
évektõl figyelhetõ meg az oktatáspolitika különbözõ dokumentumaiban.
A projektum latin szó, tervet, tervezetet, javaslatot jelent. Szintén latin
elemekbõl áll a projektív kifejezés a (ki)vetítéssel, (elõre)vetítéssel kapcsolatos jelentést takar. A projekt köznyelvi értelemben valamely összetett feladat
elvégzésének feltételeit, folyamatát és eredményeit meghatározó terv,
amely összefüggésbe hozható az alkotó jövõbetekintéssel és vállalkozással,
fejlesztési feladatok megoldásával, járatlan utak kiépítésével. Sok résztvevõ
határozott ideig tartó együttmûködését igényli a tervezéstõl a szervezésen
és végrehajtáson át az értékelésig. (Bárdossy és társai, 2002. 272.)
Pedagógiai értelemben a projekt egy tanulási egység  valamely összetett, komplex, gyakran a mindennapi életbõl származó és a tanulók érdeklõdésének megfelelõ téma  sajátos feldolgozása, amely magában foglalja a
kapcsolódó célok, feladatok meghatározását, a munkamenet, az eredmények megtervezését, a végrehajtást, az eredmények prezentálását, valamint
mind a folyamat, mind az eredmények (produktumok) értékelését. A projekttanulás életszerû, gyakorlatias, valóságra vonatkoztatott tanulást jelent,
melynek teljes folyamata a tanulók önálló, egyénileg, párban és/vagy kis
csoportokban végzett tevékenységére épül. Valódi projekttanulásról akkor
beszélünk, ha:
 a tanulók problémafelvetése adja a folyamat kiindulópontját,
 tanulók és pedagógus(ok) közös tervezésével történik az elõkészítés,
 a tervezett tevékenységek valós élethelyzetekkel építenek ki kapcsolatot,
 a tanulói tevékenységek egyéni és együttmûködésen alapuló munkaformákban egyaránt megjelennek,
 a folyamat hosszabb idõtartamot ölel fel és különbözõ tantárgyakhoz,
tudásterületekhez kapcsolódik,
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 a tanár és a diákok partneri együttmûködésében valósul meg, ugyanakkor a tanulók önálló döntései, felelõssége, önértékelése jut meghatározó szerephez,
 eredményeként az elkészült produktumok mellett változás áll be a tanulók tudásában, attitûdjében és/vagy magatartásában (Nádasi, 2003.).
A szakirodalom a projekttanulástól megkülönbözteti a projektorientált (projektszellemû, projektszerû) tanulást, amely tartalmazza ugyan a projekttanulás több-kevesebb ismérvét, de nem terjed ki annak valamennyi jellemzõjére. Például projektorientált tanulás, ha a témát nem a diákok vetik fel,
hanem a tanár jelöli ki, ha a folyamat egy tantárgy keretein belül a külsõ és
belsõ koncentráció lehetõségeire építve valósul meg, ha a téma elsõdlegesen tantárgyi tartalomhoz kapcsolódik stb.
A PROJEKT(ORIENTÁLT) TANULÁS ELÕNYEI
ÉS NEHÉZSÉGEI

A projekt(orientált) tanulás lefedheti az elõírt tananyag egy részét, kiegészítheti vagy elmélyítheti azt, de az is lehetséges, hogy egyáltalán nem kapcsolódik a tantervi anyaghoz. Spontán és természetes tanulásra ad lehetõséget, és a tanulással kapcsolatos pozitív attitûd-változás lehetõségét kínálja,
mert a projekt(orientált) tanulás során a gyermek célja nem maga a tanulás, hanem az, hogy a rá háruló feladatot minél jobban megoldja. Ebbõl fakad egyik legfontosabb várható eredménye, a tanulás értelmes, belsõleg
motivált tevékenységként való megélése. A folyamat további elõnye az elmélet és gyakorlat merev szétválasztásának megszüntetése, a tanulási és
cselekvõképesség komplex fejlõdésének, fejlesztésének lehetõsége. A konkrét projektcél eléréséhez vezetõ út egyrészt az elõzetes tudás és számos képesség mozgósítását, aktivizálását és felhasználását igényli, másrészt teret
enged az élményszerû, változatos módszerekkel történõ, aktív tanulásnak.
Így tevékenységek sorába ágyazottan fejlõdik többek között a résztvevõk
tervezõ, szervezõ, problémamegoldó és döntési képessége, önértékelése,
önállósága és felelõsségérzete, valamint a tervezett és megvalósított tevékenységektõl függõen számos további képessége és készsége. A projekt(orientált) tanulás a diákok közt újszerû és intenzív személyközi kapcsolatoknak a kiépítését teszi lehetõvé, miközben megváltoztatja tanár és tanítvány,
tanár és tanár hagyományos viszonyát is. A tanártól egyrészt szemléletváltást, rugalmasságot, szakértelmet, módszertani kulturáltságot, vagyis újszerû tanári készségeket és képességeket igényel, hiszen a folyamatban tanulásszervezõként, stimulálóként, tanácsadóként, tanulássegítõként, megfigyelõként vesz részt, miközben maga is közremûködik, tanul, változik.
A projekt(orientált) tanulás demokratikus cselekvési elvek mentén szervezõdik, a csoport minden egyes tagja azonos jogokat élvez, és egyaránt felelõs
a sikerért (tervezés, beleszólás, közremûködés, részvétel, értékelés).
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Az eddig felsoroltakból fakad, hogy a projektmódszer az élethosszig tartó
tanulásra készít fel, hatékonyan segítheti a tanulók kognitív önszabályozó
stratégiáinak kiépítését, az élet számos területén felhasználható, integrált és
adaptív tudás birtokába juttatja a résztvevõket.
A valódi projekttanulás felbontja az órakereteket és megszünteti a tantárgyak különállását, szétfeszíti a tanórai és a tantárgyi kereteket. Külsõ tanulási színterek irányába nyitja meg a tanulási környezetet (iskola  könyvtár 
település), és új partnerekkel (szakértõk, szülõk) épít kapcsolatot. Mivel a projekttanulás megváltoztatja az iskola hagyományos rendjét és életét, többnyire a tanév rendjétõl elkülönítve  projektnap, a tanév elejére vagy végére
tervezett projekthét  szokták tervezni. A valódi projekttanulás a komplexitás és a tantárgyi keretek felbontása miatt a különbözõ szakos tanároktól is
szoros együttmûködést követel, továbbá jelentõsen megnöveli az idõ- és
energiaráfordítást, vagyis a tanárok számára is többletmunkával jár.
A PROJEKTTANULÁS FOLYAMATA

1) A tanulók egyéni, páros és/vagy csoportos ötletbörzéje azokról a témákról, problémákról, amelyek foglalkoztatják õket, amelyekrõl többet
szeretnének tudni, vagy megoldást szeretnének találni rájuk.
2) A projekttéma kiválasztása.
3) A téma lehetséges altémáinak, megközelítési módjainak számbavétele.
4) A projekttanulás során feldolgozandó altémák és megközelítési módok
kiválasztása (szûkítés).
5) Ötletbörze arról, hogy az adott résztémák, megközelítésmódok milyen
tevékenységekkel, mely színtereken, milyen együttmûködõ partnerekkel, milyen eszközökkel, mennyi idõ alatt, milyen részhatáridõkkel és
milyen szereposztással dolgozhatók fel, továbbá milyen közzétehetõ
produktumok reprezentálják majd a tanulás eredményét, illetve hogyan
értékelhetõek majd a produktumok és maga a folyamat.
6) Csoportszervezõdés résztémák és tevékenységek szerint.
7) A csoportok projektterveinek elkészítése (további altémák, folyamatterv,
feladatok elosztása).
8) Csoportok közti egyeztetés, a szükséges módosítások elvégzése.
9) A megvalósítás folyamata, közben egyeztetések (szervezett kommunikáció és kooperáció a csoportokon belül és a csoportok között), nyomon követés, visszacsatolás, ha szükséges, a terv újabb módosítása.
10) Közzététel és értékelés kis csoportokban, az elsõdleges reflexiók és a
tapasztalatok összegyûjtése és felhasználása (esetleges korrekciók).
11) Közzététel: a kis csoportok eredményeinek nyilvános, közönség elõtti
bemutatása.
12) A projekt zárása: önértékelés, értékelés, visszacsatolás, az eredmények
beszámítása a tanulmányokba. (Bárdossy, 1998.)
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LEHETSÉGES SZEMPONTOK A PROJEKT
VISSZATEKINTÕ ÉRTÉKELÉSÉHEZ

A tanár(ok) számára:
 Milyen körülmények, feltételek biztosították, hogy a tanulók ráhangolódtak az adott tanulási egységre, az adott projekttémára?
 A projekttéma, s az ebbõl kibontható altémák alkalmasak voltak-e interdiszciplináris feldolgozásra, a kapcsolódó problémák sokoldalú
megközelítésére, a tanulói tevékenységek és megoldásmódok sokszínûségének mozgósítására, sokféle forrás felhasználására? Miként illeszkedett mindez a tantervi tartalmakhoz, tanulási célokhoz (követelményekhez)?
 Milyen lehetõséget nyújtott a tanulási egység, a projekt megtervezése,
kivitelezése és értékelése a kritikai gondolkodásra és az aktív tanulásra?
 Megvoltak-e azok a tanulókban rejlõ háttérfeltételek, azok az elõzetes
tudások (pozitív viszonyulások, érzelmi, akarati beállítódások, érdeklõdés, valamint ismeretek, ismeretstruktúrák, adekvát készségek és képességek), melyek a projekttanulás, a projekttéma sikeres feldolgozásához szükségesek?
 Sor került-e a szükséges ismeretek feltárására, a szükséges készségek
megtanítására, a szükséges képességek kifejlesztésére?
 Miként történt a projektet záró produktumok értékelése, miként történt
a teljes tanulási folyamat nyomon követése és értékelése tanárok és diákok számára egyaránt? A tanulási folyamat egyes szakaszainak eredményeit miként dokumentálták?
 Miként történt az értékelési és sikerkritériumok kimunkálása, a tanulás
mely mozzanataira, mely tartalmaira dolgoztak ki értékelési és sikerkritériumokat? (Bárdossy és társai, 2002. 277. o.).
A tanuló(k) számára:
 Mit tudott (tudtál) a feldolgozott projekttémáról (illetve az egyes altémákról) a témafeldolgozás elõtt?
 Mit tud (tudsz) a feldolgozás után?
 Mit tanult (tanultál) a saját csoport tevékenységébõl, a választott
altéma feldolgozásából?
 Hogyan tudja (tudod) bemutatni, közzétenni a tanultakat, mások számára is nyilvánvalóvá tenni a birtokolt tudást?
 Mit tanult (tanultál) a többi csoporttól? Mit tud (tudsz) az általuk feltárt
és közzétett témáról?
 Hogyan tudja (tudod) bemutatni, közzétenni a másoktól tanultakat?
 Mennyiben javította a projekttanulás azokat a készségeket, mennyiben
fejlesztette azokat a képességeket, amelyek a kérdések felvetése, válaszok keresése, az információ jelentése, értelmezése, megértése és a
saját tudás másokkal való megosztása terén szükségesek?
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 Milyen bizonyítékát tudja (tudod) adni az általa (általad) tanult készségeknek, továbbfejlõdött képességeknek?
 Mit kell még megtanulni (megtanulnod) a témával kapcsolatban?
 Milyen készségek, képességek szorulnak még további tökéletesítésre?
(Bárdossy és társai 2002. 277. o.).
PROJEKTORIENTÁLT TANULÁS IRODALOMÓRÁN

A projektmódszer lehetõségei az irodalomtanulásban a hazai elmélet és
gyakorlat szintjén egyaránt kevéssé kidolgozottak. Így e módszertani kézikönyv írójaként e pillanatban csak arra vállalkozhatom, hogy egy, a gyakorlatban már többször kipróbált és elképzelésben továbbfejlesztett projektorientált folyamatot mutatok be, és felvillantok néhány, az irodalomtanulásban megvalósíthatónak tûnõ projekttémát. Az alábbi példa a memoriterek
tanulásának követelményéhez kapcsolódik, és az irodalmi szövegek tudását
helyezi életszerû környezetbe. A projektcél ebben az esetben egy másfél
órás Nyugat-matiné megvalósítása, melynek mûsorában az osztály minden tanulója elõadóként vesz részt (szürke háttérben jelölt résztémák). Verset választhatnak a Nyugat lírikusaitól, önállóan zenésíthetnek meg költeményeket, de elõadhatnak a témának megfelelõen választott megzenésített
verseket is (például a Szélkiáltó együttestõl vagy másoktól), jeleneteket írhatnak és mutathatnak be az Esti Kornél-novellákból vagy a Tanár úr kérem c.
mûbõl, esetleg más nyugatos elbeszélésbõl. Alapkövetelmény továbbá,
hogy minden tanuló vegyen részt legalább egy további, a matiné létrejöttét
segítõ-szervezõ vagy nyomon követõ kis csoport tevékenységében (fehér
háttérben jelölt résztémák).
Ez a projektcél csak részben bontja meg a tanulás hagyományos iskolai
kereteit, hiszen a felkészülés nem projekthét vagy projektnap keretében történik, hanem több hétre elosztott projektórák és iskolán kívüli felkészülés
segítségével. A matiné azonban nyilvános bemutató, amelyre a diákok általuk kidolgozott szempontok szerint meghívhatják tanáraikat, szüleiket és diáktársaikat. A projekt résztémáiból az is belátható, hogy a tantárgyon belüli
és a tantárgyon kívüli koncentrációra is széles körû lehetõség nyílik, miközben különféle tevékenységekhez kapcsolódóan a készségek és képességek
számos területének fejlesztésére is mód kínálkozik (tervezés, döntés, szervezés, elõadásmód, önálló alkotás létrehozása, kreatív írás, információkeresés és -kezelés, számítógépes szövegszerkesztõ és rajzprogramok használata, képzelõerõ, dramatikus tevékenységek, kamerahasználat, munkafilm
készítése, vágás, zenei aláfestés stb.).
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Projektorientált tanulás irodalomórán
Nyugat-matiné

versmondók

versek
megzenésítõi

megzenésített
versek elõadói

jelenetírók és
jelenet-elõadók

a mûsor
összeállítói

dokumentumcsoport (fotó,
interjú, videó)

a meghívó
és a mûsorfüzet
készítõi

zenei betétek
hangszeres
elõadói

plakátok
készítõi

látvány- és
díszlettervezõk

kézbesítõk

információkeresõk

kiállításrendezõk

berendezõk

Egyéb lehetséges témák, ötletek a projektorientált irodalomtanuláshoz:
 Egy irodalmi-mûvészeti toposz feldolgozása projektorientált tanulással
(fa, út, erdõ, víz, sziget, hajó stb.) a diákok által választott és a tanár által javasolt mûvek alapján.
 Mûveltségbõvítõ anyag feldolgozása projektorientált tanulással, például prezentáció-készítõ programok használatával (a legelterjedtebb a
power point) a diákok tanulási segédanyagot készíthetnek az avantgárd
irányzatairól valamennyi mûvészeti ágra kiterjedõ szemléltetéssel.
 Alkotói projekt: a tanulók saját alkotásokat hoznak létre és tesznek közzé meghatározott témában vagy meghatározott kérdésben, változatos
mûvészeti ágakban és mûfajokban (film, animáció, irodalmi mûfajok,
illusztrációk, önálló képzõmûvészeti alkotások, színpadi jelenetek stb.)
 Helytörténeti projekt: a település irodalmi emlékhelyeinek, irodalommal kapcsolatos képzõmûvészeti alkotásainak felkutatása, megismeré172
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se, dokumentálása és bemutatása, esetleg egy projektzáró (nyilvános)
séta megszervezésével.
 Olvasásprojekt: a tananyagon kívül esõ, a diákok által javasolt irodalmi
alkotások különbözõ szempontú feldolgozása és bemutatása (írószeminárium &, egy témáról különbözõ szerepekben &, irodalmi körök &, drámajáték &, kiállítás & stb.).
 Irodalmi társasjátékok tervezése, kivitelezése, bemutatása és kipróbálása (akár egy nagyobb téma összefoglalásaként is elképzelhetõ).
➠ Folytassa az ötletgyûjtést! Milyen projekttémákat valósítana meg szívesen
diákjaival az irodalomtanulás során!
Válasszon ki egy projekttémát, és készítsen listát arról, hogy milyen ismeretbõvítõ, készség- és képességfejlesztési lehetõségek rejlenek a választott témában!
Irodalom
BÁRDOSSY IldikóDUDÁS MargitPETHÕNÉ NAGY CsillaPRISKINNÉ RIZNER Erika: A kritikai gondolkodás fejlesztése  Az interaktív és reflektív tanulás lehetõségei, Pécsi Tudományegyetem, 2002, 269282. o.
BÁRDOSSY Ildikó: A curriculumfejlesztés alapjai, JPTE Távoktatási Központ, 1998.
BÁRDOSSY Ildikó: Projektek az oktatásban, Pedagógiai Szemlélõ, JPTE Pedagógiai
Tanszék, 1994/1.
HORTOBÁGYI Katalin: Projekt kézikönyv, ALTERN Módszerek 1, OKIIK, 1991.
M. NÁDASI Mária: Projekttanulás, Oktatás-módszertani Kiskönyvtár, Gondolat Kiadói Kör ELTE BTK Neveléstudományi Intézet, 2003.
PETHÕNÉ NAGY Csilla: Shakespeare világa, társasjáték = Irodalom Tanári Kincsestár, RAABE Kiadó, 2000.
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A TANULÓI PORTFÓLIÓ
➠ Mi a portfólió a munka világában? Milyen foglalkozásokhoz kapcsolódik
az Ön ismeretei szerint?
Hogyan határozná meg a portfólió fogalmát, szerepét?
A TANULÓI PORTFÓLIÓ

A tanulói portfólióról (portfolio: olasz dokumentumdosszié, szakértõi doszszié) ebben a fejezetben az önálló tanulás szükségletének kialakítását segítõ tanulási módszerként lesz szó. A portfóliót mint az értékelés újszerû, lehetséges módját a vonatkozó fejezet mutatja be.
A tanulói portfólió a tanuló elõre meghatározott cél- és szempontrendszer alapján összeállított munkáinak gyûjteménye, illetve e gyûjteménybõl a
tanuló által összeállított reprezentatív mintasor, amely megvilágítja egy
adott témában és egy meghatározott idõ alatt szerzett tudását, jártasságát,
elõrehaladását. Készítésének legáltalánosabb célja a diák önálló, aktív, felfedezõ részvétele a téma elsajátításában, illetve a tanulási folyamatban
nyújtott tanulói teljesítmény és fejlõdés átfogó, komplex értékelése.
A tanulás módszereként a portfólió komplex, életszerû feladatokba
ágyazza és dokumentálja a teljes tanulási folyamatot. Alkalmat teremt a
rendszeres tanári visszacsatolásra, valamint összekapcsolja a tervezés a
megvalósulás és az értékelés tanári-tanulói tevékenységét. Teret enged a diák kreativitásának, széles skálán fejleszti készségeit, képességeit (tervezés,
kutatás, problémamegoldás, döntéshozás, becslés, önértékelés, íráskészség, metakogníció, reflexivitás, önreflexivitás), felkészít az élethosszig tartó
tanulásra (FalusKimmel, 2003.).
A tanulói portfólió záró dokumentuma a saját tanulás folyamatára és a
dokumentumok válogatására, szerkesztésére visszatekintõ-reflektáló esszé,
amelyben a tanuló indokolja választásait, bemutatja azt, hogy mennyiben
tükrözik választott mintadarabjai tanulmányainak az eredményét (hivatkozás a kritériumokra). Az esszé arra ösztönzi a dosszié készítõjét, hogy elgondolkodjon saját tanulásáról, azonosítsa és értelmezze problémáit, megoldásokat keressen rájuk, elõre megadott szempontok szerint megbecsülje saját teljesítményét, valamint meggondolja saját továbbhaladásának céljait és
eszközeit.
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A TANULÓI PORTFÓLIÓ KÉSZÍTÉSÉNEK FOLYAMATA
A TANÁR ÉS A DIÁK SZEMSZÖGÉBÕL
Tanár
1) A célok kitûzése (ismeretek, képesség- és
készségfejlesztés)
2) A dokumentumok típusainak, az értékelési
szempontoknak, önértékelõ íveknek, az idõbeosztásnak, a tanulási környezetnek, valamint az értékelés és visszacsatolás módjának a megtervezése
3) A tanulók elõkészítése a munkára: a folyamat
ismertetése példákkal, a célok és követelmények közzététele, a határidõk tudatosítása
4) A folyamat gondozása (eszmecsere, nyomon követés, visszajelzések)
5) Értékelés a közzétett szempontok alapján,
visszacsatolás, tervezés (a tanuló segítése
abban, hogy a fejlõdéséhez szükséges új célokat és tanulási stratégiákat megfogalmazza)

Diák
1) A portfólió fogalmának és a készítés folyamatának megismerése
2) A portfólió-készítés céljainak, a választható és
önálló dokumentumtípusoknak, azok számának, valamint az értékelés szempontjainak megismerése (vagy a tanárral közös összeállítása)
3) Egyéni tervezés
4) Anyaggyûjtés, -készítés
5) Konzultáció (tanárral, tanulótárssal, szülõvel)
6) A legjobbnak ítélt, beadásra szánt munkák,
mintadarabok kiválasztása a dokumentumtípusoknak és a szempontoknak megfelelõen
7) Szerkesztés
8) A tanulási folyamatra és a dokumentáció válogatására reflektáló összegzõ, önértékelõ
esszé megírása
9) Irányadás

FalusKimmel, 2003. alapján

PORTFÓLIÓ KÉSZÍTÉSE A BIBLIA TÉMAKÖRÉBÕL

A tanmenetjavaslat a Bibliával való ismerkedésre 15 órát tervez, ez heti három irodalomóra esetében is öt teljes hét, ami elég hosszú idõ ahhoz, hogy
a tanulók a kilencedik évfolyamon megismerkedjenek a portfólió készítésével, és a téma végére saját dosszié beadásával bizonyítsák a tananyag elsajátítását, tudásuk kreatív alkalmazását és képességeik fejlõdését. A témakörben nyújtott tanulói teljesítmény értékelését is a portfólió biztosítja,
vagyis ebben a témakörben nincs témazáró dolgozat, teszt, feladatlap stb.,
ugyanakkor a dossziéban elhelyezhetõek a téma iskolai feldolgozásának folyamatában készített tanulói produktumok is (például: G. 9/168/1., Szk.
9/128/1. feladat, G. 9/171/ 23., Szk. 9/131/23. feladat, G. 9/178/2. feladat,
G. 9/180/35. feladat, G. 9/183/3., Szk. 9/137/3. feladat, G. 9/187/23., Szk.
9/141/23. feladat, G. 9/194195/14., Szk. 9/148149/12. feladat stb.).
A Biblia-portfólió készítésének céljai:
 segítse elõ a diákok önálló olvasását és tanulását, ösztönözzön kutatómunkára,
 tegye beláthatóvá számukra, hogy a Biblia a mûvészet nagy kódja,
 bibliai motívumok mentén teremtsen lehetõséget a különbözõ mûvészeti ágak összekapcsolására, mûveltségbõvítésre,
 fejlessze a diákok szövegértési és szövegalkotási készségeit, kreativitását,
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 gyakoroltassa a különféle szövegfeldolgozási technikáknak a hatékonyabb megértés érdekében való alkalmazását,
 támogassa az önértékelés képességének kialakulását.
A Biblia-portfólióba elhelyezhetõ dokumentumtípusok:
 különbözõ mûfajú, fél-egy oldalas terjedelmû tanulói írások, például:
kedvenc bibliai személyiség jellemzése, bibliai történet vagy zsoltár értelmezése, beleképzeléses monológok, párbeszédek vagy levelek, bibliai
személyek apróhirdetései, híres bibliafordító bemutatása (portré), interjú készítése egy bibliamagyarázóval (például lelkésszel, hittantanárral)
 szövegfeldolgozási technikák alkalmazása Bibliarészletekre, például:
bibliai szállóigék kettéosztott naplóval &, bibliai elbeszélések történetpiramisa &, bibliai szereplõk jellemtérképe & vagy összehasonlítása halmazábrával &
 a Bibliával kapcsolatos ismeretterjesztõ szöveg(részlet) és feldolgozása a jelölés technikájával &, jelöléstáblázattal
 késõbbi korok bibliai motívumokat felhasználó alkotásai, például: festmények fénymásolatai, szépirodalmi szövegek, zenedarabok partitúrarészletei, filmek fotói, plakátjai, színházi bemutatófüzet  néhány soros
indoklással és reflexióval
 térképek, fotók bibliai tájakról  néhány soros magyarázattal
 egy helyi vagy közeli katolikus templom bibliai témájú freskójának vagy
oltárképének bemutatása indoklással
 saját készítésû alkotások (például: képregény, ötsoros vers &, illusztráció &, saját készítésû betlehem fotója, családi Bibliára saját készítésû borító fotója stb.)
 irodalmi levél & vagy olvasónapló &
 a Bibliával kapcsolatos önálló ötlet, önkéntes tevékenység dokumentációja indoklással
 visszatekintõ-reflektáló esszé, amelyben a tanuló indokolja választásait,
bemutatja tanulási folyamatának eredményeit és problémáit, és azt,
hogy választott dokumentumai megfelelnek a szempontoknak.
A portfólió értékelésének szempontjai:
 a beadott dokumentumok bizonyítják, hogy a tanuló elemi tájékozottságra tett szert a Biblia világában és a Bibliában gyökerezõ mûvészeti
hagyományban
 a tanulói dosszié a megadott dokumentumtípusoknak megfelelõ 10
tanulói munkát tartalmaz a következõk szerint:
2 db szövegalkotás,
1 db szövegfeldolgozás,
3 db mûvészi alkotás késõbbi korokból és a változatosság jegyében
(vagy egy mûvészeti ág három különbözõ korban keletkezett alkotásai
vagy a mûvészet különbözõ ágaiból vett alkotások),
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1 db saját készítésû alkotás (vers, illusztráció vagy más produktum),
3 db dokumentum saját tanulói döntés alapján
 a dosszié tartalmazza a záró esszét a megadott szempontok szerint
 a beadott dokumentumok megfelelnek az értékelési szempontoknak
(mûfaj, indoklás, reflexió stb.) és kifogástalan minõségûek
 a dokumentumok hitelesek (dátum, források megjelölése)
 a dokumentumok a tanuló kreativitását, elmélyült gondolkodását, a
saját tanulási folyamatra való rálátást tanúsítják
 a dosszié esztétikus, rendezett, jól szerkesztett, megfelel a formai és a
nyelvi követelményeknek
EGY BÁNK BÁN-PORTFÓLIÓ LEHETSÉGES DOKUMENTUMAI

 egy szabadon választott szereplõ jellemzése  karakter, indítékok, célok, eszközök, cselekvési lehetõségek, értékelés  szövegbõl alátámasztott bizonyítékokkal (A/4-es lap terjedelemben)
 egy szabadon választott 1-2 oldalas párbeszéd feldolgozása a drámából a belsõ hangok & technikájával (például: MelindaGertrudis,
GertrudisBánk, BánkPetúr, MelindaOttó, OttóGertrudis)
 kreatív írás, egy témáról különbözõ szerepekben &: a dráma bármely
szereplõjének nézõpontjából, tetszõleges mûfajban (napló, levél, interjú, belsõ monológ stb.  A/4-es lap terjedelemben)
 a dráma egy tetszõleges jelenetének feldolgozása a kettéosztott napló
& vagy a T-táblázat & technikájával
 kutatás: jelentés különbözõ források alapján &: egy szabadon választott, a korral, a szerzõvel, a mûvel vagy a befogadással kapcsolatos
kérdés részletesebb vizsgálata a szakirodalomban 3-4 forrás alapján és
saját feldolgozási szempontok szerint (vándorszínészet, színháztörténet, Bánk tragikuma, sötétségmotívum stb.)
 kutatás: gyûjtõmunka és néhány soros bemutatás: híres régi színészek
Bánk, Gertrudis, Melinda, Tiborc és Petúr szerepében (5-8 kép megkeresése, kinyomtatása, elrendezése és a rájuk való reflektálás)
 kutatás: gyûjtõmunka és néhány soros, reflektáló bemutatás: Bánk
bán-illusztrációk (3-4 illusztráció megkeresése, kinyomtatása vagy
fénymásolása, elrendezése és néhány soros bemutatása)
 Összehasonlítás: Bánk bán-adaptációk: Erkel Ferenc operájának szövegkönyve, Kael Csaba Bánk bán operafilmje: különbségek és hasonlóságok bemutatása szemponttáblázattal &
 kritika vagy elõadáselemzés egy megtekintett Bánk bán-elõadásról
(szempontok: Pavis, P.: Elõadáselemzés, Balassi Kiadó, 1996. melléklete felhasználásával)
 saját készítésû alkotások: jelmez- vagy színpadtervek, illusztrációk, mûsorfüzet, plakát stb.
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 A vitaóra tapasztalatainak összegyûjtése és megfogalmazása, zárónyilatkozat írása saját érvrendszerrel (1-2 oldal terjedelemben)
 A Bánk bánnal kapcsolatos önálló ötlet, önkéntes tevékenység dokumentációja indoklással
➠ Gondolkodjon el azon, milyen dokumentumtípusokat válogatna be egy,
a saját tanítási gyakorlatát, tanári munkáját bemutató portfólióba!
Írjon fel még néhány lehetséges ötletet irodalmi portfólió készítésére!

Irodalom
DE FINA, A. A.: Portfolio Assessement, Getting Started, New York, Scholastic
Professional Books, 1992.
FALUS IvánKIMMEL Magdolna: A portfólió, Oktatás-módszertani Kiskönyvtár, Gondolat Kiadói Kör ELTE BTK Neveléstudományi Intézet, 2003.
TEMPLE, CharlesSTEELE, JeannieMEREDITH, Kurtis: A kritikai gondolkodás fejlesztésének módszerei  A kritikai gondolkodás fejlesztése olvasással és írással
projekt VI. tankönyv, kézirat, 1988.
TIERNEY, R. J.C ARTER, M.DESAI, L.: Portfolio assessment in the reading-writing
classroom, Norwood, MA, ChristopherGordon, 1991.
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KÖZÉPPONTBAN A BEFOGADÓ: A TERVEZÉS
➠ Miért tartja vagy nem tartja fontosnak tanári munkájában a tervezést?
Ön szerint milyen készségekkel és képességekkel rendelkeznek azok a tanárok, akik jól tudnak tervezni?
Mit gondol, miért van az, hogy a profik sokkal több idõt fordítanak a tervezésre, mint a kivitelezésre?
Hogyan segíti diákjait abban, hogy megtervezzék az irodalomolvasással,
irodalomtanulással kapcsolatos tevékenységeiket?
TERVEZÉS, A TANÁRI TERVEZÉS TARTALMÁT
BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZÕK

A tanulás módszerének tanulása a gondolkodás tanulásáról szól, leginkább az elõre gondolkodáséról. ( ) Ha különbözõ területek, például a
matematika, az atlétika, a mûvészetek, a regényírás, a természettudományok vagy a konyhamûvészet szakértõinek teljesítményeit vizsgáljuk,
egy közös tényezõt találunk: azt, hogy a szakértõk több idõt töltenek a tevékenység megtervezésével, mint a kezdõk. (Fisher, 1999. 49.). A problémamegoldó helyzetek közös vonása, hogy döntést, cselekvési terveket és
programokat, valamint a problémamegoldás sikerességét mérõ módszereket igényelnek. Számos oktatáskutató véli úgy, hogy a sikeres problémamegoldást, és ezen belül a hatékony tervezést általános, a feladatok nagy
többségéhez illeszkedõ tudásrendszer (ismeretek, készségek, képességek,
kompetenciák) teszi lehetõvé. A tervezés az agy magasabb szintû funkciói
közötti kulcsfontosságú munkafolyamat, az emberi tanulás sikerességének
alapvetõ tényezõje. Mivel a tanulás valójában összetett és folyamatos problémamegoldás, a tervezés a tanári és a tanulói tevékenység (tanulás  tanítás  tanulássegítés) sikerességének is meghatározó tényezõje.
Az elõadásra, esetleg a szókratészi kérdve kifejtõ módszerre épülõ hagyományos iskolai gyakorlat sem nélkülözhette a tanári tervezést. Ha azonban
a pedagógus ismeretátadóból tanulásszervezõvé válik, ha a tanulás iskolai
tevékenységként nem eredmény-, hanem folyamatközpontú, ha a kompetenciafejlesztés hangsúlyos szerephez jut, és ha a tanulók személyes tudáskonstrukcióinak, értelmezõi kereteinek felépülését segíti a pedagógus, akkor a pedagógiai tevékenységben szükségszerûen megnõ a tanári tudatosság szerepe mind a tanulási folyamat tervezésében és szervezésében, mind
a folyamat értékelésében. Kutatások igazolják, hogy a tanár tervezési készségei szoros összefüggést mutatnak a tanulói teljesítményekkel.
A tanárnak a hatékony tervezés érdekében képesnek kell lennie:
 a tanulás tartalmának kiválasztására az adott tanulócsoport számára,
 a célok és a követelmények kijelölésére és egyértelmû megfogalmazására,
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 mérhetõ sikerkritériumok állítására,
 a tanulók célhoz viszonyított helyzetének feltérképezésére (ismeretek,
ismeretrendszerek, készség- és képességrendszerek, neveltségi szint,
diagnosztikus mérés, fejlesztési irányok, tanári elõfeltevések megfogalmazása, a tanulók meglévõ tudásbázisának elõhívása),
 az oktatás folyamatának megtervezésére (tananyag logikai szerkezete,
tanulói-tanári tevékenységek, módszerek és eljárások, eszközszükséglet, szervezeti keretek, eredményességi kritériumok és értékelési módszerek, gazdálkodás az idõvel).
A tanári tervezés tartalmát alapvetõen befolyásoló tényezõk:
 az országos (NAT, érettségi követelményrendszer, magtanterv) és helyi
(pedagógiai program, helyi tanterv) dokumentumok,
 a pedagógus tanári filozófiája, irodalomszemlélete és tapasztalati bázisa,
 a tanulói csoport ismeret- és képességrendszereinek szintje, olvasási
szokásai, olvasással kapcsolatos beállítódása, olvasói és tanulási tapasztalatai,
 az irodalomtudomány által szolgáltatott átfogó koncepcionális rendszerek, amelyekre érdemes figyelni az oktatás tartalmának kijelölése során, mert ezek az oktatás koncepcionális kereteit is meghatározzák (a
legújabb eredményeknek is helyet kell kapniuk az oktatásban, ez az irodalomtanításra vonatkoztatva jelenti a befogadásközpontúságot, valamint a fikcionalitással, nyelvi megalkotottsággal, történetiséggel és
intertextualitással leírható irodalomfogalmat),
 a folyamatszervezés: a differenciálás és individualizálás, a fejlesztés és
tehetséggondozás szempontjai,
 a pedagógus megnövekedett szabadsága,
 a rendelkezésre álló taneszközök (tankönyv, számítógép, audiovizuális
eszközök),
 valamint pedagógiai és módszertani kultúrája.
OKTATÁSTERVEZÉS, A PEDAGÓGIAI TERVEZÉS SZINTJEI

Az oktatástervezés legfelsõbb szintjeinek alapdokumentumai Magyarországon a Nemzeti alaptanterv (NAT) és a kétszintû érettségi vizsga követelményei. A NAT keretjellegû dokumentum, saját meghatározása szerint nem
tanterv, hanem olyan tantervi alap, amelyre a helyi tantervek és más pedagógiai programok épülnek. A közoktatás 12 évét szabályozza. Emellett a helyi tervezésben a kimeneti szabályozásként mûködõ érettségi vizsga követelményei jelentenek kiindulási alapot.
A tervezés intézményi szintjének alapdokumentuma a pedagógiai program, amely tartalmazza az országos szintû dokumentumok figyelembevételével elkészített helyi tantervet. Ez lehet a munkaközösség saját fejlesztésû,
180

jomodsz.qxd

8/5/05 10:20 AM

Page 181

akkreditált programja, de az intézmények akkreditált tanterveket is adaptálhatnak.
Az oktatástervezés országos és intézményi dokumentumai, valamint a
rendelkezésre álló taneszközök szolgálnak forrásul a tervezés tanári szintjeihez, melyek típusai a tanmenet, a tématerv és az óravázlat. A tanmenet a
saját szaktárgy oktatásának céljait és feladatait az adott évfolyamra, osztályra vagy tanulócsoportra lebontó éves terv, melynek döntési mechanizmusaiban  ha a tanár birtokában van a szükséges információknak  az adott tanulóközösségre vonatkozó ismeretek is érvényesülnek. A tanítás-tanulás folyamatában szerzett új tapasztalatok, tanári reflexiók és önreflexiók a
következõ tanév tanmenetének tervezésekor hasznosulhatnak.
A tematikus terv egy téma feldolgozásának idõtartamára vonatkozik. Az
irodalomtanításban ez lehet egy mûvelõdéstörténeti korszak, egy magyar
vagy világirodalmi blokk, egy-egy alkotói pálya vagy több órában feldolgozandó irodalmi alkotás. Mivel a tanmenet túl hosszú, az óraterv pedig túl
rövid folyamatra irányul, a közbeesõ tematikus folyamatterveknek egyre
nagyobb szerepe van a tanulási folyamatok hatékonyságának szempontjából. Ez, az általában a tartalomból kiinduló forma gondos tananyagelemzést igényel, amely egyaránt érinti a témában fontos fogalmak és összefüggések azonosítását, a belsõ és külsõ koncentráció lehetõségeinek számbavételét, a differenciálás és az individualizálás formáinak meggondolását, a
lehetséges problémaszituációk elõrejelzését, a tanulói tevékenységek, a fejlesztés (ismeret, ismeretrendszer, készség- és képességrendszer, személyiség), a tanulási módszerek és eljárások, valamint az ellenõrzés és értékelés
formájának, illetve kritériumainak tervezését.
A tematikus tervezés sajátos típusát jelenti a tanulói portfólió és a projekttervezés, amelyekben az eddig megszokottakhoz képest lényegesen nagyobb a tanulói önállóság szerepe, a döntésfolyamatokban való tanulói
részvétel a tervezéstõl a megvalósuláson át a prezentációig és az értékelésig. Tanulói portfólió készítésekor vagy projekttanuláskor a tanár szerepe fokozatosan az elõkészítésre, a tanulássegítésre, a feltételek biztosítására korlátozódik.
A tervezés tanári szintjének harmadik formája az óravázlat, amely az
adott tanítási óra konkrét, személyre szóló feladatait, tevékenységi formáit
tartalmazza a felhasznált eszközökkel és pontos idõbeosztással együtt.
A BEFOGADÓRA FIGYELÕ, AKTÍV TANULÁSRA ÉPÜLÕ
FOLYAMATTERVEZÉS

A fentiek áttekintése tudatosíthatja bennünk azt az egyébként magától értetõdõ tényt, hogy a tanítás-tanulás folyamatát több szintû tervezés elõzi
meg. Ugyanakkor kétségtelen az is, hogy míg a pályakezdõ tanárok kevés
tapasztalattal rendelkeznek a tanmenet elkészítéséhez, több figyelmet fordí181
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tanak óráik részletes megtervezésére. A gyakorlott pedagógusok kellõ tapasztalat birtokában állítják össze éves terveiket, de épp gyakorlottságuk
folytán fordulhat elõ, hogy nem készítenek minden egyes órájukhoz részletesen kidolgozott tervet.
Ha azonban a tanár filozófiája, tanulásfelfogása és irodalomszemlélete
változik  vagy, mert maga jut el konceptuális váltáshoz, vagy azért, mert az
oktatásirányítás gyakorol rá nyomást , és ennek nyomán tanári gyakorlata
is átalakul, elengedhetetlen, hogy az átállás többnyire hosszabb ideig tartó
folyamatát tudatos tervezõmunkával is segítse.
A magyar pedagógustársadalom meghatározó része, így az irodalomtanárok többsége, központilag elõírt, részletes és zsúfolt tantervek küzdelmes, ám kivitelezhetetlen megvalósításához szokott. S bár érzékeli a hagyományos irodalomtanítás kudarcát, esetleg ismeri a befogadásközpontú irodalomtudományi iskolák eredményeit, és elfogadja a tanulás konstruktív
szemléletû felfogását, továbbra sem tud szabadulni a tananyag bûvöletétõl, valamint abbéli szorongásaitól, hogy elmarad a tananyagban, diákjai kárát láthatják annak, ha ezt vagy azt kihagyja.
Másoknak módszertani problémát jelent az új, interaktív és reflektív irodalomtanítási gyakorlat kialakítása, mert bizonytalan a módszerek és eljárások alkalmazásban vagy abban, hogyan értékelje tanítványainak a nyitott
gondolkodáson alapuló szóbeli és írásbeli megnyilatkozásait.
A tervezés szempontjából új szemléletet és gyakorlatot kíván az oktatási
tartalomról a kompetenciafejlesztésre, a maradandóbb, felhasználhatóbb
tudásra vonatkozó igények megjelenése is.
Mindebbõl fakad annak szükségessége, hogy tanítási gyakorlatunk tudatos megváltoztatásának folyamatában a lehetõ legtöbb alkalommal készítsünk pontos, minden részletre kiterjedõ óra-, illetve tématervet. Ez egyébként azért is megkerülhetetlen, mert míg az ismeretek, ismeretrendszerek
elsajátításához elsõsorban a tananyag elrendezésének megtervezésére van
szükség, ami a középiskolai irodalomtanításban (egyelõre) hagyományosan
és meghatározóan kronologikus rendezõelvet jelent, az új érettségi követelményekben hangsúlyosan megjelenõ kompetencia-követelmények a széles
körû készség- és képességfejlesztést is az irodalomtanítás feladatává teszik.
Készségek és képességek rendszerét kialakítani, illetve fejleszteni pedig
csak diagnosztikus mérések eredményeire építve, nagyon tudatos tanári
tervezõmunka alapján és differenciáltan lehetséges. Nem kevésbé fontos
ebben a szakaszban, hogy folyamatosan kérjünk visszajelzést diákjainktól
(kilépõkártya &), és gyakoroljuk a tanári önreflexiót. Így tapasztalataink
beépülhetnek a további tervezõmunkánkba.
Az alábbiakban egy példát olvashat a befogadót a középpontba állító irodalomóra részletes tervezésére és a tervezés szempontjaira. A tervezési folyamat három szakaszból áll, melyekben a tanár megfontolja, mit kell tennie
neki és tanítványainak az óra elõtt, a ráhangolódás  jelentésteremtés  reflektálás modelljében építkezõ óra alatt, valamint az óra után a sikeres ta182
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nulási folyamat érdekében (TempleSteeleMeredith, 1988/VI.). Tematikus
tervre a Kooperatív tanulás irodalomórán címû (Vörösmarty Mihály:
Csongor és Tünde), tanmenetre a tanmenetjavaslatokat tartalmazó fejezetben található példa. Az óratervezés alábbi szempontjai, megfontolásai
kiterjeszthetõek, adaptálhatóak mind a tematikus, mind a tanmenet tervezésére.
Kétségtelen, hogy egy-egy ilyen óraterv elkészítése  különösen eleinte 
rendkívül idõigényes, de a gyakorlottság megszerzésével és a tapasztalatok
felhalmozódásával arányosan késõbb a szükséges idõráfordítás is jelentõs
mértékben csökken. Ezért az elsõ idõkben fontos szerepe lehet a munkaközösségeknek mind az óratervek bankjának kialakításában, mind a tapasztalatok feldolgozásában.
Az interaktív és reflektív tanulás tervezésében a tankönyvcsalád felépítése, kérdés- és feladatbankja nagy segítségére lehet a tanárnak. Az RJR modellben való idõtakarékos tervezéshez úgy használhatja fel a tankönyvi kérdéseket és feladatokat, hogy azokat mind módszerekbe, mind tanulási eljárásokba transzformálhatja. Erre a technikaleírásokat tartalmazó fejezet
konkrét példákat, ötleteket is ad.
PÉLDA AZ ÁTGONDOLT, RÉSZLETES ÓRATERVEZÉSRE
CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY: TARTÓZKODÓ KÉRELEM
10. évfolyam (1 tanóra)
AZ ÓRA ELÕTT
Motiváció
Miért értékes ez az óra?
(Miként készíti fel a tanulókat további irodalomtanulmányaik megértésére?
Miként kapcsolódik személyes élményeikhez, érdeklõdésükhöz?
Minek a megértésére, elvégzésére teszi õket képessé?)

A tanulók megismerkednek a rokokó életérzéssel
és nyelvi megalkotottságának néhány jellemzõjével. A könnyed szerelmi idill, az udvarlás helyzete
a korosztályhoz közel álló téma, a vers könnyen
értelmezhetõ, ezért a saját olvasat sikeréhez juttathatja a befogadót, ugyanakkor teret enged
más mûvészeti ágak bevonására.

Hogyan illeszkedik abba, amit korábban tanítottam, és ahhoz, amit ezt követõen fogok tanítani?

A magyar felvilágosodás témakörén belül Csokonai gondolati ódáit követi, részben megegyezõ (stílusjegyek), részben eltérõ (szerelmi téma,
könnyed mûfaj: dal) jellemzõkkel. Az itt tapasztalt könnyed idill Csokonai késõbbi költészetében elégikusra változik, de a formai játékosság
és a stílusszintézis megmarad. A rokokó szerelmi
költészet különbözik korábbi és késõbbi korok
szerelmi lírájától, ami az irodalom történeti létmódjára is felhívhatja a tanulók figyelmét.
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Milyen lehetõségeket rejt az óra a kritikai
gondolkodás szempontjából?
(Hogyan szervezhetõ meg a tartalom úgy, hogy
minél nagyobb számú személyes jellegû választ
indukáljon? Milyen fontos, véleménycserére, vitára ösztönzõ kérdésekre ad alkalmat a tananyag? A témának mely vonatkozásai késztethetik a tanulót további kutatásra vagy a megértettek szerinti cselekvésre?)

Felvetõdhet a stílusszintézis vagy stíluskeveredés
problémája. A vers többféle megközelítés lehetõségét kínálja, például a szerelmet valló érzelmi állapota, a vallomást meghallgató szerepe, reakciói, a szövegváltozatok megítélése poétikai szempontok mentén. A diákok személyes élményeihez
kapcsolódva lehetõséget ad annak meggondolására, hogy mi a szerepe az életünkben ma az udvarlásnak.

Célok
Milyen információkat keresünk és dolgozunk
fel (diákdiáktanár)?
(A demonstrálható célok olyan megfigyelhetõ
viselkedést vagy gondolkodást írnak le, amelyre a diákok az óra eredményeként képesek lesznek, illetve olyan produktumokat, amelyeket létre tudnak majd hozni. Például: alkalmazás,
elemzés, értékelés, személyes vonatkozás, példa,
érvek, álláspontok, összehasonlítás, ellentét, kreatív írás, poszterkészítés, kérdések megfogalmazása stb.)

A rokokó stílusjegyek felismerése, kiemelése és
értelmezése,
a versváltozatok különbségeinek és azok jelentésbeli, illetve hatásbeli következményeinek felismerése,
a stílusszintézis megértése, a különbözõ stílusok
jellemzõ jegyeinek megkülönböztetése (rokokó,
klasszicizmus, népiesség),
érvelés a széttartó vagy szintézist alkotó megalkotottsággal kapcsolatban,
verstani ismeretek alkalmazása és bõvítése.

Mihez fognak kezdeni a diákok ezzel a tudással?

Meggondolhatják, hogy bókolni, udvarolni, hódítani jó dolog, mint ahogy a bókot, udvarlást fogadni is, hiszen a játék, a szépség, a szerelem az
ember egyik legfontosabb örömforrása. Újabb,
késõbb is felhasználható tapasztalatot szereznek
az önálló versértelmezésben, a kritikai magatartás gyakorlásában.

Elõfeltételek
Milyen tudásanyaggal (ismeretekkel, készségekkel és képességekkel kell rendelkeznie a
diáknak ahhoz, hogy sikeresen tanuljon ebbõl
az órából?

Elõzetes ismeretek a felvilágosodás stílusirányzatairól, verstani ismeretek, a képzelet mûködtetése, összeszokott csoportmunka, szociális készségek, a használt technikák ismerete, verselemzõ
gyakorlat.
Otthon elkészített ritmushangszerek (G. 10/109/3.,
Szk. 10/96/3. feladat szerint).

Értékelés
Mi bizonyítja majd, hogy a diák tanult az órából?
(Ha a tanulás folyamata hangsúlyos, az értékelés
nagy része  eltérõen a hagyományosan megszokottól  már az óra során megtörténik.)
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Segédanyagok és idõbeosztás
Hogyan fogom a segédanyagokat és az idõt a
feladatokhoz rendelni?
(Az idõbeosztás bonyolult dolog, különösen, ha
a diákok tevékenységéhez szükséges idõ tervezésérõl van szó. Még rutinos tanár sem tudja pontosan megjósolni, mennyi idõbe telik, míg a csoportok befejezik feladataikat. A világos tanári
utasítások, a hatékony nyomon követés, a begyakorlott csoportmunka gördülékenyebbé teheti a folyamatot. Ha egyes kérdések elmélyült vizsgálatára nem marad idõ, a tanár tervezhet kiterjesztett tevékenységet is. Az is lehetséges, hogy a
ráhangolódás fázisát az elõzõ óra végére tervezzük, vagy a jelentésteremtéssel kapcsolatos tevékenységeket  például kettéosztott napló  óra
utáni, otthoni vagy könyvtári feladatnak adjuk.
Ekkor a tanóra a reflektálásra szervezhetõ.)

Eszközszükséglet csoportonként: egy-egy rokokó
képzõmûvészeti alkotás fénymásolata, szöveggyûjtemény, fél ív csomagolópapír, gyurmaragasztó, 2 db vastag filctoll, otthon elkészített ritmushangszerek. Magnó. Ráhangolódás: 10 perc
(csoportbeszélgetés, megosztás) Jelentésteremtés: 30 perc (csoportmunka tanári kalauzokkal és
prezentáció) Reflektálás: 5 perc (zenélés, esszéírás, zenehallgatás)

Munkaforma
Hogyan rendezem csoportba a diákokat a tanuláshoz?

38 fõs osztálylétszám, 4 fõs, a feladatok nehézsége szerint differenciált csoportok, ha nincs hiányzó, két ötfõs csoport is lesz, vagyis 9 csoportra
tervezem az órát.

AZ ÓRÁN
Ráhangolódás
Hogyan vezetem rá a diákot a tanulással kapcsolatos célok és kérdések megfogalmazására, saját elõzetes tudásának megvizsgálására,
hogyan keltem fel kíváncsiságát, segítem
összpontosítását?
(Ebben a szakaszban többek között a következõ
módszertani eszközöket használhatjuk:
 elõrendezõk (szövegrészletek, képek, forrásrészletek),
 összpontosító tanári kérdések (pl. Hányféle
szerelem van szerintetek? Mi a jó az udvarlásban stb.),
 ötletbörze & vagy grafikai szervezõk használata az elõzetes tudás elõhívására (pl. pókhálóábra & a rokokóról vagy címmeditáció),
 elõrehozott hívószavak a versbõl (részbõl az
egészre &) és jóslás &,
 rövid esszé & (például az udvarlás szerintem ),
 TTM-táblázat & elsõ két oszlopának kitöltése.

1) Minden csoport 1-2 perc alatt listát & készít
a G. 10/116., Szk. 10/103. oldalon található kép 
Jean-Honoré Fragonard: A hinta  rokokó jegyeirõl, vagy minden csoport megkapja egy-egy rokokó képzõmûvészeti alkotás fénymásolatát, így
különbözõ alkotások rokokó jegyeit figyelhetik
meg és listázhatják. Megosztás névlánccal &,
minden csoport 1-2 jellemzõt mondhat a listájáról
(kecsesség, aprólékos díszítettség, pajzán, erotikus téma, elegancia, szertelenség, dekorativitás,
életöröm, kis földi örömök, idill stb.), az elhangzottak nem ismételhetõk.
2) 1-2 perces csoportbeszélgetés: Mit vennétek a
Rokokó szerelmek boltjában (helyszínek, napszakok, díszletek: növények, állatok, tárgyak;
helyzetek, ruhák, szavak). 2-3 perces megosztás
az egy marad, három megy technikával &.
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Jelentésteremtés
Miként fognak a diákok a téma feltárásába?
Ebben a szakaszban a következõ módszertani lehetõségekbõl is választhatunk:
 tanulói kérdésfelvetés a vizsgálható szempontokra vonatkozóan, beillesztés: az elõhívott tudás és a szövegre vonatkozó elõfeltevések
megerõsítése vagy cáfolása az elolvasott irodalmi alkotás szövege alapján,
 irányított olvasás: szakaszos olvasás &,
 szövegfeldolgozó eljárások (például: kettéosztott napló &, T-táblázat &, szemponttáblázat &, halmazábra &),
 páros találgatás: a diákok párban, felváltva tesznek fel kérdéseket és keresnek választ rájuk,
 kooperatív tanulócsoportokban szervezett tevékenység tanári kalauzok & segítségével.
Ha a tanulóknak nincs tapasztalatuk a csoportmunkában, ha nem ismerik az alkalmazott tanulási módszereket és eljárásokat, idõt kell fordítani
ezek ismertetésére és modellálására is. A megszerzett tanulói tapasztalatokkal és gyakorlattal
válhat egyre gördülékenyebbé a munka.

1) A vers elolvasása egyénileg (SZ. 10/136. o.),
csoportmunka, prezentációs anyag készítése
csomagolópapírra a következõk szerint:
 13. csoport (könnyebb): G. 10/106/12., Szk.
10./93/12. kérdés a kettéosztott napló technikájával &.
 45. csoport (közepesen nehéz): G. 10/106/34.,
Szk. 10/93/34. kérdés a kettéosztott napló
technikájával &.
 67. csoport (nehéz): G. 10/106/56., Szk.
10/93/56. kérdés, szemponttáblázattal &.
A válaszhoz felhasználhatjátok az alábbi népdalrészletet is!
Arra alá a Baranya-szélben
Kinyílott a tulipán a bodza szélen.
Egy-két szál, három szál.
Kutya voltál rózsám, megcsaltál.
 89. csoport (közepesen nehéz): Vessétek öszsze a szöveggyûjteményben olvasható korábbi
változattal a verset, mutassátok be a fõbb különbségeket! Térjetek ki arra is, hogy a változtatás szerintetek hogyan befolyásolta a jelentést és a hatást!  halmazábrával &.

Miként ellenõrzik majd, hogy megértették a
tanulási tartalmat?

Prezentáció: a csomagolópapírok (munkavázlat)
kiragasztása a teremben, az azonos feladaton
dolgozó csoportok közül az egyik bemutat, a többi kiegészít, esetleg vitatkozik, tanári kérdések, kiegészítések, magyarázatok hangozhatnak el.

Reflektálás
Mire tudja használni a diák a tanultakat?
A diákok ebben a szakaszban maguk kezdenek
valamit a tanultakkal. Ezt a következõ módszertani lehetõségek is segíthetik:
 rövid esszé &, amely a diákok saját tapasztalataival, életszerû helyzetekkel kapcsolja össze
a megértetteket,
 vita, melyben lehetõség nyílik különbözõ vélemények és nézõpontok ütköztetésére, olvasói
választ igénylõ tanári kérdések,
 drámajátékok,
 visszatérés a TTM-táblázat & harmadik oszlopához,
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1) Közös megbeszélés: a verszene szerepe, a
bimetrikus ritmus, majd ritmusgyakorlat az otthon elkészített ritmushangszerekkel (a hangszerek elkülönítése tompa illetve magas hangzás
szerint, elõször a magyaros, majd az idõmértékes
ritmus, végül a kettõ együttes megszólaltatása 
a közös alkotás, a ritmus öröme.
2) Írás saját magunk számára & (2-3 perces
esszé)
Az udvarlás szerintem .......................... (vagy)
Én a szerelemboltban vennék.........................
Közben: zenehallgatás: G. 10/109/4.
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 az utolsó szó joga & (a diákok felírnak egy
szövegbõl vett idézetet egy cédula egyik oldalára, és megjegyzést fûznek hozzá a másik oldalon, az idézethez többen is megjegyzést fûzhetnek, de a cédula tulajdonosáé az utolsó szó
joga),
 kilépõkártya &,
 szemponttáblázat &,
 háromlépéses interjú &,
 kreatív írás (például ötsoros & vagy egy témáról különbözõ szerepekben &),
 más szövegekre való alkalmazás.
Milyen irányítást kapott ahhoz, hogy a késõbbiekben felkészült legyen az új tudás megfontolására, a fennmaradó kérdések megválaszolására?

Interaktív és reflektív módon használta meglévõ
ismereteit, és jutott el újabbakhoz; gondolkodási
képessége, mûértõ-mûelemzõ készsége, nyelvi
kifejezõkészsége tevékenységben fejlõdött, közben tanári megerõsítést, nyomatékosítást, magyarázatot, kiegészítést kapott. Vagyis a tanári tevékenység a tanulásszervezésre irányult.

Milyen következtetésekhez kell eljutnunk az
óra végére?

Csokonai versében a rokokó, a klasszicista és a
népies jegyek egységet alkotnak; bravúros verselõ, a zenei hatások és a képek az esztétikum forrásai. Az udvarlás nemcsak a költészet egyik gyakori témája, hanem életünk egyik örömforrása,
nem mindegy tehát, hogyan tesszük vagy hogyan fogadjuk.

Az óra után
Kiterjesztés: Milyen további tanulás irányába
vezet ez az óra? Mit tegyen a diák az óra befejezése után?

Például elolvashatja otthon a tankönyv értelmezését, és a jelölés technikájával & összevetheti
az órai értelmezéssel,
választhat egy másik Csokonai-verset önálló értelmezésre, melyben alkalmazhatja a megtanultakat, vagy elkészítheti a G. 10/109/5. vagy 6.,
Szk. 10/96/5. vagy 6. feladatot,
nem utolsó sorban várhatom, hogy saját párkapcsolataiban is felhasználható élményhez, megfontolandó tudáshoz jutott.

Bárdossy és társai, 2002. 287290.

TANULÓI TERVEZÉS, METAKOGNÍCIÓ

Van tervem, elég bonyolult, és az is lehet, hogy nem jön be, de legalább
terv  idézi Fisher egy kilencéves gyermek mondatát a tanulás tanításáról
szóló könyvében (Fisher, 1999. 49.). A gyermeki gondolat a tanár tervezési
tevékenységével összefüggésben arra is ráirányíthatja a figyelmet, hogy a
diákok tanulási folyamataiban meghatározóan fontos szerepe van a tanulói
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tervezésnek. A diákok az iskolában többnyire megtanulják elvégezni feladataikat, ugyanakkor gyakran nincsenek tudatában saját tanulásuk tervezésének jelentõségével. Tanáraiktól kevés segítséget és az iskolai környezetben
szûkös terepet kapnak tervezési képességeik kibontakoztatásához és fejlesztéséhez, miközben tudjuk, hogy a jó eredményeket megelõzi a folyamat tervezése, az eljárásmód állandó igazítása, finomítása, és a teljesítmények folyamatos figyelése (Fisher, 1999. 49.). A kutatók egy része az
iskolában használható kognitív módszerek közül azért a tervezést tekinti a
legfontosabbnak, mert ez segíti hozzá leginkább a tanulókat ahhoz, hogy
tantárgyaktól függetlenül rendezetten és rendszerszerûen kezeljenek információkat.
Bizonyos célok eléréséhez már egészen kicsi gyerekek képesek cselekvéssorokat alkotni, ám csak késõbb értik meg, mit is jelent valójában egy
cél elérésének érdekében tevékenységeket elõre megfontolva, tudatosan
összekapcsolni: kidolgozott gondolkodási programot, vagyis tervet készíteni. A hatékony tervezéshez és a sikeres tanuláshoz egyaránt szükséges,
hogy a tanuló képes legyen rálátni saját gondolkodási folyamataira, el
tudjon jutni saját gondolataihoz és érzéseihez annak érdekében, hogy megértse, amit gondol vagy érez, hogy tudja, miért teszi azt, amit tesz. Ez a rálátás a metakogníció, más néven interperszonális intelligencia, melyet a
gondolkodáskutatók azért tartanak az emberi intelligencia legfontosabb részének, mert az intelligencia összes többi területéhez kötõdik. A metakognitivitás három fõ jellemzõje a tervezés (mûveletek, folyamatok, eredmények,
problémák, akadályok), a nyomon követés (cél, folyamat, hibák) és az értékelés (stratégiák, folyamat, hibák, eredmény). A jó metakognitív készségekkel rendelkezõ metatanulókat az jellemzi, hogy saját ellenõrzésük
alatt tartják a gondolkodásukat, elõre látják a dolgokat, és számba veszik a következményeket. Tudják, mely stratégiák segítenek a gondolkodásban ( ), tudják, mi mással próbálkozzanak, ha elakadnak.
A nem metatanulók mentálisan passzívak, és nem hajlanak az elmélyült megfontolásra. Azt hiszik, hogy tanulásuk kívülrõl irányított.
(Fisher, 1999. 53.)
➠ Készítsen el egy óravázlatot a fenti szempontsor mentén, és rögzítse a
maga számára a tervezés során szerzett tapasztalatait!
Hogyan gyõzné meg tanártársait arról, hogy bár idõigényes, mégis szükséges az alapos tervezés, ha a tanulók tevékenysége áll a tanulási folyamat középpontjában?
Gondolja át, milyen lehetõségeket kínálhat a kooperatív tanulás, a projekttanulás és a tanulói portfólió módszere a tanulói tervezésre és a
metakognícióra!
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Irodalom
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Nemzeti Tankönyvkiadó, 1999.
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KÖZÉPPONTBAN A FOLYAMAT: AZ ÉRTÉKELÉS
AZ ÉRTÉKELÉS

Az értékelés a tanulási folyamat sajátos tevékenységterülete. A hagyományos pedagógiában döntõen a tanulóra irányuló tanári tevékenység volt,
melyben  egyéb értékelési funkciók mellett: a tanulók szelekciója, a pályaválasztás orientálása  a minõsítés jutott hangsúlyos szerephez.
A külföldi pedagógiai törekvésekben az 1950-1960-as évektõl, a hazaiakban az 1970-1980-as évektõl jelent meg egy differenciáltabb megközelítésmód igénye, amely az értékelésben az elérendõ célokkal (a tanulóktól elvárt
viselkedés, illetve teljesítmény), a tanulók tanulási tapasztalataival, illetve tanulási stratégiáival, valamint az értékeléssel (amely megállapítja, hogy a tanulók elérték-e a kitûzött célokat) mint három alapvetõ elemmel számolt.
E törekvések nyomán napjainkra megváltozott a pedagógiai értékelés jelentése is. Mára a pedagógiában a minden pedagógiai kategóriára és az oktatás minden szintjére kiterjedõ visszacsatolást nevezzük értékelésnek. Gyakorlata tehát kiterjed az oktatás teljes folyamatára (bemenet  folyamat  kimenet), az értékelés tárgyában a tanulóra, a tanárra, az iskolára, az oktatási
rendszerre, a tantervekre, illetve programokra. Árnyaltabbak lettek a tanulókra irányuló funkciói is, a minõsítés, a szelekció és az orientáció mellett
olyan szerepei jelentek meg, mint a visszacsatolás, a fejlesztés, a tanulássegítés, a tanulói önreflexió és önértékelés. Az eredmények rendszeres mérése, elemzése és visszacsatolása minden szinten és irányultságban hatékonyságnövelõ szerepet tölt be.
A teljes folyamatra kiterjedõ értékelés formái a következõk:
 helyzetfeltárás
® diagnosztikus (a folyamat elõtti, bemeneti)
 fejlesztés, segítés ® formatív (a folyamat alatti, folyamati)
 minõsítõ
® szummatív (a folyamat utáni, kimeneti)
Az értékelés kritériumaiként az objektivitást, az egységességet, a megbízhatóságot és az érvényességet nevezi meg a szakirodalom (Csapó, 1997. és
Golnhofer, 1999.).
➠ Vegye számba, milyen eszközökkel szokta értékelni diákjai teljesítményét!
Gyûjtsön érveket a maga számára az osztályzattal történõ értékelés mellett és ellen! (Ehhez akár a T-táblázatot is használhatja.)
AZ INTERAKTÍV ÉS REFLEKTÍV TANULÁS
ÉS AZ ÉRTÉKELÉS

Tanárképzõ és tanártovábbképzõ kurzusokon a leendõ és gyakorló irodalomtanárok rendszeresen visszatérõ kérdése: hogyan lehet ellenõrizni és értékelni a diákok tudását akkor, ha a diákok tevékenysége áll a tanulási fo190
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lyamat középpontjában, illetve, ha olyan problémával, kérdéssel foglalkoznak, amelyekre nem adható egyetlen helyes válasz.
A pedagógusok rendszerint azt is érzékelik, hogy amikor az irodalomtanár a diákok saját jelentésteremtésére, befogadására helyezi a hangsúlyt,
akkor a szummatív, kimeneti értékelésnél fontosabb a folyamat alatti, formatív értékelés, amelynek szerepe a megértés aktusainak, illetve a párok,
csoportok munkájának nyomon követése, a tanulássegítés és a fejlesztés, a
saját tanulás iránti felelõsség és tudatosság kialakítása. Ezért a tanárok
egyre jobban szükségét érzik annak, hogy ne csak a termék értékelésére
koncentráljanak, hanem a tanulássegítéshez és a folyamatértékeléshez kellõ információval rendelkezzenek diákjaik gondolkodásáról és tanulásáról,
valamint, hogy módot adjanak a tanulói önértékelésre.
Az aktívan tanuló diákoknak felelõsséget kell vállalniuk saját tanulásukért. Ennek egyik feltétele, hogy magában az értékelési folyamatban is
partnernek lehessenek. Látniuk kell saját fejlõdésüket, eredményeiket és
problémáikat annak érdekében, hogy felkészülhessenek az élethosszig tartó tanulásra.
Az értékelés tevékenységének újragondolását sürgetik az új típusú érettségi vizsga követelményei is, hiszen az ismeretrendszerek, készség- és képességrendszerek hatékony fejlesztése-fejlõdése, a kompetenciák kialakítása-kialakulása elképzelhetetlen a tanulók elõzetes tudásbázisról való tanári
tájékozódás (diagnosztikus értékelés) nélkül. Elképzelhetetlen, hiszen bármilyen fejlesztõ folyamat csak a bemeneti mérések eredményeként tervezhetõ érdemben és személyre szabottan.
Mindezért az interakív-reflektív tanulás során az értékelést is új alapokra
kell helyezni. Hangsúlyosabb szerepet kell kapnia a diagnosztikus, illetve a
folyamatértékelésnek, miközben az új módszerek feltehetõen még sokáig
együtt élnek a szummatív (eredményközpontú) értékeléssel, az osztályozás
és vizsgáztatás hagyományos kultúrájával. Az oktatásirányítók, az iskolaigazgatók, a szülõk, a tanárok és maguk a diákok továbbra is tudni akarják, hogyan számszerûsíthetõk és vethetõk össze az eredmények, a tanulási teljesítmények (TempleSteeleMeredith, 1988/VI. 37.)
AZ ÉRTÉKELÉS ÚJSZERÛ LEHETÕSÉGEI

A hazai irodalomtanítás gyakorlatában a pedagógusoknak eddig is kellett
osztályzatot adniuk olyan  elsõsorban írásbeli  tanulói produktumokra
(esszé, értekezés, összehasonlító elemzés), amelyekben a tárgyi tudás az
értékelésnek nem lehetett egyetlen szempontja. Mégis, az általános gyakorlatot ezen a területen az jellemezte (jellemzi), hogy a tanár részletes és a tanulók számára is nyilvánvaló szempontrendszer nélkül, az írásbeli munka
globális értékeinek becslésével (tartalom, nyelvhasználat, szerkezet), saját
belsõ értékrendje, összehasonlítási tapasztalata mentén értékelte a tanulói
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teljesítményt (a régi érettségi javítási útmutatója több, itt nem részletezett
okból sem tudta betölteni a jól használható kritériumrendszer szerepét).
A konstruktivista tanulásfelfogás és a befogadásközpontú irodalomtanítás gyakorlata lényegesen megnöveli az olyan szóbeli és írásbeli tanulói
produktumok számát és formáit, amelyeket nem lehet a helyes válasz kipipálásával vagy homályos kritériumokkal értékelni. Önmagunk és diákjaink elõtt is konkréttá és nyilvánvalóvá kell tenni a jó munka követelményeit.
Világosan kell látnunk és tanulóinkkal láttatnunk a célokat, és már a folyamatot megelõzõen pontosan kell ismerniük az értékelés kritériumait ahhoz,
hogy tanulásukat, tevékenységüket tudatosan és felelõsen alakíthassák.
Többek között tudniuk kell, mitõl is jó egy prezentáció vagy egy felolvasás,
mitõl hatékony vagy problémás a csoport munkája, milyen szempontoknak
felel meg egy jó esszé, ki a hatékony vitatkozó, vagy mitõl jó az érvelés.
Mindez a cél eléréséhez szükséges követelmények részletes és konkrét
szempontokra bontásával és közzétételével történhet. A kritériumrendszerre
alapozott értékelés a folyamatban formatív, a kimenetnél szummatív szerepet tölthet be.
Az éppen aktuális szempontokat például a tanár csomagolópapíron elõre
(a feladat megkezdése elõtt, még a tervezés szakaszában) kifüggesztheti a
teremben, vagy fénymásolatban kézbe adhatja, esetleg felteheti az iskola
honlapjára. Megbeszélheti a diákokkal, hogy a megcélzott érdemjegy elérése érdekében e kritériumokat építsék be munkáikba, és eszerint becsüljék
meg saját dolgozataik értékét, így fejlõdik önértékelési képességük is. Majd
a tanár is e szempontsor mentén értékeli a diákok munkáit.
Bizonyos feladatokkal, produktumokkal kapcsolatban (például: vita, drámajáték) számos tanár  szerintem jogosan  viszolyog az osztályozástól.
Ilyenkor a jó teljesítményre való ösztönzést az elõre közzétett és a tanár által
vagy közösen összeállított önértékelõív segítheti.
Fontos lehet tudni, hogy ha a jó szöveg vagy beszédmû kritériumait túl
szigorúan határozzuk meg, gátoljuk a diákok eredeti gondolatainak megszületését.
Hasznos lehet továbbá, ha a tanár maga is kipróbálja, hogyan tud õ
megfelelni a saját maga által állított kritériumoknak.
Jó, ha elõször csak kevesebb szempontot adunk diákjainknak, és késõbb,
a gyakorlottság megszerzésével párhuzamosan bõvítjük, finomítjuk azokat.
Egy idõ után megpróbálkozhatunk azzal is, hogy egy-egy produktum értékelési kritériumainak összeállítását a tanulókkal közösen végezzük, esetleg maguk a tanulók is összeállíthatnak egy kritériumrendszert.
A célok függvényében meghatározott szempontok szerinti értékelésnek
több formája is van. Például a kiváló, megfelelõ és a nem kielégítõ munka
szempontjait feltüntetõ értékelési táblázat (rubric), a kérdéssorok vagy állítások mentén történõ értékelés (checklist) és a becslési skálát használó
szempontsor (rating scale). Az értékelés sajátos, komplex lehetõségét kínálja a tanulói portfólió.
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A kooperatív tanulás csoportfolyamatainak önértékelésére, valamint a
nyomon követés biztosítására is használhatóak a csoport vagy a csoporttag
tevékenységére vonatkozó önértékelõ ívek, jegyzõkönyvek. A csoportmunka befejeztével, célszerû idõt szánni arra, hogy a csoport visszatekintsen tanulásának folyamatára, elgondolkodhasson munkáján, reflektálja, értékelje
a közös és egyéni teljesítményeket, feltárja a problémákat, azokra megoldásokat dolgozzon ki, vagy a csoport tagjai új célokat tûzzenek ki a hatékonyabb csoportmunka érdekében. Az ilyen jellegû önértékelés segíti a saját
tanulásra való rálátást, fejleszti a tanulók metakognícióra való képességét.
A tanár a tevékenységben való megfelelõ részvétel ellenõrzésére a mintavétel lehetõségével is élhet. Például mintavétellel térképezheti fel az egyes tanulási technikák (jelölés, TTM, jóslástáblázat, fürtábra) lényegének megértését,
az alkalmazásukban való jártasságot, az íráskészség fejlõdését (kreatív írás)
vagy az olvasói attitûd változását (olvasónapló). A beadott minták minõségébõl következtethet a gondolkodási stratégiák elsajátításának mértékére is.
Akármelyik értékelési formát használjuk, a fejlesztés érdekében elengedhetetlen a tapasztalatok visszacsatolása, frontális, csoportos vagy egyéni
megbeszélése.
PÉLDA A VITAKÉSZSÉG ÖNÉRTÉKELÉSÉRE
ÉRTÉKELÉSI TÁBLÁZATTAL
Kiváló
A vita témájára való felkészüléskor mozgósítottam és grafikai
szervezõkkel rendszereztem meglévõ tudásomat.

Megfelelõ

Nem megfelelõ

A vita témájára való felkészülés- Nem mozgósítottam vagy nem
kor meggondoltam, mit tudok a tudtam elõhívni érdemi ismeretémáról.
tet a témáról.

Különbözõ forrásokból új érve- Legalább egy forrást elolvastam,
ket és ellenérveket kerestem, hogy új szempontokat találjak a
hogy felkészülten tudjam védeni téma megközelítéséhez.
álláspontomat.

Nem volt idõm forrásokból tájékozódni, vagy tájékozódtam, de
nem tudtam a forrás érveit azonosítani (nem értettem).

Határozott álláspontom alakult Nem alakult ki határozott álláski a kérdésrõl, amelyet meg is pontom a kérdésrõl, de van néfogalmaztam a többiek számára. hány érvem ellene és mellette is.
Ezeket el is mondtam a vitában.

Tanácstalan voltam a kérdésben, kívül maradtam a vitában,
nem fogalmaztam meg semmilyen véleményt.

A vitában az álláspontomat alá- A vitában több érvet is meg tudtámasztó érveim közül ki tud- tam fogalmazni, és menet köztam válogatni és össze tudtam ben új érvek is eszembe jutottak.
kapcsolni (ezért, így, ebbõl
fakad, ennek feltétele, például, ebbõl következik, mindez
bizonyítja) a szerintem leghatásosabbakat, vita közben új érvek is eszembe jutottak.

Nem tudtam érveket mondani
egyik álláspont mellett vagy ellen sem, vagy volt néhány érvem, de bizonytalan voltam
bennük, így inkább nem tettem
közzé azokat.
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Kiváló

Megfelelõ

Nem megfelelõ

Kérdéseket tettem fel, hogy Kérdéseket tettem fel, ha valamit Nem kérdeztem.
pontosan értsem a másik állás- nem értettem.
pontot képviselõk érveit.
Kérdéseket tettem fel, hogy rá- Nem tudtam olyan kérdéseket
mutassak a másik álláspont feltenni, amelyek megzavarták a
gyengeségeire.
vitapartnert.
Figyeltem arra, hogy világosan,
meggyõzõen és hatásosan érveljek (szófordulatok, változó
mondattartalmak, szemléletes
és életszerû példák, testbeszéd,
prozódiai eszközök).

Ha kérdeztek, megpróbáltam
válaszolni.

Többször kaptam vitapartnere- Csak arra tudtam figyelni, hogy
imtõl arra vonatkozó kérést vagy ha kérdeznek, én is mondjak
kérdést, hogy ismételjem meg, valamit.
fejtsem ki világosabban gondolataimat.

Nyitott voltam a vitapartnerek ér- Hajthatatlan voltam álláspontom
veire, megfontoltam, és ha lehe- védelmében.
tett, elfogadtam azok igazságát.

A vita végére sem tudtam saját
álláspontot kialakítani az elhangzott érvekkel kapcsolatban.

PÉLDA AZ  EGY IRODALMI ALKOTÁS ÉRTELMEZÉSÉHEZ VAGY TÖBB
IRODALMI ALKOTÁSBAN MEGVIZSGÁLANDÓ KÉRDÉS, SZEMPONT,
PROBLÉMA KIFEJTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ  ESSZÉ TÍPUSÚ SZÖVEG
ÉRTÉKELÉSÉRE BECSLÉSI SKÁLÁVAL
A minõsítés
szempontja

Állítás

Becslés

Szerkezet/mûfaj
1. bevezetés

A tanuló képes a téma (cím, kérdés, feladat) tág
értelmezésére, és ebbõl kiindulva néhány részletesen
vizsgálandó szempont indoklással történõ kiválasztására.

1 2 3 4 5

Szerkezet/mûfaj
2. tárgyalás

A tanuló képes kiválasztott szempontjait logikus rendbe
fûzve részletes értelmezést adni.

1 2 3 4 5

Állításait képes a szövegbõl vett példákkal igazolni,
a példákat értelmezni.

1 2 3 4 5

Gondolatmenete a retorika szabályai szerint építkezik,
induktív és/vagy deduktív.

1 2 3 4 5

A tanuló befejezésében visszatér a bevezetésében
kiválasztott szempontokhoz, képes összegezni
vizsgálódásának eredményét.

1 2 3 4 5

Az összegzés nyomán képes logikus következtetések
levonására és véleményalkotásra.

1 2 3 4 5

A tanuló az esszé zárlatában a továbbgondolkodás
lehetõségeit is felvillantja, kiterjeszti tudását, például
erkölcsi, bölcseleti, esztétikai, társadalmi, életközeli
vonatkozás(ok) irányába.

1 2 3 4 5

A szöveg megfelel a terjedelmi elvárásoknak, arányosan
és jól tagolt, lokálisan és globálisan egyaránt koherens.

1 2 3 4 5

Szerkezet/mûfaj
3. befejezés

Globális szerkezet
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A minõsítés
szempontja
Mûveltség (tudásbázis)

Gondolkodás

Hatásosság

Nyelvi minõség

Helyesírás, íráskép

Állítás

Becslés

Az esszé meggyõzõen bizonyítja, hogy a tanuló biztos
ismeretekkel és interpretációs eljárással rendelkezik
az irodalmi szöveg(ek)re, motívumokra, mûvelõdéstörténeti kontextusokra vonatkozóan.

1 2 3 4 5

A szöveg igazolja a tanuló problémaérzékenységét,
önálló, eredeti és kritikus gondolkodását, érvelõ- és
rendszerezõ-képességét, tárgyszerûségre és önálló
véleményformálásra törekvésének egyensúlyát.

1 2 3 4 5

A szövegalkotás átütõ ereje megnyilvánul (például:
izgalmas szófordulatok, változatos modalitás, hatásos
párhuzamok, ellentétek vagy kérdésfelvetés, meglepõ
következtetés).

1 2 3 4 5

Az írásmû a köznyelvi norma biztos ismeretérõl
tanúskodik, a tanuló szóhasználata a tartalomnak
adekvát és változatos, stílusa szabatos, világos, lényegre
törõ és gördülékeny, megfelel a kommunikációs
helyzetnek.

1 2 3 4 5

A tanuló kézírása olvasható, a szöveg írásképe rendezett,
1 2 3 4 5
helyesírása biztos, látható az önkorrekcióra való törekvés.

PÉLDA AZ ÉRVELÕ TÍPUSÚ SZÖVEG MÛFAJI-SZERKEZETI
SZEMPONTBÓL VALÓ (ÖN)ÉRTÉKELÉSÉRE ÁLLÍTÁSSORRAL
Szempontok

Igen

Részben

Nem

A szöveg írója a bevezetõjében értelmezi a feladatban (címben) megjelölt kérdést, állítást, tételt, ha van, kitér a felvezetõ szöveg értelmezésére is. (Értelmeztem a címbeli kérdést, állítást, feladatot, kapcsolódtam a témát felvezetõ idézethez.)
Állásfoglalásához megalapozott, strukturált háttértudással rendelkezik.
(Véleményem kialakításához mozgósítottam, felhasználtam és rendszereztem a témával kapcsolatos tudásomat.)
A tárgyalásban logikus és koherens érvrendszert épít fel.
(Állításomat a tárgyalásban érvekkel és példákkal támasztottam alá,
meggondoltam, és megfogalmaztam, hogy az egyes érvek, példák
hogyan kapcsolódnak egymáshoz.)
Az érvrendszer nyelvileg kellõen kifejtett.
(Törekedtem a mások számára is érthetõ, világos fogalmazásra.)
Az érvrendszer az ellentétes véleménylehetõségeket is mérlegeli, cáfolatot is tartalmaz.
(Meggondoltam, rögzítettem más véleménylehetõséget is, melyeket
igyekeztem megcáfolni.)
A szöveg írója a befejezésben következtetést von le, személyes véleményt alkot.
(A befejezésben következtetést vontam le, és újrafogalmazással megerõsítettem saját álláspontomat.)
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PÉLDA AZ ÖSSZEHASONLÍTÓ TÍPUSÚ SZÖVEG
BEVEZETÉSÉNEK MÛFAJI-SZERKEZETI SZEMPONTBÓL VALÓ
(ÖN)ÉRTÉKELÉSÉRE ÁLLÍTÁSSORRAL
Szempontok

Igen

Részben

Nem

A tanuló röviden bemutatja az összehasonlítandó mûveket.
(Röviden bemutattam az összehasonlítandó mûveket.)
A tanuló röviden indokolja a mûvek összevethetõségét.
(Indokoltam az irodalmi alkotások összevethetõségét.)
A tanuló árnyalt szempontfelvetéseket javasol az összehasonlításhoz.
(Több szempontot javasoltam az összehasonlításhoz.)
A tanuló kiválaszt az általa felvetettek közül néhány szempontot,
amelyet a kifejtésben tesz majd vizsgálat tárgyává.
(A javasolt szempontjaim közül kiválasztottam néhányat, hogy részletesen megvizsgáljam dolgozatom kifejtõ részében.)
A tanuló megindokolta szempontválasztását.
(Indoklást fûztem a kiválasztott szempontokhoz.)
A tanuló elõfeltevésekkel él a vizsgálandó szempontokra adható válaszokat illetõen.
(Megjósoltam a vizsgálandó szempontokra adható választ.)

A KOOPERATÍV TANULÁST NYOMON KÖVETÕ
JEGYZÕKÖNYVMINTA
A csoport neve: .................................................................................................................................
A csoport tagjai: .................................................................................................................................
A jegyzõkönyv készítõje: .....................................................................................................................
Az óra témája, ideje: ...........................................................................................................................
Feljegyzések:
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... stb.

KOOPERATÍV TANULÁS EGYÉNI ÉRTÉKELÕLAPJA
(Lásd: Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde 23. óra)

Név:________________________________________________________
Szempontok
Az asszociációs fürtábra készítésében sok hasznos ötlettel vettem részt.
Figyelmesen elolvastam a rám esõ szövegrészt.
Grafikusan is kiemeltem az olvasott mû szempontjából fontos részleteket.
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Név:________________________________________________________

Igen

Részben

Nem

Szempontok
Átgondoltam, hogyan építsem fel mondandómat, hogy csoporttársaim
a lehetõ legjobban követni tudják.
Figyelmesen meghallgattam a többieket.
Rákérdeztem arra, amit nem értettem.
Az új információkról jegyzeteket készítettem magamnak.
Aktívan vettem részt a fürtábra tovább-bõvítésében.

MINTA A KOOPERATÍV TANULÁS CSOPORTOS
ÉRTÉKELÕLAPJÁRA
Név: ..................................................
Ma .................................................... dolgozott leghatékonyabban a csoport jó teljesítményéért.
Ma .................................................... volt a legegyüttmûködõbb.
Ma .................................................... mûködött csoportvezetõként.
Ma .................................................... nagyon jó hozzászólásai voltak.
Ma .................................................... magyarázata volt a legvilágosabb, legkövethetõbb.
Csoportunk jól csinálta: .....................................................................................................................
A csoport munkájában problémát okozott: ........................................................................................
Hogy jobban dolgozzunk, jobban kell figyelnünk:................................................................................

MINTA A CSOPORT MÛKÖDÉSÉT ÉRTÉKELÕ ÍVRE
Mibõl tudjuk, hogy a mi csoportunk jól mûködik?
Szempontok

Jellemzõ/
nem jellemzõ

A csoport tagjai figyelmesen meghallgatják egymást, és igyekeznek megérteni a
másik által elmondottakat. Ha szükséges, kérik, hogy a másik ismételje, pontosítsa mondanivalóját. Átfogalmazva a hallottakat, rákérdeznek, hogy jól értették-e.
A csoport tagjai világosan fogalmaznak, igyekeznek artikulálni, részletekkel, példákkal szemléltetnek, és rákérdeznek arra, hogy érthetõ-e, amit mondanak.
A csoport tagjai természetes módon, nyitottan fogadják az ötleteket és érzéseket, meg akarják vitatni az erõsségeket és gyengeségeket, szabadon élnek az érzelemnyilvánítás nem verbális eszközeivel  gesztusokkal, mimikával stb.  is.
A csoport tagjai kérik, és el is fogadják mások segítségét, õszinteségre, nyíltságra bátorítják a többieket.
A csoport tagjai kikérik a többiek véleményét ötleteikrõl, a többiekérõl maguk is
véleményt formálnak, azok helyességét ellenõrzik.
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Mibõl tudjuk, hogy a mi csoportunk jól mûködik?
Szempontok

Jellemzõ/
nem jellemzõ

A csoport tagjai mélyítik a csoport önismeretét. Felhívják a figyelmet a csoportban zajló történésekre, és a többieket is kérik, hogy mondják el ezzel kapcsolatos
érzéseiket, meglátásaikat.
A csoport tagjai segítenek egymásnak a probléma meghatározásában. Információkat adnak, véleményt nyilvánítanak, javaslatot tesznek arra, hogyan értelmezhetõ a probléma, alternatív megoldásokat vetnek fel.
A csoport tagjai odafigyelnek arra, hogyan segíthetnek csoporttársaiknak. Önként jelentkeznek csoportmunkára és az elõrelépést szolgáló feladatokra.
(SteeleMeredith, 1988. és BárdossyDudásPethõnéPriskinné, 2002. 300.)

PÉLDA A KOOPERATÍV CSOPORT SZÓBELI PREZENTÁCIÓJÁNAK
KÉRDÉSSOR ALAPJÁN TÖRTÉNÕ ÖNÉRTÉKELÉSÉRE
Kérdések

Igen

Nem

A csoport minden tagja részt vett a közzétételben?
Világosan megosztottuk a prezentációs szerepeket (elõadó, kiegészítõ, idézetolvasó, szemléltetõ stb.) egymás között?
Tájékoztattuk a többi csoportot a prezentáció alapját képezõ feladatról?
Logikus és világos volt a közzététel?
Lényegi összefüggéseket tárt fel a közzététel?
Voltak a közzétételnek lényeges tartalmi hiányosságai? (Kiegészítették más csoportok vagy a tanár?)
Kapcsolatot tartottunk a hallgatósággal (szemkontaktus, kérdések a tempóra,
megértésre vonatkozóan)?
Törekedtünk az árnyalt, szabatos, érthetõ beszédre?
Kiemeltük és összegeztük elõadásunk végén a lényeget?
Tettünk fel a megértésre vonatkozó ellenõrzõ kérdéseket a hallgatóságnak?
Elrendezett és áttekinthetõ volt a csoportunk munkavázlata vagy szemléltetõ
anyaga?

A PORTFÓLIÓS ÉRTÉKELÉS

A tanulói portfólió értékelésekor  szemben az objektíven értékelhetõ tesztekkel, tudáspróbákkal, amelyek a jó válaszok felismerését vagy reprodukálását kívánják meg  a diák tudását a folyamat során gyûjtött, készített, válogatott és reflektált produktumai alapján értékelik. A portfólióval a tanár és
a diák számára egyaránt láthatóvá, értelmezhetõvé válik a tanulási folyamat
során elért eredmény és az ahhoz vezetõ út. A portfóliós értékelés a tanuló
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teljesítményének átfogóbb, minõségi és pontosabb mérlegelését teszi lehetõvé, miközben támogatja a diák aktív, felfedezõ részvételét a téma elsajátításában, kibontakoztatja kreativitását és fejleszti problémamegoldó, döntéshozó, önértékelõ képességét, íráskészségét, valamint a saját tanulási folyamatáról való gondolkodását, az ahhoz való visszatekintõ, reflexív viszonyulását
(metakogníció). Nem az ismeretek öncélú elsajátítását szolgálja, hanem az
ismereteknek új problémákra történõ alkalmazását ösztönzi. Mindezzel az
élethosszig tartó tanulásra készít fel (FalusKimmel, 2003.).
A portfólió értékeléséhez a tanárnak már az osztályozási idõszak kezdetekor közzé kell tennie az adott tanulási egység célkitûzéseit, valamint a tanuló mappájába kerülõ dokumentumok (tervek, feladatmegoldások, szövegek, reflexiók) számának, összeállításának és értékelésének szempontjait.
A tanulási egység során rendszeresen kell figyelmeztetnie diákjait a dokumentumok gyûjtésére, a mappa gondozására. Hasznos, ha idõnként a tanóra egy részében (például hetente egy meghatározott alkalommal 10-15
percben) is módot ad arra, hogy a diákok párban vagy kis csoportban
megbeszélhessék addig elkészült munkáikat, kérdéseket tegyenek fel, ötleteket adjanak egymásnak, vagy jóindulatú bírálattal illessék egymás dokumentumait. Ez az idõ arra is alkalmas lehet, hogy a diák a tanárával is megbeszélhesse felmerülõ problémáit, vagy akár arra, hogy a tanár kezdeményezzen konzultációt (eszmecserét) egy-egy diákkal arról, hol is tart a
folyamatban.
Az osztályozási idõszak végéhez közeledve a tanár arra kéri a diákokat,
válasszák ki a legjobb munkáikat a mappából, és indokolják egy esszében
választásukat. Az esszében reflektáljanak saját tanulási folyamatukra is. Mutassák be, mennyiben tükrözik a választott mintadarabok tanulmányaik
eredményét (hivatkozás a kritériumokra), és ennek alapján javasoljanak érdemjegyet maguknak.
Miután a megadott határidõre a kiválasztott munkákat és az esszét beadják a tanárnak mappájukban, a tanár átnézi és értékeli a portfóliót, figyelembe veszi a tanuló saját önértékelését is. Ezt követõen gondoskodik a
visszacsatolásról: szövegesen is visszajelez, minikonferenciát szervez, a diákkal együtt átnézik a mappát. Ez utóbbi a hazai osztálylétszámok miatt
gyakran kivitelezhetetlennek tûnik. Ilyenkor használható a reprezentatív
mintavétel. A tanár kiválaszt 5-8 diákot, akikkel külön-külön elbeszélget (ez
egymásfél óra), a többiek portfóliójára pedig írásban reflektál. Gratulál a
jól elvégzett munkához, a kifogástalan dokumentumokhoz, a kreatív ötletekhez, gondolatokhoz, és segít abban, hogy a tanuló figyelmét arra összpontosíthassa, amin javítani szeretne. Támogatja a fejlõdés irányának és
céljának megfogalmazásában, valamint a cél eléréséhez szükséges eszközök kiválasztásában. Ám írásbeli értékeléskor is világossá kell tennie, milyen
szempontokon alapszik az érdemjegy, és  ha a tanuló kéri  módot kell adnia az értékeléssel kapcsolatos konzultációra is.
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A portfóliós értékelés néhány lehetséges szempontja:
 Megfelel-e a portfólió összeállítása az elõre megadott szempontoknak?
 Meggyõzõen bizonyítják-e a tanuló által kiválasztott dokumentumok a
témában való elmélyülést, tudást?
 Megfelelnek-e a dokumentumtípusok a tanuló által választott
mûfaj(ok) követelménye(i)nek?
 Világos-e a célokkal összefüggésben minden dokumentum szerepe és
helye a portfólióban?
 Fûz-e személyes reflexiókat a portfólió gazdája a dokumentumokhoz?
 Jellemzõ-e a gondolati mélység a dokumentumokra?
 Jellemzõ-e a kreativitás, az ötletesség a dokumentumokra?
 Érzékelhetõ-e a dokumentumok mögött kutatási tapasztalat?
 Indokolja-e a tanuló a kísérõ esszében a válogatását?
 Beszámol-e a tanuló tanulási-megértési nehézségeirõl, megoldási stratégiáiról az esszében?
 Gondosságot sugall-e a portfólió külalakja, nyelvi megalkotottsága?
(FalusKimmel, 2003.)
➠ Gyûjtsön néhány további szempontot, amellyel tanítványai irodalomportfólióját értékelhetné!
Válasszon ki egy írásbeli és egy szóbeli szövegmûfajt, és készítsen hozzájuk értékelési táblázatot (rubric), a kérdéssorok vagy állítások mentén
történõ értékelést (checklist) és a becslési skálát használó szempontsort
(rating scale)!
DICSÉRETKÁRTYA

A kooperatív tanulással foglalkozó kutatások többsége szerint a legjobb
eredményt mind tudásbeli, mind a közösség fejlõdésének szempontjából
olyan osztályokban érik el, amelyekben alkalmazzák a tanári és/vagy csoporttársi dicséretet (Kagan, 2001. 16:8). Különösen fontos lehet az együttmûködésen alapuló tanulás folyamatában, ha a tanulók maguk dönthetnek
arról, ki teljesített közülük aznap a legjobban, ki volt a legegyüttmûködõbb,
kinek a közzététele kötötte le legjobban a hallgatóságot, vagy kinek voltak a
legjobb ötletei. Az alábbi dicséretkártyákat egy 11.-es tanuló készítette.
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Irodalom
CSAPÓ Benõ (szerk.): Az iskolai tudás, Osiris Kiadó, 1998.
CSAPÓ Benõ: A tanulói teljesítmények értékelésének méréses módszerei = Põcze
Gábor (szerk.): A közoktatási intézmények tevékenységének tervezése és ellenõrzése, OKI, 1997.
FALUS IvánKIMMEL Magdolna: A portfólió, Oktatás-módszertani Kiskönyvtár, Gondolat Kiadói Kör ELTE BTK Neveléstudományi Intézet, 2003.
GOLNHOFER Erzsébet: A pedagógiai értékelés = Didaktika (Falus Iván szerk.), Nemzeti Tankönyvkiadó, 1999.
NAHALKA István: Hogyan alakul ki a tudás a gyerekekben? = Konstruktivizmus és
pedagógia, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2002, 8090. o.
TEMPLE, CharlesSTEELE, JeannieMEREDITH, Kurtis: A kritikai gondolkodás fejlesztésének módszerei  A kritikai gondolkodás fejlesztése olvasással és írással
projekt VI. tankönyv, kézirat, 1988.
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INTERAKTÍV ÉS REFLEKTÍV TANULÁSI
TECHNIKÁK A BEFOGADÁSKÖZPONTÚ
ÉS KOMPETENCIAFEJLESZTÕ
IRODALOMTANULÁS SZOLGÁLATÁBAN
 TECHNIKALEÍRÁSOK
(A TEMPLE, CharlesSTEELE, JeannieMEREDITH, Kurtis: A kritikai gondolkodás fejlesztése olvasással és írással projektben közreadott tanulási technikák magyarországi adaptációja nyomán átdolgozott és jelentõsen bõvített módszertani eljáráskészlet)

AKADÉMIKUS VITA
A vita olyan együttmûködésen alapuló tanulási tevékenység, amely egyrészt
a saját álláspont melletti érvelésnek, másrészt más álláspontok figyelmes
meghallgatásának: a mérlegelésnek, az empátiának és a toleranciának a
képességét alakíthatja ki a résztvevõkben. Vita közben olyan fontos készségek is fejlõdnek, mint az együttmûködés, a problémamegoldás vagy a konszenzusra való hajlam. Az akadémikus vita technikájának alkalmazásakor
egy ellentmondásos téma több szempontú vizsgálatával eleven részvételre
és körültekintõ gondolkodásra ösztönözhetjük a tanulókat. A vitában négy
interperszonális képesség jelentõsége hangsúlyos:
 annak ellenõrzése, hogy jól értettük-e a másikat, kijelentéseinek átfogalmazásával,
 a vitapartner tevékenységének szavakkal való értelmezése,
 a vitapartner érzéseinek interpretálása,
 a saját gondolatok, érvek és érzések megfogalmazása.
Az alkalmazás menete
1. Ismertessünk egy ellentmondásos témát az osztállyal, és fogalmazzunk meg vele kapcsolatban egy eldöntendõ kérdést (igen-nem/mellette-ellene)!
2. A tanulók négyes csoportokban dolgozzanak: minden csoporton belül az
egyik pár a támogató, a másik pár az ellenzõ álláspontra helyezkedjék!
3. Minden pár közösen ötletelve készítse el az általa képviselt álláspont lehetséges érveinek listáját!
4. Ezt követõen a párok tagjai alkossanak újabb párt azonos álláspontot
képviselõ más párosok egy-egy tagjával, és vessék össze érveik listáját
abból a célból, hogy részletesebb, alaposabb érvrendszer birtokába
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jussanak! Ilyen módon a párok saját listájuk mellett másik két páros
listáját is megismerik.
5. Az egyeztetés után ismét üljenek össze az eredeti párok, hogy összevessék jegyzeteiket, és még részletesebb listát állítsanak össze az álláspontjukat erõsítõ érvekbõl!
6. A felkészülést követõen ismét az eredeti négyes (egy pár mellette, egy
pár ellene) párjai üljenek össze, és ismertessék álláspontjukat, érveiket, vitassák meg a kérdést!
7. Végül, a vita lezárásaként mindkét oldal készítse el zárónyilatkozatát,
vagy alakítson ki konszenzusos álláspontot a vita leghatásosabb érvei
alapján, esetleg a csoport tagjai egyenként számoljanak be társaiknak
valódi meggyõzõdésükrõl, vagy rövid esszében formáljanak saját összegzõ véleményt!
Csoportok közti mozgás az akadémikus vitában

Megjegyzés
1. Az eljárás leghatékonyabban a reflektálás fázisában alkalmazható, de
használható egy-egy témára való ráhangolódásként is.
2. Mivel a vita résztvevõi a feladat jellegébõl fakadóan nem feltétlenül saját álláspontjukat képviselik (kiosztott szerepek szerint kell érvelniük),
nagyon fontos, hogy a vita záró szakaszában legyen módjuk a saját véleményük megfogalmazására.
3. Hasznos, ha a vitaórákat néha a fenti folyamat megismétlésével szervezzük meg. Ilyenkor a második menetben az elsõvel ellentétes álláspont mellett érvelnek a párosok. Vagyis, annak a párosnak, amelyik az
elsõ vitában a kérdés vagy állítás mellett érvelt, a második menetben
ellene kell állást foglalnia, és fordítva.
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Néhány példa az akadémikus vita technikájával feldolgozható tankönyvi
feladatokra
 Szilárd vagy változó jellemû az, aki a külvilág ellentéteinek belsõ kiegyensúlyozására törekszik? (G. 9/141/9., Szk. 9/108/9. kérdés)
 Vitassátok meg, könnyebb vagy nehezebb a ma emberének egy közösséghez szólni! (G. 9/187/1., Szk. 9/141/1. feladat)
 Epigramma vagy elégia a vers mûfaja? (G. 9/316/7., Szk. 9/246/7.
kérdés)
 Vitassátok meg, megragadható-e a folytonos változásban a személyiség önazonossága! (G. 11/394/1., Szk. 11/325/1. feladat)

ÁLLÓKÉPEK
A drámapedagógiában használt eljárás. Az olvasói válasz (reagálás) elõhívásának, valamint az élményközpontú irodalomtanításnak az egyik technikája, a tanulás mindhárom fázisában alkalmazható. Nevezhetjük pillanatfelvételnek, fotóalbumnak, szobornak vagy szoborcsoportnak is. Lényegében
egy-egy mû, mûrészlet, szereplõ, fogalom, gondolat vagy érzés tényleges
vagy szimbolikus megjelenítése egy vagy több állóképben az emberi test kifejezõeszközként való fölhasználásával. Alkalmazható egyénileg, párban
vagy csoportban. Kódváltással (nyelvi kód ® testbeszéd) segítheti a megértést, alkalmas lehet a szereplõk motivációinak feltárására, a különbözõ sze-

Ropog a tûz, messze süt a vidékre (Arany János: Tengeri-hántás)

207

jomodsz.qxd

8/5/05 10:20 AM

Page 208

replõi nézõpontok megragadására, az elvont gondolkodás fejlesztésére, az
olvasottak személyes kontextusba ágyazására.
Az alkalmazás menete
1. A feladat igényelte csoportok kialakítása.
2. A feladat ismertetése vagy feladatkártyák húzatása.
3. A felkészülésre szánt idõ megadása.
4. Bemutatás.
5. Közös megbeszélés (Például: Sikerült-e megoldani a feladatot? Mi volt
ötletes, kifejezõ? Mit lehetett volna esetleg máshogyan megoldani? Milyen változtatásokat tudnak javasolni a diákok? Mit mutat be a kép?
Milyen nézõpontot, viszonyt, történést fejez ki a kép?)
Néhány példa az állóképek technikáját használó tankönyvi feladatokra
 Alkossatok csoportokat, és mutassátok be élõképekben a pajzson
látható jeleneteket! (G. 9/86/6., Szk. 9/66/3. feladat)
 Alkossatok 4-6 fõs csoportokat, és mutassátok be egy-egy állóképben a Tartuffe egy-egy általatok kiválasztott jelenetét úgy, hogy az
állókép érzékeltesse a jelenet drámai viszonyrendszerét! Beszéljétek
meg a bemutatott állóképeket! (G. 9/440/4., Szk. 9/340/4. feladat)
 Alkossatok öt csoportot! Minden csoport mutassa be három állóképben egy-egy szereplõ nézõpontjából a drámai cselekményt!
(G. 10/280/4., Szk. 10/219/4. feladat)

Szederinda gyolcs ruháját szakasztja (Arany János: Tengeri-hántás)

208

jomodsz.qxd

8/5/05 10:20 AM

Page 209

 Játsszatok párban szoborjátékot! A páros egyik tagjának tetszõleges
csonka szobrára a páros másik tagja önmagából építse vissza a
hiányzó anyagot! (G. 11/225/3., Szk. 11/180/3. feladat)
 Milyennek mutatják az Estragon és Vladimir testbeszédére vonatkozó szerzõi utasítások az embert? (Jelenítsünk meg néhány tartást
és gesztust! (G. 12/179/4. kérdés)

BELSÕ HANGOK
A jelentésteremtés fázisában alkalmazható drámapedagógiai eljárás, amely
alkalmas arra, hogy narratív és drámai mûvek szereplõinek indítékait feltárjuk, a köztük lévõ viszonyokat értelmezzük, a sorok között olvassunk.
A belsõ hangok játéka elmélyíti az olvasásélményt, személyessé teszi, segíti
a szöveggel kialakítható párbeszédet, miközben emberismeretre, önismeretre, explicit és mögöttes jelentéstartalmak felfejtésére tanít. Lényege,
hogy miközben a tanulók olvassák a szöveget, a tanár (késõbb egy-egy tanuló vagy csoport) által elõre megjelölt helyeken megállunk, és arra biztatjuk a diákokat, fogalmazzák meg a figurának az adott pillanatban ki nem
mondott gondolatait, illetve érzéseit.
Az alkalmazás menete
1. Keressünk a belsõ hangok technikájára alkalmas szöveget. A szöveg a
szereplõk motivációi és kapcsolatai szempontjából lényeges részlet legyen, és lehetõleg gyors, rövid párbeszédtechnikára épüljön!
2. A fontosabb megszólalások végén jelöljük (például csillaggal) a megállást!
3. Néhány kérdéssel vagy rövid magyarázattal vezessük fel a problémát,
és magyarázzuk el magát a technikát!
4. Egy diák kezdje el a hangos olvasást, és a jelölt helynél megállva szólaltassa meg a belsõ hangot! (Ha párbeszédet olvasunk, a figuráknak
megfelelõen kioszthatjuk a szerepeket is.)
5. Egy-egy megálláskor hallgassunk meg és beszéljünk meg több változatot is!
6. Kapcsoljuk a megbeszélteket a részlet mûbeli elõzményeihez és következményeihez is!
Megjegyzés
Ha tehetjük, és a feltételek adottak, körbe is rendezhetjük a székeket. Ekkor a két szereplõt (olvasót) középre ültetjük, és amikor megállítjuk a szöveget, a körben ülõk bármelyike felállhat, és a szereplõ mögé állva megfogalmazhatja annak gondolatait, érzéseit!
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Példaszövegek és példamegoldások a belsõ hangok technikájára
GERTRUDIS
OTTÓ
GERTRUDIS
OTTÓ
GERTRUDIS
OTTÓ
GERTRUDIS
OTTÓ
GERTRUDIS
OTTÓ
GERTRUDIS
OTTÓ
GERTRUDIS
OTTÓ
GERTRUDIS
OTTÓ
GERTRUDIS
OTTÓ
GERTRUDIS

ORGON
MARIANE
ORGON
MARIANE
ORGON

MARIANE
ORGON
MARIANE
ORGON
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Ottó! Hát mi volt ez?* (Pl.: Mi ingerelte fel ezt a kis majmot?)
Kedves királyi néném!
Félre azzal!* (Pl.: Hagyjuk a hízelgést!)
Õõ
Mit õ? Mi ingerelte oly nagyon fel õtet?
Szívem.
Szíved?
Az.
Ottó!* (Pl.: Mit mûveltél?!)
Mi lelt?
Azt kérded bíborunk bemocskolója?!* (Pl.: Micsoda botrány, ha
kitudódik, hogy Melinda visszautasított, nevetségessé válhatunk!)
Istenemre  !
Mit?
Tûrtesd magad 
Ki vagy te? És ki én? Az én anyám s hazám Meránia szült téged?
A nagy Berchtold vére így fajult el?* (Pl.: Micsoda pipogya alak!)
Egyszer minden útakat számomra készíted  azután pedig meggyalázol!
A célod nem; de módjaid útálhatom. ( )* (Pl.: Jól jönne nekem
Melinda elcsábítása, de úgy, hogy ne essen folt az én becsületemen!)
No, jó! Tehát lemondok róla.
Lemondasz? S te tudhatnád azt tenni? Úgy lelkemre mondom, hát
nem is szeretted!* (Pl.: Még a végén felhagy a próbálkozással,
meg kell piszkálnom a hiúságát, hogy én is célt érhessek!)
(Katona József Bánk bán 1. szakasz)
És mit szólsz Tartuffe úrhoz?* (Pl.: Milyen jó tervet eszeltem ki!)
Hogy én?* (Pl.: Mit nyaggat engem ezzel a pojácával?)
Te. S jól vigyázz, mit felelsz, Mariane.
Azt mondom róla csak, amit apám kiván.* (Pl.: Hízelgéssel térek ki elõle!)
Ez már okos beszéd. Szóld róla azt, ha kérdem,
Hogy ragyog rajta a magasabbrendû érdem,
Hogy máris meghatott és elõre örül
A szíved is, hogy õt választom férjedül.
No hát?
No hát?* (Pl.: Mi van apámmal? Megbolondult?)
Mi az?* (Pl.: Na mi lesz már te lány, ne merj velem ellenkezni!)
Tesék?* (Pl.: Talán rosszul hallottam? Ez nem lehet igaz!)
Nos?* (Pl.: Egyre türelmetlenebb vagyok, csak kihoz a sodromból!)
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Lehetetlen!* (Pl.: Na, ezt azért mégse! Mit képzel? Kétségbe
vagyok esve.)
Hogyan?* (Pl.: Mindjárt megpukkadok! Mégis, mit merészel! )
Mit mond, apám, kit kéne megneveznem,
Mint aki meghatott és akinek örül
A szívem, hogy apám õt adja férjemül?
Tartuffe-öt.
De apám, esküszöm, hogy nem úgy van.
Miért akarja, hogy ilyen nagyot hazudjam?* (Pl.: Meg kellene
gyõznöm!)
De én azt akarom, hogy ez igaz legyen,
Neked pedig elég, ha így tetszik nekem.
(Moliere Tartuffe 2. felvonás, 12. jelenet)

DISPUTA
A disputa olyan kötött szabályok szerint mûködõ, elõzetes felkészülést igénylõ csoportos vitatechnika, amely a tanulás reflektálási szakaszában egy-egy
téma összegzésére, lezárására alkalmas. Jól használható például drámai alkotások vagy egyes narratív szövegek feldolgozását követõen egy-egy kérdés több szempontú megközelítésére. Az eljárás a legmagasabb szintû,
kulcskompetenciának tartott kritikai gondolkodást: az értékelés képességét
fejleszti. Az értékelés annak a követelménynek való megfelelést jelenti, hogy
a tanuló egyén képes mennyiségi és minõségi ítéleteket alkotni, valamint ítéleteit meggyõzõ érvekkel alátámasztani, illetve mások ítéleteit mérlegelni, elfogadni vagy cáfolni, azaz kritikusan gondolkodni, vitatkozni. A vitatkozás a
fentieken túl fejleszti a beszédkészséget és a szociális készségeket, a kulturált
véleményütköztetésre való képességet. Megerõsíti az adott mûhöz, annak
egyes kérdéseihez kapcsolódó személyes viszonyulást. A disputa résztvevõinek száma tetszés szerint alakítható az órai szükségletekhez, az egyetlen
megkötés, hogy 3 tanuló alkotja az állító, és három tanuló a tagadó csapatot.
Az alkalmazás menete
1. A tételmondatot, vagyis a megvitatandó kérdést (például: Jogos-e
Kreón Antigonét sújtó ítélete?) vagy állítást (például: Antigoné büntetése igazságtalan.) elõre beszéljük meg, hogy az órára mindenki
alaposan felkészülhessen!
2. Kezdõ vitatkozóknál szánjunk idõt a közös felkészülésre: érvek, ellenérvek páros, csoportos, frontális gyûjtésére, szövegrészletek keresésére,
illetve értelmezésére (például G. 9/116., Szk. 9/92. oldal)!
3. A szerepeket azonban csak a vita megkezdése elõtt húzzák ki a tanulók, hogy biztosítsuk a vitára való lehetõ leghatékonyabb felkészülést!
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4. Egy vitatkozó csoportot 12 fõ alkot: két háromfõs csapat (6), plusz
csapatonként egy jegyzõ (2), valamint egy (közös) idõmérõ (1), illetve
három (közös) bíró (3). A szerepeket az osztály létszámától függõen
másképp is feloszthatjuk!
5. Mivel a jegyzõk feladata a vita dokumentálása, akár három csoport is
vitatkozhat egy idõben (szimultán vita), hiszen a tanár  késõbb  tanulmányozhatja a jegyzõkönyveket, így nyomon követheti a teljes folyamatot. Az egyik csapatnak egy kérdésre adandó tagadó válasz (T), a másiknak az igenlõ válasz (Á) bizonyítása a feladata az alábbiak szerint:
 A csapatok 10 percet kapnak az elõzetes felkészülésre és egyeztetésre.
 Á/1: értelmezi a tételmondatot, és megkezdi az érvelést, erre 3 perce
van.
 T/3: kérdéseket intézhet Á/1-hez, amelyekkel megkísérli érveit támadni, megzavarni. Á/1 röviden válaszolhat a kérdésekre. Erre 2 percük van.
 T/1: saját csapata szemszögébõl értelmezi a tételmondatot, és megkezdi érvelését, erre 3 perce van.
 Á/3: kérdéseket intézhet B/1-hez, amelyekkel megkísérli érveit támadni, megzavarni. B/1 röviden válaszolhat a kérdésekre. Erre 2 percük van.
 A csapatok 5 perc idõt kapnak, hogy kupaktanácsot tartsanak,
egyeztessenek, újabb érveket, válaszokat gyûjtsenek. Munkájukat
most nagyban segítheti a jegyzõ, hiszen õ rögzítette az eddig elhangzottakat.
 Á/2: folytatja a válaszadást, újabb érveket sorjáz és összegez. Erre
3 perce van.
 T/2: folytatja a válaszadást, újabb érveket sorjáz és összegez. Erre
3 perce van.
6. A csapatok jegyzõje feljegyzéseket készít, dokumentálja az érveket, válaszokat, kérdéseket, a csoportban zajló történéseket, megbeszéléseket, együttmûködést. Jegyzeteivel segíti csapatát az áttekintésben, a
másik csapat érveinek nyomon követésében, az újabb érvek gyûjtésében és az összegzésben.
7. Az idõmérõ végig nyomon követi az idõkereteket, és jelzi, ha azok leteltek.
8. A három bíró jegyzeteket készít, majd dönt. Mindenkinek egy szavazata van. A bírók nem arról döntenek, kinek van igaza, hanem arról,
hogy melyik csapat vitatkozott jobban, ügyesebben.
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Húzókártyák
Á/1.

Á/2.

Á/3.

Á/jegyzõ

Bíró

Bíró

T/1.

T/2.

T/3.

T/jegyzõ

Idõmérõ

Bíró

Lehetséges értékelõ szempontsor a bírók munkájához
Szempontok

Állítók
Igen

Részben

Tagadók
Nem

Igen

Részben

Nem

A vitát megnyitó tanuló (Á/1, T/1) értelmezte a tételmondatot.
A vitát megnyitó tanuló logikusan felépített, egymáshoz kapcsolódó vagy
egymásból következõ érvekkel támasztotta alá a csoport (igen/nem) állítását.
A vitaindítókhoz kapcsolódóan a kérdezõ tanuló (Á/3, T/3) valóban az elhangzott érvekre kérdezett rá.
A kérdezõnek sikerült zavarba ejtenie
a válaszadót.
A kérdezõ megingatta a vitapartnercsoport érveit.
A vitazáró tanuló (Á/2, T/2) válaszolt a
fennmaradó kérdésekre.
A vitazáró képes volt arra, hogy újabb érvekkel támassza alá a csoportja állítását.
A vitazáró összegezte csoportja álláspontjának lényegét (zárónyilatkozat), és
kiemelte a csoport legfontosabb érveit.
Az összesítés alapján az Állító / Tagadó csoport bizonyult hatékonyabb vitatkozónak.
(Az eredményt aláhúzással jelöljétek!)

Megjegyzés
Hasznos, ha a vitaórákat néha a fenti folyamat megismétlésével, két menetben szervezzük meg. Ilyenkor a második menetben az elsõvel ellentétes álláspontjuk mellett érvelnek a csapatok.
Néhány példa a disputa technikájával feldolgozható tankönyvi feladatokra
 Alkossatok 6-8 fõs csoportokat, és rendezzetek megszabott idejû vitát úgy, hogy minden csoport egyik felének Antigoné, a másik felé213
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nek Kreón igaza mellet kelljen érvelnie! Ezt követõen játsszátok újra
a vitát úgy, hogy akik elõbb Antigoné mellett érveltek, most Kreónt
védjék, és fordítva! (G. 9/119/4. feladat)
 Rendezzétek meg Édes Anna tárgyalását! Érveljetek a fõszereplõ ártatlansága, illetve bûnössége mellett! (G. 11/447/3., Szk. 11/372/3. feladat)
 Vitassátok meg, a nõkérdés vagy általános emberi kérdések állnak-e
a dráma középpontjában! (G. 11/163/2., Szk. 11/124/2. feladat)
 Érveljetek Sziszüphosz boldogsága vagy boldogtalansága mellett!
(G. 12/132/4., Szk. 12/81/4. feladat)
 Vitassátok meg, Willy Loman öngyilkossága az élethazugsággal való leszámolásának következménye-e, vagy épp az élethazugságok
csökönyös folytatásaként egy önfeláldozó gesztus! (G. 12/176/1. feladat)

EGY TÉMÁRÓL KÜLÖNBÖZÕ SZEREPEKBEN
RAFT (KREATÍV ÍRÁS)
A mindhárom tanulási fázisban alkalmazható eljárást angol szavak kezdõbetûirõl nevezték el: R (role) = szerep, A (audience) = hallgatóság, F (form)
= forma (mûfaj), T (time) = idõ. A szövegalkotási eljárás kiválóan alkalmas
annak, az érettségi követelményekben is hangsúlyos kompetenciának a kialakítására, illetve fejlesztésére, hogy a tanulók változatos kommunikációs
helyzeteknek megfelelõen, különféle feladói szerepekben és címzett(ek)hez
alkossanak írás- és/vagy beszédmûveket különféle témá(k)ban és mûfajokban. Ezzel a technikával az alkotó (kreatív) írást és a szóbeli megnyilatkozást
egyaránt gyakorolhatják. Célszerû olyan témákat kijelölni, amelyek valóban
érdeklik a tanulókat, és valóságos állásfoglalásra késztetik õket. Fontos továbbá, hogy az írásbeli kommunikációban rejlõ eszközöket a diákok csak
akkor fogják megfelelõen birtokolni, ha a gyakorlás során valódi közönségnek, különféle célból és változatos kontextusban írhatnak. Az eljárás használatakor lényeges tényezõ az idõ is. A kellõ kifejtettség érdekében a szövegalkotásra legalább 15-20 percet kell fordítani.
Az alkalmazás menete
1. A téma kijelölése: kezdetben a tanár jelöl ki egy témát az egész osztálynak, ezt felírja a táblára. Késõbb ötletbörzével a diákok is adhatnak
témát maguknak vagy a másik csoportnak.
2. Egyénileg, párban, csoportban vagy frontálisan ötletbörzét rendezünk a
lehetséges feladói szerepekrõl. A tanulók itt tehát azt gondolják végig, kik
lehetnek azok a személyek, akikrõl feltételezhetõ, hogy írnak a témáról.
214

jomodsz.qxd

8/5/05 10:20 AM

Page 215

3. Ezt követõen minden tanuló válasszon magának egy személyt, akinek
a nevében írni fog! Így az osztályon belül sokféle szemszögbõl vehetjük
szemügyre a témát.
4. Ezután minden tanuló írja le saját ötleteit a címzettekrõl, vagyis képzelje el, kiknek írhat (beszélhet) az általuk választott személy!
5. Végül a diákoknak azt kell meggondolniuk, hogy milyen mûfaja legyen
a majdani írásmûnek (levél, riport, tudósítás, feljegyzés, színdarab, napló, önéletrajz, pályázat) vagy beszédmûnek (pletyka, tudósítás, felszólalás, védõ- vagy vádbeszéd). Elképzeléseiket vitassák meg párban vagy
csoportban, hogy ezzel is segítsék egymás kreatív gondolkodását!
6. A tanár hagyjon idõt az írásra vagy a beszédmû vázlatának elkészítésére!
7. Végül a tanulók közzéteszik munkájukat. A közzététel változatos formában történhet:
 felolvashatják kis csoportokban,
 az egész osztály elõtt,
 kitûzhetik a faliújságra,
 beadhatják, hogy megjelenjen az iskolaújságban,
 szerkeszthetnek belõle osztálykiadványt.
Megjegyzés
1. Alternatívaként elképzelhetõ, hogy az egész osztály vagy minden csoport ötletbörzét tart a lehetséges feladókról, címzettekrõl és mûfajokról, majd mindenki a saját választása szerint ír.
2. Az is lehetséges, hogy egy-egy csoport közösen alkot egy-egy szöveget, és minden csoport más-más szempontok (szerep  mûfaj  címzett) szerint dolgozik.
Néhány példa az egy témáról különbözõ szerepekben technikáját használó tankönyvi feladatokra
 Alkossatok kis csoportokat, és minden csoport írjon egy röpiratot az
alábbiak szerint!
 Gyûjtsetek közösen olyan idõszerû problémákat, amelyekrõl szívesen írnátok!
 Válasszátok ki ezek közül csoportonként azt a témát, amely a leginkább izgat benneteket!
 Gyûjtsetek a választott témához minél több szerepet, amelyekbõl a
téma megírható!
 Gyûjtsétek össze a lehetséges címzetteket!
 A csoport minden tagja írjon röpiratot a választott témában, de
mindenki más szerepbõl alkossa meg írását, és minden írás más
címzetthez szóljon! (G. 10/76/3., Szk. 10/66/9. feladat)
 Bizalmas barátnõként írd meg levélben tanácsaidat Emmának! Írásodat beszéld meg kis csoportban! (G. 11/66/6., Szk. 11/59/6. feladat)
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 Írd meg Ivan Iljics gyászbeszédét Pjotr Ivanovics nézõpontjából!
(G. 11/90/4., Szk. 11/76/4. feladat)
 Írd meg (egyes szám elsõ személyben) Ivan Iljics naplójának néhány
bejegyzését! (G. 11/90/5., Szk. 11/76/5. feladat)
 Írj rövid levelet a tíz évvel idõsebb Veres Laci nevében a következõ
két helyzet alapján! Veres Laci Ilosván él, és beszámol mindennapjairól egy iskolatársának, aki építész Budapesten. Veres Laci író lett,
és beszámol Veres tanítónak arról, hogyan folyik élete a fõvárosban.
(G. 11/349/4., Szk. 11/286/4. feladat)

ÉRVEK KÁRTYÁN
A jelentésteremtés és a reflektálás fázisában használható eljárás, amely egy
ellentmondásos kérdés vagy álláspont megvitatására alkalmas. Az ellentmondást egy (vagy több) szöveg vagy szövegrész tartalmazza, ebbõl kell a
tanulóknak felismerni, kiemelni az álláspontjukat alátámasztó érveket. Az
érvek kártyán technika az érvelés és a vita mellett lehetõséget biztosít olyan
szövegértési kompetenciák gyakorlására és fejlesztésére, mint a szövegbõl
kérdés vagy feladat által kijelölt információelemek megtalálása, kiemelése
és értelmezése, a szöveghez való értékelõ viszonyulás, a szövegrészletek összevetése és az ellentmondások felismerése vagy a szöveg alapján önálló
következtetés megfogalmazása.
Az alkalmazás menete
1. Ismertessünk egy ellentmondásos témát az osztállyal, és tegyünk fel
vele kapcsolatban egy eldöntendõ kérdést!
2. Osszuk két csoportra az osztályt, hogy a két lehetséges álláspontot
képviselhessék!
3. Adjunk a két csoport tanulóinak a kérdés szempontjából fontos, de
különbözõ álláspontot képviselõ irodalmat, szakszövegrészletet! A két
fél tehát különbözõ szöveget olvas. Elõfordulhat ugyanakkor az is,
hogy olyan szöveget találunk, amely mindkét ellentétes álláspontot
bemutatja, ebben az esetben a két csoport ugyanazt az anyagot olvashatja.
4. A tanulók egyéni olvasás közben egy-egy kártyalapra jegyezzék le az
álláspontjukat támogató, a szövegben elõforduló érveket (minden érvet külön lapra)!
5. Az ugyanazt az álláspontot képviselõ tanulók tartsanak csoportgyûlést,
melyen minden tanuló ismerteti a csoporttal azt az érvet, melyet a leghatásosabbnak tart a csoport közös érvelésének megalapozására!
A csoport beszélje meg a kigyûjtött érveket, és válassza ki közülük azt
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a négyet vagy ötöt, amelyek szerintük a legjobban támogatják a számukra kijelölt álláspontot!
6. Mindkét oldal egyezzen meg egy saját vitaindító nyilatkozatban, és jelöljön ki egy személyt, aki megteszi ezt a nyilatkozatot!
7. Miután mindkét fél megtette vitaindító nyilatkozatát, a csoportok felváltva sorakoztassák fel az érveket saját álláspontjuk mellett, és cáfolják meg a másik fél érveit.
8. Végül rövid tanácskozást követõen a csoportok tegyék meg zárónyilatkozataikat.
Néhány példa az érvek kártyán technikájával feldolgozható tankönyvi
szövegekre
 Honoré de Balzac: Elõszó az Emberi színjátékhoz részlete, valamint
Roland Barthes, Kibédi Varga Áron és Mészöly Miklós tanulmányrészletei a realizmusról (G. 11/5455. és 5657. oldal).
 Az Ady-életmû tematikus és poétikai megközelíthetõségének problémái (G. 11/262264., Szk. 11/211212., valamint a G. 297298., Szk.
11/243244. és a G. 312316., Szk. 11/259263. oldal tankönyvi szövegei).
 Rónay László és Kulcsár-Szabó Ernõ szövegrészletei Illyés Gyula
költészetének értékelésérõl (G. 12/237238., Szk. 12/164165. oldal).

ESZMECSERE
Frontális óravezetésbe is illeszthetõ, de lényege szerint a kooperatív tanulás
gyakori eljárása, diákpárok, együttmûködõ csoport tagjai, esetleg tanár és diák közt zajló rövid párbeszéd a tanulók által olvasott mûrõl, mûrészletrõl vagy
bármely megvitatandó kérdésrõl, illetve megoldandó problémáról. A tanulási
folyamat mindhárom szakaszában használható eszmecsere a személyes
érintettség kialakításával elkötelezheti a résztvevõket a téma iránt, lehetõséget ad a személyes reflexiók elsõdleges, ugyanakkor érdemi átgondolására
és megfogalmazására, valamint alkalmat teremt a másik ember gondolatainak, érzéseinek, asszociációinak figyelmes meghallgatására, alternatívák
elfogadására vagy vélemények ütköztetésére. Az eszmecsere technikájával
az együttmûködõ párok vagy csoportok rövidebb-hosszabb idõt kaphatnak
egy kérdés vagy probléma megbeszélésére. Ilyenkor a résztvevõk az adott
témáról elmondhatják személyes véleményüket, észrevételeiket, és közösen
kereshetnek megoldást a feltett vagy felmerülõ kérdésre. Az eszmecsere folyamán mód nyílik konszenzus keresésére, egymás gondolatainak megerõsítésére vagy az álláspontok ütköztetésére: vitára, érvelésre, cáfolásra.
Már az óra folyamatába iktatott néhány perces eszmecserétõl is több
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mondatból álló, szöveges kifejtést várhat a tanár, azaz a diákok nem pusztán
egy-egy szavas választ adnak a feltett kérdésre. Így a rendszeres eszmecsere
nemcsak a gondolkodást, hanem a beszédkészséget is hatékonyan fejleszti.
Néhány példa az eszmecsere technikájával feldolgozható tankönyvi feladatokra
 Az elindulás vagy a folyamatban lévõ utazás helyzetébõl szólal meg
a beszélõ? (G. 9/314/6., Szk. 9/244/6. kérdés)
 Mi mindent tudtok felidézni a középkori trubadúrlíra és a reneszánsz
Petrarca szerelmes verseinek jellemzõirõl? (G. 9/325/1., Szk. 9/252/1.
kérdés)
 Milyen képzetek kapcsolódnak a magyar kulturális hagyományban
a zenés cigány alakjához? (G. 10/338/1., Szk. 10/264/1. kérdés)
 Miért teszünk fel kérdéseket? Szerintetek milyenek a versbe való kérdések? (G. 11/380/1., Szk. 11/312/1. kérdés)
 Mi mindenért lehet József Attila a magyar líra egyik legkiemelkedõbb alakja? (G. 12/287/ 9., Szk. 12/210/9. kérdés)

FOGALOM- VAGY SZEMPONTTÁBLÁZAT
A fogalom- vagy szemponttáblázat az információk összehasonlításának, vizuális megjelenítésének hatásos eszköze lehet a tanóra mindhárom fázisában. Segítheti a tanulókat abban, hogy meglévõ ismereteiket felidézzék,
rendszerezzék. Használhatják lényegkiemelésre, összefüggések megkeresésére, elemzésére, ok-okozati kapcsolatok feltárására, több szöveg, téma
vagy fogalom azonos szempontok szerinti összehasonlítására. Vázlatként
szolgálhat akár mûértelmezõ, akár összehasonlító szövegek (értekezés, esszé, felelet) megalkotásához, így rendszeres használata segíti az érettségi
vizsga szövegalkotási feladataira való fölkészülést.
Az eljárás egyik lehetõsége, amikor egy új vagy még kevéssé ismert fogalom jegyeit egy, már jól ismert fogalom jegyeivel hasonlítjuk össze, illetve
amikor néhány szempont alapján különféle szövegekbõl kell jellemzõ jegyeket megkeresni és kiemelni.
Az eljárás menete
1. Foglaljuk táblázatba a vizsgálandó szempontokat, vagy kérjünk javaslatokat a tanulóktól arra, milyen szempontokkal tárható fel szerintük
egy vagy több megadott fogalom, illetve szöveg lényegisége!
2. Ezt követõen a tanulók egyénileg, párban vagy csoportban töltsék ki a
táblázatot elõzetes tudásuk, illetve a megadott szöveg(ek) elolvasása
és vizsgálata alapján!
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3. Vessék össze az elkészült munkákat párban, más csoportokkal vagy
frontálisan!
4. Mutassák ki az esetleges eltéréseket, keressenek magyarázatot a megoldások különbözõségére!
5. Egészítsék ki, ha kell, javítsák táblázatukat!
Megjegyzés
A technika legegyszerûbb formája az olyan kritériumokra épülõ táblázat,
amikor a tanulóknak csak plusz- és mínuszjeleket kell alkalmazniuk aszerint, hogy a megadott tartalomra vagy fogalomra jellemzõ-e vagy sem a
szempont.
Példa a fogalomtáblázatra
Fogalom

Elbeszélõ

Történet

Szereplõk

Helyszínek

Idõ

Mese
Novella

Példa a szemponttáblázatra
Szempontok

Kölcsey: Himnusz

Téma

Válaszkeresés a magyarság jelenlegi hely- A hazához való hûség erkölcsi fogalmázetére a nemzeti múltban, és reményke- nak az élet és halál sorsszerûsége fölé
emelése
dés egy szebb jövõben.

Vörösmarty: Szózat

Hagyomány

Biblikus-zsoltáros hagyomány, Mária-him- Livius római történetíró nyomán Zrínyi
nuszok, Szent István énekek, Rákóczi Áfiuma és a Szigeti veszedelem egyes
szöveghelyei.
nóta.

Cím

Mûfajkijelölõ, himnusz.

Beszédhelyzet

Az alcím szerint a múltba utalt megszó- A szónok a rendületlenül erkölcsi malalás, egy középkori prédikátor szerepé- gatartására szólítja a közösség minden
bõl imádkozik a közösség nevében a ta- tagját.
pasztalaton túlihoz, Istenhez.

Versnyelv

Erõsen archaizáló, kezdetlegesnek ható Hazafias beszédmód, metaforikus nyelvezet.
rímtechnika, bibliai beszédmód.

Szerkezet

Keretes, retorikus, aszimmetrikus, idõ- Keretes, narratív, retorikus, idõ- és értékszembesítõ jellegû.
és értékszembesítõ jellegû.

Idõsíkok

Múlt: áldás  jósors ® bûnök ® átok 
balsors; jelen: a pusztulás és a kilátástalanság mélypontja; jövõ: remélt bûnbocsánat.

Verselés

Bimetrikus: kanásztánc (magyaros), tro- Jambikus, emelkedõ lejtés: nyomatékosítja a felhívó szándékot.
chaikus (idõmértékes).

Mûfajkijelölõ, közösségi óda, kinyilatkoztatás (szónoklat).

Múlt + jelen + jövõ = nemzeti sors
1) a múltat idézõ és a jelen állapotot öszszegzõ nemzetlét;
2) az elsõ rész érveire alapozó alternatív
jövõkép.
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Néhány példa a szemponttáblázat technikájával feldolgozható tankönyvi feladatokra
 Készítsetek összevetõ táblázatot az ógörög és az angol reneszánsz
dramaturgiájáról (tér-, idõkezelés, a cselekmény összetettsége, esztétikai minõségek egynemûsége stb.)! (G. 9/351/5., Szk. 9/273/4. feladat)
 Olvassátok újra A walesi bárdokat, és beszéljétek meg, miben hasonló a két ballada kérdésfelvetése, illetve miben különbözik szerkezeti felépítésük! (G. 10/433/4., Szk. 10/346/4. feladat).
 Hasonlítsátok össze Gogol és Mikszáth elbeszéléstechnikáját, prózavilágát! (G. 11/135/1., Szk. 11/109/1. feladat).
 Készítsetek szemponttáblázatot, és vizsgáljátok meg, milyen mûfaji,
ritmusbeli, stiláris szöveghagyományokkal teremt kapcsolatot Babits verse! (G. 11/397/1. feladat)

FÜRTÁBRA
JELENTÉSHÁLÓ
A fürtábra az egyik legsokoldalúbban felhasználható grafikai szervezõ az irodalomórán. Gondolatok, információk, fogalmak, valamint a közöttük teremthetõ kapcsolatok feltárulását mutatja meg egy adott téma (szó, kifejezés) vonatkozásában. Eredetileg olyan eljárás, amely a tanulókat egy adott
témáról való nyílt és szabad gondolkodásra bátorítja.
Alaptípusai:
 asszociatív gondolkodásra épülõ,
 hierarchizált tudásra épülõ (G. 11/16., Szk. 11/13. oldal).
Készíthetõ egyénileg, párban, csoportban vagy közösen.
A ráhangolódás szakaszában különösen hatékony a meglévõ tudás öszszegyûjtésére vagy új asszociációk kiépítésére. A címmeditáció grafikai
szervezõjeként az asszociációk, a meglévõ olvasói tapasztalatok, a személyes élmények, érzések, gondolatok elõhívásával segíti a befogadót az olvasandó szövegre vonatkozó elõfeltevések, elõzetes elvárások megfogalmazásában (lásd: jóslás). Ezzel valójában nemcsak kíváncsivá tesz, tehát belülrõl
motivál, hanem megkönnyíti az irodalmi mûvel való találkozást, megértést,
a saját jelentés megteremtését is.
A jelentésteremtés fázisában a gondolkodási folyamat, a megértés grafikus szervezõjeként, a reflektálás szakaszában összefoglaló, hierarchikus tudáshálóként vagy az elõzetes tudás és az újonnan megszerzett tudás szemléletessé tételére használható. A diákok az elõzetes tudás felidézésekor például használhatnak kék színû tollat, majd a jelentésteremtés szakaszát
követõen, a reflektálás fázisában más színnel kiegészíthetik fürtábráikat. Így
a meglévõ és a megszerzett, új tudás láthatóvá válik, ami a siker érzésével
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töltheti el a tanulókat. A fürtábra modellje összefüggésbe hozható az ismereteink tárolására vonatkozó újabb tudományos elgondolásokkal, például
A. M. Collins és M. R. Quillian jelentésháló-elméletével, illetve E. Rosch
prototípus-elméletével.
Az alkalmazás menete
1. Magyarázzuk el a fürtábra lényegét, modelláljuk a használatát!
2. Írjunk egy központi szót vagy kifejezést egy papírlap, fólia vagy más
írófelület közepére!
3. Kezdjük el leírni azokat a szavakat, kifejezéseket, amelyek az adott témáról eszünkbe jutnak!
4. Ahogy a gondolatok sorban elõjönnek, kezdjünk el kapcsolatokat teremteni a megfelelõnek látszó gondolatok között!
5. Írjunk le annyi gondolatot, amennyi csak eszünkbe jut, míg csak le
nem járt az idõ, vagy minden lehetõség ki nem merült!
6. Ha ismereteink összefoglalására használjuk a fürtábrát, próbáljunk
rendszert építeni a fogalmakból és összefüggésekbõl!
Megjegyzés
1. Az asszociatív fürtábrát az akadémikus tudáshoz szokott tanulók kezdetben kissé nehézkesen használják, ám ráérezve a szabad képzettársítás lehetõségére, hasznára és örömére, ebbéli képességük gyorsan
fejlõdik.
2. Asszociatív fürtábra készítésekor ne döntsünk a gondolatokról, mindent írjunk le, ami eszünkbe jut!
3. Ne aggódjunk a helyesírás vagy más írásbeli formaság miatt!
4. Ne hagyjuk abba az írást, ha átmenetileg elakadtunk, firkálgassunk a
papíron!
5. Építsünk annyi kapcsolatot, amennyi csak lehetséges, ne korlátozzuk
a gondolatok mennyiségét vagy áramlását, sem pedig a létrejövõ kapcsolatokat!
6. A fürtábra elsõ alkalmazásakor olyan témát válasszunk, amellyel a teljes csoport azonosulni tud!
7. A tudás rendszerbe építése elmélyíti a megértést, segíti a hosszú távú
memóriába való beépülést. A rendszer építésekor gondolatok, alternatívák mérlegelésére, vitára is nyílik mód.
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Példa az asszociatív típusú fürtábrára a ráhangolódás fázisában
CÍMMEDITÁCIÓ: TANULÓI KÉPZETTÁRSÍTÁSOK
JÓZSEF ATTILA: ESZMÉLETEK CÍMÉRÕL A GIMNÁZIUM 12. ÉVFOLYAMÁN

természet

társadalom

eszméletvesztés

ösztön

viszony

világ

tudatalatti

én

halál

Eszmélet
tudat
álom

ébredés

öntudat
ébrenlét
szemlélõdés

gondolkodás

megismerés

értékelés

elfogadás

csalódás

Összehasonlító elemzés címmeditációja a füzetben fürtábrával
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Vörösmarty Mihály Csongor és Tünde  csoportos fürtábra az útmotívumhoz kapcsolódó
asszociációkról

PÓKHÁLÓÁBRA

Az asszociatív típusú fürtábra egyszerûbb változata. Olyan grafikai szervezõ,
amely egy központi hívószóhoz (fogalomhoz, kifejezéshez, problémához,
kérdéshez stb.) társított gondolatok, információk, fogalmak, jelentések, aszszociációk elsõdleges összegyûjtését és rögzítését segíti. E grafikai szervezõ
használatakor minden, a hívószóról eszünkbe jutó tartalmat a központi kifejezéshez társítunk, és nem gondolkodunk azon, hogy logikai kapcsolatokat vagy alá-fölérendeltségi viszonyokat hozzunk létre a felírt jelzésszerû gondolatok között. Használata a ráhangolódás szakaszában hatékony, a fürtábrához hasonlóan készíthetõ egyénileg, párban, csoportban vagy közösen.
Példa a pókhálóábrára
a lét értelmérõl

az élet végességérõl

az életrõl
a boldogságról
e világról és túlvilágról

Mirõl gondolkodik
Rodin Gondolkodója?

élete céljáról
Isten létérõl
kárhozatról és üdvözülésrõl
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Készül a pókhálóábra a dráma címszó köré

Néhány példa a fürtábrával vagy pókhálóábrával feldolgozható tankönyvi feladatokra
 Mi mindenre jó egy utazás? Mik az elõnyei, milyen veszélyekkel járhat? (G. 9/87/1., Szk. 9/66/1. kérdés)
 Mi minden jut eszetekbe a dráma, a tragédia és a színház szavakról?
(G. 9/106/1., Szk. 9/83/1. kérdés)
 Mit tanultatok eddig az eposz mûfajáról és az eposzi kellékekrõl?
(G. 9/396/1., Szk. 9/301/1. kérdés)
 Gyûjtsétek össze, milyen képzeteket társítotok a könyvtár fogalmához! (G. 10/331/1., Szk. 10/260/1. feladat)
 Milyen képzettársításokat hív elõ a cím? Rögzítsetek a füzetbe mindent, ami eszetekbe jut! (G. 10/367/1., Szk. 10/288/1. kérdés)
 Milyen elõzetes olvasói elvárásaitok vannak a novella mûfajáról?
(G. 11/321/1., Szk. 11/268/1. kérdés)
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GONDOLKODÁSTÉRKÉP
A gondolkodástérkép olyan grafikai szervezõ, amely hatékonyan segíti az átgondolt, szerkezetében és tartalmában igényesen felépített szövegalkotást, illetve a szövegfeldolgozást. Alkalmas szóban és írásban megalkotandó különféle szövegek (elõadás, hozzászólás, esszé, értekezés, összehasonlító elemzés, elbeszélés, leírás) megtervezésére. Központi fogalma funkcionálhat
címként, a hozzá kapcsolódó kulcsfogalmakból, szempontokból lesznek a
bekezdések témái. E szempontokból a szövegalkotás során tételmondatokat
fogalmazhatunk, a hozzájuk rendelt információk, megjegyzések, észrevételek
pedig a tételmondatot kifejtõ, bizonyító szövegrészek vázlatául szolgálhatnak.
Az alkalmazás menete
1. Határozzuk meg a témát, ez kerüljön a gondolkodástérkép centrumába!
2. Keressünk különféle szempontokat, amelyekkel a téma értelmezhetõ,
megvizsgálható, kifejthetõ! (Ezekbõl a szempontokból válasszuk ki a
legérdekesebbeket vagy a feladatnak legmegfelelõbbeket, és a centrumhoz kapcsolva jelöljük a csomópontokat kulcsszavakkal!)
3. Tisztázzuk az egyes szempontok egymáshoz való logikai viszonyát
(például, ha az utazásról kell gondolkodni, elõbb azt tekintem át, hova
utazom, mert attól függ, mit viszek magammal)!
4. Gyûjtsünk össze minél több észrevételt, információt, részletet az egyes
szempontokhoz, és lehetõség szerint állítsuk õket logikai láncba!
5. Döntsük el, milyen sorrendet követünk a szövegalkotáskor (hogyan
kezdem, milyen résztémát érintek elõször, hogyan kapcsolom össze a
részeket, mivel zárom a szöveget)!
6. A gondolkodástérképet használjuk vázlatként a szóbeli vagy írásbeli
szövegalkotáshoz!
Megjegyzés
1. Jó, ha a diákok ismernek és használnak már néhány grafikai szervezõt
(fürtábra, jellemtérkép), amikor megismerkednek a gondolkodástérkép használatával.
2. Az elsõ alkalommal modelláljuk a folyamatot, és néhányszor készítsünk az osztállyal közösen gondolkodástérképet!
3. Kezdetben elég, ha egy-egy kulcsfogalom és a hozzá tartozó térképrészlet alapján alkotnak szöveget a tanulók, mégpedig úgy, hogy a
kulcsfogalomból fogalmazzanak tételmondatot, a hozzá tartozó megjegyzések, információk képezzék a szövegben a tételmondat kifejtésének, bizonyításának alapját, és a szövegegységet minden alkalommal
összegzõ, a tételmondat állításához visszatérõ, lehetõleg következtetést is tartalmazó mondattal zárják.
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4. Ha az elsõ gondolkodástérképeket és szövegkísérleteket celofánra készíttetjük, mód nyílik arra, hogy az írásvetítõ segítségével néhányat
részletesen megvizsgáljunk. A diákok és a tanár így véleményt formálhatnak, elismerhetik a jó megoldásokat, felhívhatják a figyelmet a
problémás részletekre, javaslatokat tehetnek a korrekcióra.
5. A szövegalkotási folyamatot szakaszosan is végeztethetjük. Például az
elsõ alkalommal a tanulók tíz percet kapnak arra, hogy gondolkodjanak a témáról, kérdéseket tegyenek fel, vagy értelmezési szempontokat keressenek. A következõ alkalommal egy szempont részletes megvizsgálására kapnak öt-tíz percet az órából, stb.)
6. Fontos, hogy az elkészült munkák nyilvánosságot kapjanak: az elõadásoknak legyen hallgatósága, az írásmûvek olvashatóak, felolvashatóak
legyenek (kis csoportban, párban, osztály elõtt, iskolaújságban stb.).
Példa a gondolkodástérképre
PILINSZKY JÁNOS: KÁRHOZAT (G. 12/339. OLDAL)
« üdv/üdvözülés
örök szenvedés
bûnös lélek
metafizikusság
keresztény kultúrkör

egy versmondat
ötsoros
jambikus (lüktetés)
rímtelen (széttartás)

cím

forma
KÁRHOZAT
jelentés

kronotoposz

éjszakára
örök sötétség
örök világosság
kárhozat « üdv

beszédmód
csöndek
tárgyias
lírai én nyelvtanilag jelöletlen
tárgyilagos
nyelvi lefokozottság

egyetemes hiány
széttört világkép
lefokozott emberkép
vegetatív lét
szervi mûködések
beidegzett cselekvés
megválthatatlanság

Néhány példa a gondolkodástérképpel feldolgozható tankönyvi feladatokra
 Milyen érvekkel igazolható a görög irodalom megtermékenyítõ hatása a rómaira? (G. 9/155/4., Szk. 9/118/4. feladat)
 Mi mindenben kapcsolódik Ady költészete a korábbi lírahagyományhoz, az életmû milyen poétikai jellemzõi nyitnak utat a
késõmodern költészet felé? (G. 11/317/2., Szk. 11/264/1. kérdés)
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 Melyek Babits költészetének pályaszakaszai, jellegzetes témái, motívumai? (G. 11/409/1., Szk. 11/337/1. kérdés)
 Írj rövid esszét arról, milyennek látod Márai elbeszélésmódját, stílusát! (G. 12. 408/5., Szk. 12/306/5. feladat)
 Írj esszét, mit gondolsz most arról, hogy személyiséged formálódását, emberi kapcsolataid alakulását miben és hogyan befolyásolták
középiskolai éveid! (G. 12/436/5., Szk. 12/334/5. feladat)

Csoportposzter: Antigoné jelleme és motivációi gondolkodástérképpel
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HALMAZÁBRA
VENN-DIAGRAM
A Venn-diagram olyan grafikai szervezõ, amely két vagy több egymást átfedõ, nagyméretû síkidomból áll, és gondolatok szembeállítására (különbség), illetve a közöttük fellelhetõ átfedés (hasonlóság) illusztrálására használható. A halmazábra fejleszti a szövegalkotási kompetenciát, hiszen összehasonlító szempontú szövegek megírásához a tanulók használhatják a
gyûjtõmunka grafikai szervezõjeként, vagy vázlatként.

Az alkalmazás menete
1. Az összehasonlítást (hasonló és különbözõ jegyek keresése) megelõzõen ismertetjük a diagramot, és elmagyarázzuk használatát.
2. Magyarázzuk el, hogy a két egymást metszõ idom közös szeletébe a
hasonló, megegyezõ jegyeknek kell kerülniük, míg az egymást nem
fedõ szeletekbe az eltérõ, különbözõ jegyek kerüljenek!
3. Ezután adjuk meg a feladatot, és hagyjunk idõt a gondolkodásra!
A feladatot a diákok elvégezhetik egyénileg, párban vagy csoportban.
4. A gondolkodási folyamatot páros, csoportos vagy frontális megbeszélés követi. A megbeszélés, egymás gondolatainak megismerése és
mérlegelése a téma kritikai áttekintésére nyújt lehetõséget.
Megjegyzés
1. Adhatjuk úgy is a feladatot, hogy elsõ körben csak a különbözõ jegyeket fedeztetjük fel egyénileg vagy párban, majd párban vagy csoportban az azonos, hasonló jegyeket gondoltatjuk végig.
2. Gyakran elegendõ, ha néhány hasonlóság vagy különbség beírását
kérjük a tanulóktól, pároktól vagy csoportoktól, mert rendszerint különbözõ dolgokat vesznek észre a tanulók, így a megosztás az észrevételek összeadódásával többnyire árnyalt megközelítések jönnek létre.
Néhány példa a halmazábrával feldolgozható tankönyvi feladatokra
 Gyûjtsetek szempontokat a füzetbe, amelyek alapján a Himnusz és a
Szózat összehasonlítható! (G. 10/328/1., Szk. 10/258/1. feladat)
 Olvassátok újra Vajda János Húsz év múlva címû költeményét, és
hasonlítsátok össze Juhász Gyula Milyen volt
címû versével!
(G. 11/473/2., Szk. 11/391/2. feladat)
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A közzététel részeként a népballadát és a mûballadát összehasonlító Venn-diagram készül a táblánál

HÁROM MEGY, EGY MARAD
A kooperatív tanulás módszerének egyik eljárása, amely a jelentésteremtés
vagy a reflektálás fázisában alkalmas arra, hogy a csoportok megosszák
egymással a feladat során birtokba vett tudást, összegyûjtött tapasztalatot,
véleményt vagy elért eredményt, illetve elkészült produktumot. Idõkímélõ
technika, mert azt teszi lehetõvé, hogy a csoportok egymás munkáival egy
idõben ismerkedjenek meg.
Az alkalmazás menete
A négyfõs csoportokat az adott kooperatív feladat elvégzése után arra kérjük,
hogy ismerkedjenek meg a többi csoport produktumával az alábbiak szerint.
1. A kiscsoport tagjai számozzák meg magukat!
2. A csoport három tagja (a kettes, hármas és négyes számú diák) átül a
szomszéd csoport asztalához, hogy megismerkedjék az õ munkájukkal.
3. Az egyik csoporttag (az egyes számú diák) azonban marad, hogy fogadja a másik csoport három tagját, bemutassa és magyarázza saját
csoportja munkáját.
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4. Megadott idõ után a társai visszatérnek, majd a kettes diák lesz a vendéglátó, míg az egyes és másik két társa elindul, hogy újabb csoportot
látogasson meg.
5. A folyamat ugyanígy zajlik mindaddig, amíg minden diák volt vendéglátó és látogató is, tehát a csoportok megismerkedtek egymás munkáival.
Az eljárás másik variációja, hogy míg az egyes számú csoporttag vendéglátó, a vendégségbe induló csoporttagok más-más csoportot látogatnak
meg az alábbiak szerint:

Megjegyzés
Ha a kooperatív munka során két-két csoportnak azonos volt a feladata,
akkor vagy csak az azonos feladatú csoportotok látogatják meg egymást, vagy éppen a feladat természete miatt pont õk nem kell, hogy
meglátogassák egymást.
Néhány példa a három megy, egy marad technikával feldolgozható tankönyvi feladatokra
 Alkossatok öt csoportot! Minden csoport vizsgálja meg egy-egy versszak képalkotását, majd tegye közzé észrevételeit! (G. 10/388/1.,
Szk. 10/308/1. feladat)
 Beszéljétek meg kis csoportban a kettéosztott naplókat, legfontosabbnak tartott gondolataitokat tegyétek közzé az egész osztályban!
(G. 10/391/2. feladat)
 Keressetek lehetséges magyarázatokat arra, miért épp a XX. század
végén és a XXI. század elején szembesültek a kutatók a Nyugatkánon jelentõs változásának tapasztalatával! (G. 11/256/2., Szk.
11/206/2. feladat)
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HÁROMLÉPÉSES INTERJÚ
Olyan, a ráhangolódás vagy a reflektálás fázisában használható technika,
amelyben a partnerek egy adott témáról egymással készítenek interjút, kijelölt szerepek szerint. Az irodalomtanulásban használható például egy alkotással kapcsolatos elsõdleges olvasói tapasztalatok feltárására vagy az olvasottakhoz fûzõdõ tanulói vélemények, megítélések, kritikák, kérdések megfogalmazására, illetve megbeszélésére. Alkalmazható továbbá tankönyvi
(vagy más) szövegek megértésének, megtanulásának ellenõrzésére, önellenõrzésére. Ilyenkor a párban dolgozó tanulók valójában egymást kérdezik
ki az eljárás segítségével.
Az alkalmazás menete
1. A tanár adja meg a témát, vagy jelölje ki a feladatot!
2. A diákok párban dolgoznak. A páros tagjai egy idõben, de külön-külön
fogalmazzanak kérdéseket a témával kapcsolatban, azokat rögzítsék
füzeteikbe!
3. A páros tagjai kérdéseikbõl a legérdekesebbeket, legfontosabbakat kiválasztva készítsenek interjút egymással! Elõször A tegye fel kérdéseit B-nek, majd cseréljenek szerepet!
4. Végül párban vagy a tanár irányításával, frontálisan beszéljék meg az
interjú eredményét és tapasztalatait! (Például arra kérhetjük a tanulókat, hogy gondolják át, milyen típusú kérdéseket tettek fel egymásnak.
Domináltak-e a ténykérdések, volt-e nyitott végû kérdés, keresték-e a
motivációkat, az okokat, illetve a következményeket, milyen meglátások, vélemények születtek, stb.).
Megjegyzés
1. A kérdések megfogalmazásánál a tanár az alábbi szempontokra hívhatja fel diákjai figyelmét:
 a témának megfelelõ kérdéseket tegyenek fel,
 különbözõ szempontokat érvényesítsenek,
 különbözõ gondolkodási szintekhez kapcsolódjanak a kérdések,
 ügyeljenek arra, hogy a megadott idõvel jól gazdálkodjanak,
 beszéljék meg, körülbelül hány kérdés feltevésére és megválaszolására lesz mód.
Néhány példa a háromlépéses interjúval feldolgozható tankönyvi feladatokra
 Beszéljétek meg, szerintetek ma mi jellemzi a tudás és az erkölcs,
illetve a tudás és a hit viszonyát! Gyûjtsetek példákat arra, hogy
az emberi tudásnak ma is szüksége van fékekre! (G. 9/271/3.,
Szk. 9/206/2. feladat)
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 Olvassátok újra a pályakép balladákról szóló részletét! Vessétek öszsze a tankönyvi szöveg állításait olvasói tapasztalataitokkal! (G.
10/444/10., Szk. 10/351/10. feladat)
 Milyen gondolatokat, érzéseket keltett bennetek a regény elsõ olvasásra? (G. 11/61/1., Szk. 11/54/1. kérdés)
 Készíts listát arról, ami fontos számodra saját családod múltjából, jelenébõl, értékszemléletébõl! (G. 12/408/4., Szk. 12/306/4. feladat)

IDÉZETKÁRTYA
Irodalmi szövegekbõl a megközelítés különbözõ szempontjai mentén kiemelt rövid részleteket tartalmazó kártyák, amelyek a ráhangolódás fázisában segíthetik az érdeklõdés felkeltését, az elõzetes tudás elõhívását, ráirányíthatják a tanulók figyelmét a mû kérdésfelvetéseire, központi motívumaira, továbbá lehetõvé teszik, hogy az olvasók elõfeltevéseket fogalmazzanak
meg az olvasandó szöveg egészével kapcsolatban.
A jelentésteremtés fázisában szervezhetik a mûvekrõl folytatott párbeszédet, ráirányíthatják a figyelmet a szöveg fontos helyeire, segíthetik a személyes jelentések megképzõdését.
A reflektálás szakaszában kiindulópontot jelenthetnek a személyes viszonyulások, vélemények, értékelések megfogalmazásához. Az idézetkártya
mindhárom szakaszban jól kapcsolható az eszmecseréhez.
Az eljárás menete
1. A feldolgozás szempontjainak megfelelõen írjunk ki az adott szövegbõl
idézeteket, mindegyiket külön kártyára!
2. Kínáljuk meg a tanulókat, tanulópárokat vagy csoportokat egy-egy
kártyával (például húzhatnak idézetkártyát), és kérjük õket az idézet
hangos felolvasására, illetve értelmezésére, esetleg az idézet és a mûegész lehetséges kapcsolatának megfogalmazására!
3. A kártya gazdáinak megnyilatkozása után más hozzászólókat is hallgassunk meg!
Másik lehetõség:
A tanulók, tanulópárok vagy csoportok keressenek a mûbõl szerintük
fontos idézetet, írják fel azt egy kártyára. Készíthetnek hozzá feladatokat,
majd megkínálhatnak vele egy másik tanulót, párost vagy csoportot.
Néhány példa az idézetkártya technikájával feldolgozható tankönyvi feladatokra
 Melyek a kedvenc versidézeteid? (Az idézeteket lapra kiírva  cso232
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portban, párban vagy osztályban  rendezhettek idézetfelismerõ és
idézetértelmezõ versenyt! (G. 12/287/8., Szk. 12/210/8. kérdés)
 Melyek a kedvenc Petõfi-idézeteid? Miért? (G. 10/401/12., Szk.
10/317/12. kérdés)
 Gyûjtsétek ki a szövegbõl a költészetre, költõi létre vonatkozó
önreflexív alakzatokat, és kíséreljétek meg néhány alakzat értelmezését! (G. 11/564/1., Szk. 11/464/1. feladat)
 Milyen tényezõk késztetik Kreónt cselekvésre és milyenek Antigonét?
Milyen érveket hoznak fel igazuk mellett? Gyûjtsétek ki érveiket!
(G. 9/112/5., Szk. 9/88/5. kérdés)
NYITOTT MONDATOK KÁRTYÁJA

Az idézetkártyához hasonló eljárás a ráhangolódás és a reflektálás szakaszában használható, amikor a tanulóknak egy-egy mondatot a saját gondolatuk, képzettársításuk, véleményük, elõfeltevésük szerint kell befejezniük.
Elõnye, hogy a nyitott mondatok befejezése nem feltételez egyetlen jó választ, arra hívja fel a figyelmet, hogy egy-egy kérdésre, problémára több jó
válasz adható. A technikát használhatjuk úgy, hogy a diákok egy nyitott
mondatot fejeznek be többen egymás után (például: Számomra az volt a
legfontosabb gondolat, hogy , Nekem azért nem tetszett ez az elbeszélés,
mert , Nekem azért tetszett ez a vers, mert ), vagy úgy, hogy egy téma
kapcsán különbözõ nyitott mondatokat fejeznek be.

Fogalomkártyákból rendszert építenek a csoportok (az epika)
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FOGALOMKÁRTYA

Egy-egy fogalom megtanulására, értelmezésére, új kontextusban, szövegben
való alkalmazására vagy a megtanultak ellenõrzésére, valamint fogalmakból rendszer építésére használható technika. Fogalomkártya-csomagot készíthet a tanár, de készíthetnek a tanulócsoportok is egy másik csoport számára.

IDÕDIAGRAM
Epikus vagy drámai alkotások idõszerkezetének grafikus szervezõje, amely
átláthatóvá, szemléletessé teszi a cselekmény idõbeli elõrehaladását, a
több szálon futó cselekmény egyidejû vonatkozásait, valamint az epikus
mûvekben az idõbeli történés és az elbeszélt idõ különbségeit. Ez utóbbi
esetben például a vizuális rögzítés segít megérteni a folyamatos (Balzac:
Goriot apó), a megszakított (Flaubert: Bovaryné), az in medias res (Homérosz: Odüsszeia, Petõfi: Az apostol) a retrospektív (Tolsztoj: Ivan Iljics
halála) és az idõsíkos (Krúdy: Vörös ökör) elbeszélõi idõvezetés lényegiségét. Használata könnyebbé teszi, hogy a tanulók észrevételeket tegyenek
a megalkotottságra, az elbeszéltségre, illetve a szerkezetre vonatkozóan
(G. 9/92., Szk. 9/72. oldal, G. 10/394., Szk. 10/310. oldal, G. 12/429., Szk.
12/327. oldal). Készíthetõ egyénileg, párban vagy csoportban, esetleg frontálisan. Készíttethetjük párhuzamosan az (otthoni vagy iskolai) olvasással
vagy az elsõdleges olvasást követõen áttekintõ újraolvasással, egyszerûbb,
illetve rövidebb szövegek esetében pedig emlékezetbõl.
Az eljárás menete
1. Mondjuk el a tanulóknak részletesen, hogy mi lesz a feladatuk!
2. A tanulók tartsanak eszmecserét, és a szöveg átlapozásával készítsenek jegyzeteket az idõviszonyok szempontjából összetartozó fejezetekrõl, szövegrészekrõl, illetve eseménymozzanatokról, majd rajzolják
meg az idõdiagramot!
3. Egyszerûbb idõvezetéssel elbeszélt történeteknél elegendõ egy vízszintes tengely felvétele, ilyenkor több színt használva dolgozhatnak diákjaink (például: a múltban történt eseményekre való visszatekintés =
kék, a jelenben elbeszélt események = piros, az elbeszéléshez képest
a jövõbe utalt események = zöld).
4. Idõsíkos technikával elbeszélt epikai szövegeknél a vízszintes tengely a
jelent (most), a függõleges tengely pozitív tartománya a különbözõ
jövõbeli mozzanatokat (majd), negatív tartománya a különbözõ
múltbeli mozzanatokat (régen) jelölheti.
5. Ha a diákok csomagolópapírra vagy írásvetítõ fóliára dolgoznak, az el234
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Idõdiagram az Ivan Iljics halálához a füzetben

készült produktumok megbeszéléséhez, illetve összevetéséhez használhatjuk a közzététel vagy a vándorló csoportok technikáját, ha a diagramot a füzetükbe készítették, a megbeszélést szervezhetjük például
az egy marad, három megy technikával.

IRÁNYÍTOTT KÉPALKOTÁS
A tanulók személyes élményeinek, tapasztalatainak elõhívására, valamint a
képzelõ mûködtetésére használható eljárás, amely a tanulási folyamat
mindhárom fázisában alkalmazható. Mivel korunkban a diákokat igen nagy
mennyiségû képi hatás éri, viszont az olvasás már nem magától értetõdõen
szabadidõs tevékenység, a tanulók jelentõs részének probléma, hogy olvasás közben mûködtessék fantáziájukat, és belsõ képeket alkossanak az olvasott szöveg alapján. Az irányított képalkotás technikájával fejleszthetjük
tanulóink fantáziáját, segítjük az önálló jelentés megteremtését, az olvasottak intenzív átélését, az élmény elmélyülését és személyessé válását. Az eljárás részletekben gazdag, árnyalt, érzékletes belsõ képek alkotására ösztönöz az adott témával kapcsolatban, lehetõséget ad a képek, benyomások
szóbeli vagy írásbeli rögzítésére, valamint segíti azok megtartását az emlékezetben. Megalkothatjuk például egy-egy olvasott részlet nyomán a környezet (például: Júlia szobája, Ogügié szigete, Toldi udvara), egy jellegzetes tárgy (például: az arany virágcserép, Don Quijote szélmalma), jelenség
(például: borszínû tenger) vagy alak (például: Tartuffe) képét, de egy-egy té235
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máról, motívumról való gondolkodást (utazás, ünnep, barátság, magány) is
kezdhetünk irányított képalkotással.
Az eljárás menete
1. Mondjuk el a tanulóknak, mi lesz a feladatuk, kérjük meg õket, próbálják irányításunk és kérdéseink alapján minél részletesebben és pontosabban elképzelni a képeket!
2. Kérjük meg õket, lazítsák el magukat, és ha könnyebb, hunyják be a
szemüket!
3. Irányítsuk képzeletüket, lehetõleg az érzékelés széles skálájára vonatkozó, részletezõ utasításokkal, kérdésekkel (például: forma, méret, tér,
anyag, szín, tapintás, illat, kor, elõtörténet)!
4. Hagyjunk idõt arra, hogy eljussanak belsõ képeik felidézéséig, árnyalásáig, megfigyeléséig!
5. Végül szánjunk idõt arra is, hogy felidézett képeiket rögzítsék vagy
megosszák egymással!
Megjegyzés
Az eljárás alkalmazásakor különösen fontos az oldott, szabad, támogató
és elfogadó légkör.
Néhány példa az irányított képalkotásra épülõ tankönyvi feladattípusokra
 Írd le (vagy mondd el szóban) minél részletesebben, milyennek képzeled: a rózsásuju hajnalt, a borszínû tengert, az ambrosziás szendert, a sokzajú vizet, a tágterû partot, a mézizü dallást! Ha könnyebb
képzelegni, csukd be a szemed! (G. 9/80/1., Szk. 9/60/1. feladat)
 Milyen természeti képet (látványt) õrzöl emlékezetedben, ami valamikor nagy hatást gyakorolt rád? Írd le a felidézett látványt minél
részletesebben padtársadnak! Ha könnyebb képzelegni, csukd be a
szemed! (G. 10/188/1. kérdés)
 Idézz fel minél részletesebben, és rögzíts a füzetbe egy olyan esetet,
amikor valamilyen illat, íz, látvány vagy hangelem régi emléket ébresztett benned hasonlóságával! Arra is próbálj emlékezni, milyen érzéseket keltett benned a felidézõdõ emlék! (G. 12/82/1., Szk. 12/61/1.
feladat)

ÍRÁS SAJÁT MAGUNK SZÁMÁRA
Az írás saját magunk számára a gondolatok szabad áramlására összpontosító
és a kritikai gondolkodást fejlesztõ eljárás. Rendszeres (hetente többszöri) alkalmazásával a tanuló képessé válhat az írásnak a tanulást, illetve a megértést
segítõ eszközként való felhasználására: gondolatainak, véleményének, érvei236
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nek, problémáinak, kérdéseinek megfogalmazására és lejegyzésére. Ebben
az esetben a tanuló tehát azért ír, hogy emlékezzék, megértse, tisztázza,
rendezze gondolatait, vagyis gondolatokról és információkról elmélkedjék.
A saját magunk számára készített írást a tanulási folyamat mindhárom
fázisában alkalmazhatjuk.
Ha a ráhangolás szakaszában élünk vele, bátorítsuk a tanulókat arra,
hogy mindent írjanak le, ami eszükbe jut! Az ilyen írást megelõzheti páros
vagy csoportos megbeszélés, amelynek célja, hogy a diákok a véleménycsere során meghallgassák egymást, és tudatosítsanak olyan összefüggéseket, amelyek addig nem voltak nyilvánvalóak számukra.
A jelentésteremtés fázisában arra kérhetjük a tanulókat, hogy írják le saját
véleményüket az olvasottakról, vagy írják le saját szavaikkal az olvasottakat,
látottakat, hallottakat. Az eljárás alkalmazásának ez utóbbi módja a jegyzetírást is jól elõkészítheti. Ugyancsak a jelentésteremtés szakaszában a kritikai
gondolkodást segítheti, ha például egy olyan képet mutatunk a tanulóknak,
amelyik kapcsolatban áll a tanultakkal, s arra kérjük õket, hogy írják le azokat a gondolataikat, amelyeket a kép ébreszt bennük. Arra is kérhetjük diákjainkat, hogy írjanak föl kérdéseket az éppen tanultakkal vagy olvasottakkal kapcsolatban. A kérdésekre az egymás mellett ülõk is válaszolhatnak,
de össze is gyûjthetjük és találomra ki is oszthatjuk õket megválaszolásra.
A reflektálás szakaszában, az óra végén arra kérhetjük meg a tanulókat,
hogy írják le, mi volt számukra a legérdekesebb és a legfontosabb információ aznap. Akár már az óra elején felhívhatjuk a figyelmüket arra, hogy az
óra végén ilyen feladatot kapnak. További lehetõségek:
 Egy olyan órát követõen, amikor valamilyen eljárás lépéseit tanítottuk, adjuk oda a tanulóknak a lépések listáját, de úgy, hogy a sorrendet összekevertük. Kérjük meg õket, hogy rendezzék a lépések listáját helyes
sorrendbe!
 A tanulók írják le véleményüket arról, amit az órán tanultak! Fontos,
hogy a véleményüket indokolják is.
 Tekintsük át az óra végén a tanult fogalmat, és kérjük meg a diákokat,
hogy írjanak le legalább egyetlen olyan módot, ahogyan az órán tanult
fogalmat alkalmaznák!
 A tanulók az óra végén írjanak föl olyan kérdéseket, amelyekre szeretnének választ kapni! Azt is tegyék hozzá, hogy miért érdekli õket a válasz!
Megjegyzés
Ahhoz, hogy bátran írjanak a tanulók, vagyis gyakorolják, alkalmazzák a kritikai gondolkodás érdekében végzett írást, néhány fontos alapelvet be kell
tartani.
1. A gondolkodás érdekében végzett írást ne osztályozzuk, ne is javítsuk.
Mivel a cél a gondolatok szabad áramlása, hagyni kell, hogy a tanulók
kötetlenül írjanak, a helyesírásra, stílusra való összpontosítás ne rontsa
a tartalmi munkát!
237
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2. Fontos, hogy az író merjen kockázatot vállalni. A tanulónak éreznie
kell, hogy szabadon kifejezheti gondolatait, és ezt a többiek is tiszteletben tartják.
3. A diákoknak meg kell érteniük, hogy a kérdésekre többnyire nem csak
egyetlen helyes válasz adható, hogy saját gondolataik vagy a problémákra adott megoldásaik épp olyan fontosak, mint a többiekéi. Az
ilyen légkör kialakítása érdekében a tanároknak olyan helyzetet kell teremteniük, amelyben a tanulók nyitott kérdéseket tehetnek fel, és
amelyben a tanár és a tanulók együtt keresik a válaszokat és a megoldásokat a problémákra.
4. A kritikai gondolkodást elõsegítõ írás után a tanulóknak visszajelzést kell
kapniuk. Nyújtsunk minél több lehetõséget számukra, hogy megvitathassák gondolataikat, kérdéseiket, tapasztalataikat vagy élményeiket!
5. Amikor a tanulók egy-egy kérdésrõl szabadon írnak, jólesik nekik, ha
gondolataikat megbeszélhetik társaikkal.
Néhány példa az írás saját magunk számára technikájával feldolgozható
tankönyvi feladatokra
 Milyen fontos (nem tényszerû) tudást viszel magaddal, amit az ókori
irodalommal való találkozás során értettél meg, vettél birtokba?
(G. 9/155/10., Szk. 9/118/10. kérdés)
 Mely mûvek, mûrészletek váltak kedvenceiddé a témában? Miért?
(G. 10/142/10., Szk. 10/55/8. kérdés)
 Írd le a füzetedbe azokat a tanácsokat, amelyeket önmagadnak adnál az életedre! Beszélgessetek párban vagy kis csoportban a leírt intelmekrõl! (G. 10/307/23., Szk. 10/240/23. feladat)
 Mi mindent jelent a haza és a hazafiság? Hogyan határoznátok meg
a két fogalmat? Van-e különbség nemzet és haza, polgár és hazafi
fogalma közt? G. 10/324/12., Szk. 10/255/12. kérdés)
 Voltak-e nehézségeid a megértésben, ha igen, miként sikerült megoldani a problémát? (G. 11/150/5., Szk. 11/111/5. kérdés)

IRODALMI KÖRÖK
Az együttmûködésen (kooperácó) alapuló tanulás egyik technikája. Olyan
vita, beszélgetés, amelyben a tanulóknak a szövegre irányuló kíváncsisága
játszik irányító szerepet. Minden tanuló azonos szöveggel foglalkozik, ami
lehet olyan rövidebb írás, amit már korábban olvastak, de lehet olyan hosszabb mû is, amelynek megbeszélése együtt halad az olvasással. Kulcsfontosságú a szöveg kiválasztása az irodalmi kör számára, hiszen nem mindegyik mû alkalmas érdekes beszélgetés életre hívására. E célra azok a mû238
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vek, mûrészletek a legmegfelelõbbek, amelyek valamilyen dilemmát vagy
több értelmezési lehetõséget tartalmaznak, esetleg a tanulókat is foglalkoztató kérdéseket tematizálnak.
Az irodalmi körök strukturált vitacsoportok. A struktúrát azok az elõre
meghatározott szerepek teremtik meg, amelyeket a csoport tagjai a vita,
megbeszélés során felvesznek. A tanulók sokféle szerepet kaphatnak, melyeket a különbözõ ülések alkalmával cserélgethetnek. A tanár szerepe
ezekben az irodalmi körökben leginkább az, hogy nyomon kövesse a csoportokban zajló folyamatokat, és esetenként (egy-egy felvetéssel) lendületet
adjon a beszélgetésnek. Az eljárás rendszeres alkalmazása különösen hasznos lehet olyan tanulócsoportok esetében, ahol az olvasáshoz való pozitív
beállítódást is ki kell alakítania a tanárnak. Mert ha a diákok nem olvasnak
(eleget) otthon, akkor magát az irodalomórát kell a mindennapi olvasás elsõdleges terepévé tennünk.
Néhány lehetõség a megbeszélésben, vitában felvehetõ-kiosztható szerepekre:
Szerepkör

Feladata

Idézetkeresõ

megtalálni a szövegben azokat a részleteket, amelyeket a csoport hangosan szeretne hallani, vagy amelyek érvként szolgálhatnak a vitában

Nyomozó

háttér-információkat keres és nyújt minden, a szöveghez kapcsolódó témában

Nyomkeresõ

követi a szövegben egy-egy szereplõ helyváltoztatását, utazásait

Összekötõ

kapcsolatot teremt a szöveg (fikció) és a külvilág (valóság) között

Kérdésfeltevõ

olyan kérdéseket állít össze, amelyeket a csoport megtárgyalhat, vagy amelyeket õ maga szeretne másokkal megbeszélni

Szókeresõ

érdekes, ismeretlen, rejtélyes, fontos vagy új szavakra hívja fel a csoport figyelmét

Ellenõrzõ

segíti a csoportot abban, hogy témánál maradjanak, mindenki sorra kerüljön,
ne lépjék túl az idõkereteket

Karakterértelmezõ

a szöveg szereplõinek tulajdonságait gondolja végig, és megbeszéli tapasztalatait a csoportjával (használhatja például a jellemtérképet)

Illusztrátor

képeket rajzol a legfontosabb szereplõkrõl, helyszínekrõl, eseményekrõl, és a
rajzokat megvitatja a többiekkel

Jegyzõ

rövid feljegyzéseket készít a csoport munkájáról, a megbeszélés fontosabb
gondolatairól vagy a vitában elhangzó érvekrõl

Hírnök

beszámol az egész osztálynak (esetleg a tanárnak) arról, hogy mi minden történt a csoportban

Küldönc

elmehet más csoportokhoz vagy a tanárhoz, hogy a felmerülõ kérdéseket tisztázza, véleményt cseréljen

Az eljárás menete
1. A tanár 4-8 fõs csoportokba osztja a tanulókat, a csoporttagok számát
a feladat (szöveg) megkívánta szerepek száma határozza meg.
2. A tanulók elolvassák vagy felidézik a szöveget. A hosszabb, az olvasással együtt haladó megbeszéléshez a tanárral közösen szakaszokra
bontják a szöveget.
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3. A kiosztott szerepeknek megfelelõen mindenki szabadon kérdezhet,
kifejtheti véleményét, vitát kezdeményezhet, vagyis részt vehet a csoportos megbeszélésben.
4. Mozaik eljárással kombinálva az azonos szerepet játszók szakértõi csoportot alkothatnak az olvasás-értelmezés folyamata elõtt, és megbeszélhetik, hogyan fogják felépíteni szerepüket. Majd visszatérnek eredeti csoportjaikba, és ott részt vesznek a megbeszélésben, vitában.
Megjegyzés
1. Jó, ha eleinte a csoportos vitákat modelláljuk, vagyis az egész osztálynak tartjuk, hogy a tanulók megismerjék és megtapasztalják az eljárás
lényegét.
2. A fokozatosság elvét terjesszük ki az idõre is, eleinte az ilyen foglalkozások ne tartsanak 20 percnél tovább, de ahogy a tanulók tapasztalatot szereznek a megbeszélésben, vitában, az idõtartamot akár 40 percre is tágíthatjuk!
3. Az összes szerepet tanítsuk meg az egész osztálynak! Olvassunk fel
egy történetet, és azon keresztül vezessük be a szerepeket a gyakorlatba!
4. Váltogassuk a szerepeket, késõbb egy tanuló egyszerre több szerepet
is kaphat! A több szerep eljátszásából nyert tapasztalatok tudatosabbá
teszik a tanulók viszonyát az olvasáshoz, az irodalomhoz.
5. A tanár szolgáljon modellként! Saját kérdéseivel vagy válaszaival segíthet továbblendíteni a beszélgetést, megkérhet valakit arra, hogy mondja el véleményét arról, amit valaki más mondott, felkérheti a csoportot
egy-egy fogalom tisztázására, az elhangzottak összefoglalására. Szerencsés, ha úgy beszél, mint aki maga is keresi a megoldást. Támogassa a
tanulókat új szerepek megtanulásában, ha szükséges, idézze fel a vita
illemszabályait (például: egyszerre csak egy tanuló beszéljen, maradjanak a témánál, figyeljenek egymásra, fontolják meg a másik érveit is)!
Néhány példa az irodalmi körök technikájával feldolgozható tankönyvi
feladatokra
 Olvassátok el Csáth Géza A béka címû novelláját és Kosztolányi Dezsõ A szegény kisgyermek panaszai ciklusának A rút varangyot véresen megöltük kezdetû darabját! Keressetek közös, illetve eltérõ vonásokat a két mûben! Keressetek magyarázatot a téma feltûnõ hasonlóságára is! (G. 11/495/3., Szk. 11/407/3. feladat)
 Olvasd el Szabó Dezsõ Feltámadás Makucskán címû elbeszélését, és
gondold meg, hogyan kapcsolható a mû a Mikszáth-hagyományhoz! (G. 11/136/6., Szk. 11/109/6. feladat)
 Hasonlítsátok össze a verset a Bukj föl az árból címû József Attilaverssel! (G. 12/281/2., Szk. 12/205/2. feladat)
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ÍRÓSZEMINÁRIUM
Az írószeminárium olyan, a tanulási folyamat mindhárom szakaszát magában foglaló eljárás, amelynek segítségével a tanár a tanulók írásbeli szövegalkotó képességét irányíthatja, fejlesztheti. Az írásra mint folyamatra összpontosító eljárás rendszeres alkalmazásával a tanuló fokozatosan tanulja
meg, hogy az írás a gondolatok tisztázásának és kifejezésének hatékony
eszköze. A technika közvetlenül befolyásolja a szókincs, a nyelvhasználat, a
kritikai gondolkodás és az olvasási képesség fejlõdését, közvetve alakítja a
tanuló viszonyát a világhoz, erõsíti az osztály közösségi szellemét. A tanulók
ezeken a foglalkozásokon megtanulhatják, hogyan hozzanak létre igényes
írásokat, és egyben rendszeres lehetõséget kapnak arra, hogy érdekes témákról komolyan, valódi közönség számára írjanak.
Az alkalmazás menete
1. A tanár készüljön fel olyan témákból, amelyekrõl tudja, hogy érdeklik
tanítványait! Ezeket mutassa be tanítványainak, s egy nagy méretû
csomagolópapíron vagy írásvetítõn rögzítse az egyes témákkal kapcsolatos kérdéseit!
2. Ez után minden tanuló kap 4-5 percet arra, hogy felírja egy papírra azt
az õt legjobban érdeklõ 3-4 témát, amelyrõl szívesen írna.
3. Ezt követõen a tanulók párokat alkotnak, és megbeszélik választott témáikat. A párok kérdéseket tesznek föl egymásnak a témákkal kapcsolatban, majd mindenki kiválasztja azt az egy témát, amelyikrõl írni fog.
4. A tanulók részletes fürtábrát vagy gondolkodástérképet készítenek a
választott témáról!
5. 7-8 perc elteltével megbeszélik párjukkal egymás fürtábráját, illetve
gondolkodástérképét, és megjelölik rajta a téma legérdekesebb, legfontosabb részeit!
6. Ezután a fürtábrát vagy a gondolkodástérképet vázlatként használva
folyamatosan, megállás nélkül kb. 20 percig írnak a témáról!
7. Ezt követõen a tanár mutasson be egy tanulói fogalmazványt (egy korábbi, azonos témában készült munkát), melyet elõre elõkészített a bemutatásra, elemzésre és közös javításra (írásvetítõ, csomagolópapír).
A megbeszéléskor egyaránt mutasson rá a bemutatott fogalmazvány
jól sikerült és problémás szöveghelyeire!
8. A tanulók olvassák fel párjuknak a saját írásmûvüket, a hallgatók tegyenek megjegyzéseket és kritikai észrevételeket a szövegre vonatkozóan! Elõször a tartalmat vizsgálják meg, és azt, hogy mi tetszett a legjobban, majd beszéljék meg, hogy az írás mely részei lehetnének világosabbak, kifejtettebbek, nyelvileg igényesebbek vagy pontosabbak!
9. Ezután mindenki írjon újabb 15 percig: a társsal folytatott megbeszélés tapasztalatai alapján javítsa, írja át vagy újra az elsõ fogalmazványát
(piszkozatát)!
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10. Minden tanuló hangosan olvassa fel az írását a falnak (vagyis saját
magának), s eközben figyeljen arra, hogy mit kellene még megváltoztatnia, átírnia, esetleg kihagynia (felesleges, ismétlõdõ szavak, gondolatok, elkalandozás a témától).
11. Végül néhány önként jelentkezõ tanuló felolvashatja írását az egész
osztálynak a szerzõi székbõl (az erre a célra kijelölt, központi helyre
állított székbõl). A hallgatóság a felolvasás után formáljon véleményt
az írásról (Mi tetszett nekik a legjobban? Miért? Hol talált gyenge pontokat? Hogyan javítaná?), és tegyen fel egy kérdést a szerzõnek az
írással kapcsolatban!
Megjegyzés
1. Fontos, hogy a tanulók rendszeresen kapjanak lehetõséget az írásra,
és õket érdeklõ témákról, valamint többféle mûfajban írhassanak!
2. Adjunk nekik mintákat (tanár, társak, szépirodalom) és eredményességi szempontokat (ilyeneket késõbb õk maguk is készíthetnek)!
3. Teremtsük meg a felolvasás lehetõségét! Ehhez fontos a jó légkör,
hogy a tanuló bátran bemutathassa írását társainak, és biztos lehessen benne, hogy a többiek segíteni, támogatni fogják tanácsaikkal.
4. Alakítsuk ki az írásmûvek átdolgozásának a szokását! Az elsõ változat
(piszkozat) megírásakor a tanuló a tartalomra koncentráljon! A formai
és helyesírási követelményeket a tisztázat megírásakor érvényesítse a
szövegalkotó!
5. A fenti folyamatot a tanárnak nem szükséges feltétlenül egy tanórában
végigvinnie. Az is lehetséges, sõt bizonyos esetekben (terjedelem, kifejtettség, hozzáolvasás) szükséges, hogy az írásfolyamatot több órára,
esetleg hétre elnyújtsuk. Ilyenkor elõre megbeszélt határidõkhöz igazodva egy-egy óra részidejében (10-15 perc) a folyamat egy-egy mozzanatával lépünk csak tovább. Például elsõ alkalommal a diákok csak
ötletbörzét tartanak és kiválasztják saját témájukat, majd otthoni feladatként anyagot gyûjtenek és elkészítik fürtábráikat vagy gondolkodástérképeiket. Ezt követõen ismét szánunk egy tanórából idõt a vázlatok súlyozására és páros egyeztetésére, majd a piszkozatot a diákok ismét otthon készítik el. Idõt egy újabb tanórán biztosítunk a piszkozat
felolvasására és páros megbeszélésére, végül kijelöljük a tisztázat elkészítésének határidejét. A folyamat elnyújtásával diákjaink hosszabb
idõt töltenek egy témáról való gondolkodással, és megtanulják, hogy
az igényes írás mindig újraírások, átírások, javítások eredménye.
Néhány példa az írószeminárium technikájával feldolgozható tankönyvi
feladatokra
 Írj rövid esszét arról, mit vársz (várnál) el egy ideális társtól párkapcsolatodban, milyennek képzeled az ideális feleséget vagy férjet!
(G. 11/488/5., Szk. 11/402/5. feladat)
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 Írj rövid esszét Kell-e költészet ma? címmel! Írásaitokat vitassátok
meg kis csoportokban! (G. 11/388/5. feladat)
 Írj rövid esszét Szabó Lõrinc verséhez kapcsolódóan Az ember társas
lény? címmel! (G. 12/225/4., Szk. 12/155/4. feladat)
 Írj esszét Magyarok az ezredfordulón címmel! (G. 12/278/3., Szk.
12/202/3. feladat)
 Írj rövid esszét arról, igaznak tartod-e, hogy az ember legsajátosabb
jellemzõje a magánya! (G. 12/339/2., Szk. 12/258/2. feladat)

JEGYZÕKÖNYV
Az együttmûködésen alapuló tanulás technikája, amely egyrészt a tanárnak
biztosít lehetõséget a csoportokban zajló munkafolyamatok utólagos nyomon követésére, a tanulási folyamatba való betekintésre. Másrészt segítheti
a csoporttagoknak, vagyis a tanulóknak a rálátását a saját tanulási folyamataikra. Ezzel fejleszti a legmagasabb szintû intelligenciának tartott metakogníciót, vagyis az arra való képességet, hogy a tanuló rálásson saját gondolkodására, tudjon saját (vagy mások) gondolkodásáról gondolkodni, és
tudatosítsa magában megértési aktusait, tanulásmódját, illetve problémáit.
A jegyzõkönyvkészítõ szerepében lévõ tanuló feladata, hogy nyomon kövesse, és írásban rögzítse saját csoportja tanulási folyamatát. Feljegyzései alapját
képezhetik a folyamatértékelésnek, a csoport mûködésével kapcsolatos
problémák feltárásának és megoldásának, az esetleg szükséges tanári kiegészítésnek, tanulássegítésnek. Fontos, hogy a jegyzõkönyvíró szerepét mindig
más töltse be a csoportban, hogy minden tanuló gyakorolhassa a feladatot.
Példák a kooperatív tanulócsoport munkáját nyomon követõ,
rögzítõ jegyzõkönyvre
Téma: Drámaszervezõ archetípusok a Csongor és Tündében
A csoport neve: Görögrépa
A csoport tagjai: Zsófia, Boglárka, Júlia, András, Tamás
A jegyzõkönyv készítõje: Júlia
A tanárnõ elmondta, mit fogunk csinálni az órán.
Húztunk idézetet, Tamás felolvasta, a csoport elkezdte az idézet értelmezését.
Megfejtettük a kulcsgondolatot.
Tamás összefoglalta az értelmezésünket az osztály elõtt, amikor ránk került a sor.
Zsófi képet választott az idézethez a táblánál (Róth Miksa: A felkelõ nap), majd felragasztottuk a
csomagolópapírunk közepére.
Fürtábrával a kép köré írtunk mindent, ami eszünkbe jutott.
A végén a fiúk kivitték a papírt, és felragasztották a falra.
Amikor csoportunkra került a sor, Bogi bemutatta és elmagyarázta a fürtábrát. Ezután elkezdtünk
dolgozni a következõ feladaton.
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A többiek olvasni kezdtek, majd aláhúztak, bekarikáztak, kiemeltek. Én figyeltem, hogyan dolgoznak.
Mikor mindenki elkészült, elkezdõdött az olvasott szövegrészletek megbeszélése.
Mindenki jegyzetelt, úgy látszott, egyetértettek az elhangzottakkal.
Megbeszéltük, mivel kell kiegészíteni a fürtábránkat.
Zsófi és András elkezdték felírni a falon levõ csomagolópapírra a kiegészítéseket.
Nem maradt idõ a többiek kiegészítéseinek megfigyelésére, kicsöngettek.
Téma: Drámaszervezõ archetípusok a Csongor és Tündében
A csoport neve: Fantázia
A csoport tagjai: André, Fanni, Nikolett, Balázs
A jegyzõkönyv készítõje: Balázs
A tanárnõ ismerteti az óra témáját.
Idézeteket húzunk, közösen értelmezzük, mindenki elmondja véleményét. Niki és André a jelentésrõl beszélget, Fanni keresi a füzetben, mikor tanultunk ilyesmit (arany középút), Balázs asszociál,
és kapcsolatba hozza az idézetet a mûvel  metaforikus jelentés.
Niki felolvassa az idézetet és összegez.
Balázs hoz egy képet.
Mindenki több ötletet mond a fürtábrához (André: arany középút, aurea mediocritas; Balázs: cél,
lehetõség; Fanni: választás, életmód; Niki: Dante).
Balázs bemutatja az osztálynak a fürtábrát.
Kapunk egy kérdést megbeszélésre.
Niki szerint a három motívum összeköti a két szférát, de Fanni nem ért vele egyet.
Fanni kiosztja a szövegeket: út/1: Fanni; út/2: Niki, út/3: André; úr/4 Balázs.
Megbeszélünk:
Fanni: életút, követendõ példa, átjárhatóság, életcél, boldogság, béke, világon való átkelés.
Niki: vágy beteljesülése, hazatérés, isteni segítség, hosszú utazás, cél.
André: szerelem megtalálása, akadályok leküzdése, jellemfejlõdés, jövõ.
Balázs: földi és égi szféra közti átjárhatóság, akadályokon át vezet, életforma.
Fanni és André kiegészíti a fürtábrát.

Példák tanulói jegyzõkönyvekbõl a gondolkodásról való gondolkodásra
(Metakogníció)
Mindenki figyel.
Feri külön utat választ.
Összhang alakul ki a folyamat során.
a kérdések nehezek, a csoport teljesen külön dolgozik.
a csoport ma feltûnõen kreatív.
a csoport eldöntötte, együtt oldjuk meg a feladatot, de külön keressük meg a megfelelõ idézeteket. Ha adódott idézet, amiben valamelyikünk bizonytalan volt, hogy megfelel-e a kapott szempontnak, akkor felolvasta és a csoport közösen határozott, írjuk-e le vagy keressünk egy pontosabbat.
a csoport kissé lassan dolgozott.
nem kedveljük a feladatot.
mindannyian arra törekszünk, hogy a lehetõ legjobban teljesítsünk.
egy kissé elfáradtunk, de élveztük az órát.
az egyéni munka csapatmunkába torkollott, problémák léptek fel, de megoldottuk.
Más csoportba rendeztük az osztályt, és megbeszéltük a különbözõ toposzainkat. Ez nagyon
hasznos volt, mert olyan dolgokat is megtudtunk, amik eddig nem voltak teljesen világosak.
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JELENTÉS ÍRÁSA KÜLÖNFÉLE FORRÁSOK ALAPJÁN
A kreatív írást, valamint a kutatásra, az önálló ismeretszerzésre való képességet fejlesztõ technika, amely jól szolgálja az élethosszig tartó tanulásra
való felkészülést. A tanulási folyamat mindhárom fázisát magában foglalja.
Azt teszi lehetõvé, hogy a diákok az írást gondolataik, kutatási eredményeik
rögzítésére és összefoglalására használják. Minden tanuló kiválaszt egy számára érdekes témát, és azzal kapcsolatosan kérdéseket fogalmaz meg önmagának. Ezt követõen különbözõ információforrásokat felhasználva, kutatásaik alapján igyekeznek megválaszolni saját kérdéseiket.
A kutatás és a jelentés írása során a tanuló alkotóként, szerzõként dolgozik és foglal állást. A kutatások hozzásegítik a diákokat ahhoz, hogy megismerjék az önképzés, önmûvelés eszközeit, módjait, továbbá, hogy felismerjék és megtapasztalják azt, hogyan mélyedhetnek el alaposabban egy-egy
témában, milyen forrásokból juthatnak információkhoz, hol keressék, és
hogyan használják az információkat.
A tanuló kutatása során különbözõ források használatakor ellentmondásokkal szembesülhet. Ezeket az ellenmondásokat meg kell tanulnia kezelni.
Vagy úgy, hogy a felvetett kérdésekben állást foglal, vagy pedig úgy, hogy
írásában az olvasó számára világossá teszi az ellentmondás lényegét. Ha a
kutatási eredményeit szemponttáblázatban rögzíti, a grafikai szervezõ szerkesztési elvek kijelölésével is segítheti a szövegalkotást.
Az alkalmazás menete
1. A tanuló (önmagától vagy a tanár felkérésére) választ egy számára érdekes témát, amelyrõl jelentést szeretne írni, majd kérdéseket fogalmaz önmaga számára a témával kapcsolatban.
2. Ezt követõen tájékozódik a könyvtárban vagy a világhálón arról, milyen információforrások állnak rendelkezésére a kérdései megválaszolásához.
3. Mindegyik tanuló készít egy táblázatot, amely annyi oszlopból áll,
ahány információ-forrást használ, és annyi sorból, amennyi a témával
kapcsolatos kérdéseinek vagy állításainak a száma.
4. A tanuló az oszlopok legfelsõ sorába beírja azokat az információforrásokat (tankönyv, újságcikk, órai jegyzet, interjú, szakirodalom, szépirodalom, társmûvészeti alkotások stb.), amelyeket majd felhasznál kutatásai során. A táblázat vízszintes sorainak elejére (bal oldalra) pedig felírja a témával kapcsolatos kérdéseit vagy állításait.
5. Ezután kutatómunkát végez, és közben a megvizsgált források alapján
egyenként megválaszolja kérdéseit. Válaszait beírja a táblázat megfelelõ oszlopába/sorába.
6. A kitöltött táblázatát felhasználva a tanuló jelentést ír a következõk szerint:
Tervezés: a tanuló áttekinti a témával kapcsolatosan összegyûjtött információikat, és elkezdi tervezni, hogyan írjon róla.
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Vázlatkészítés: a tanuló leírja a gondolatait azért, hogy lássa, mi mindent tud elmondani a témáról. Ehhez grafikai szervezõket is használhat.
Átdolgozás: a tanuló elolvassa a leírt vázlatát, majd megvizsgálja abból
a szempontból, hogy mit akar elmondani, és hogyan mondhatná el
még jobban. Aztán megvizsgálja abból a szempontból is, hogy világosak-e a gondolatai, és megfelelõ formában fogalmazta-e meg azokat.
Szerkesztés: ez a közreadást megelõzõ utolsó szakasz. A tanulónak
ebben a szakaszban ellenõriznie kell, hogy helytálló legyen, amit leírt,
fel kell ismernie, és ki kell javítania a hibákat.
7. Közreadás: az írásfolyamat végsõ fázisában a tanulók felolvassák egymásnak írásaikat párban, kis csoportban vagy az egész osztály elõtt.
Kitûzhetik a faliújságra, vagy megjelentethetik az iskolaújságban is.
Megjegyzés
1. A tanulók a kutatás alapjául szolgáló kérdéseket megfogalmazhatják
egyedül vagy kis csoportban. A kérdések lehetnek az osztály által folytatott vita eredményei, amelyek úgy vetõdnek fel, mint további kutatásra érdemes kérdések, de a tanár is kijelölheti azokat. Az osztály által
és az egyénileg megfogalmazott kérdések kombinációja nagyobb fokú
szerzõi öntudatot biztosít a tanulóknak a kutatás során.
2. Ahogy az írószeminárium esetében, itt sem kell a tanárnak feltétlenül
egy tanórában végigvinnie a folyamatot. Sõt, bizonyos esetekben (terjedelem, kifejtettség, gyûjtõmunka, hozzáolvasás) szükséges, hogy az
írásfolyamatot több órára, esetleg hétre elnyújtsuk. Ilyenkor elõre megbeszélt határidõkhöz igazodva egy-egy óra részidejében (10-15 perc) a
folyamat egy-egy mozzanatával lépünk csak tovább. Például elsõ alkalommal a diákok csak ötletbörzét tartanak, kiválasztják saját témájukat
és fölírják kérdéseiket, majd otthoni vagy könyvtári feladatként felkutatnak információhordozó anyagokat, olvasnak, gyûjtõmunkát végeznek, és kitöltik táblázataikat. Ezt követõen ismét szánunk egy tanórából idõt a jelentés vázlatának elkészítésére és megbeszélésére, majd az
átdolgozás és a szerkesztés ismét otthoni feladat lesz. Egy újabb tanórán pedig idõt biztosítunk a közreadásra. A folyamat elnyújtásával diákjaink hosszabb idõt töltenek egy témáról való gondolkodással, és
megtanulják, hogy az igényes írás mindig újragondolások, pontosítások, újraírások, átírások, javítások eredménye.
Példa a jelentés írásához vázlatként szolgáló kutatási táblázathoz
Nézz utána, mi volt a görögök másik jelentõs, utazáshoz kötõdõ vállalkozása, amelyet megõrzött mondaviláguk! Kutasd fel, mi volt ebben
a vállalkozásban a szerepe Jászónnak, Orpheusznak, Kasztórnak és
Polüdeukésznek, valamint Admétosznak! (G. 9/93/1. feladat)
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Képes
Szabó Árpád:
Graves www.literatura.hu/
mitológiai
Az aranyAz aranylexikon/mitosz/
enciklopédiája
gyapjú
gyapjú
argonautak.
htm

Az aranygyapjú
legendája
DVD-film

Hova indultak,
milyen eszközzel?
Mi volt a vállalkozás
célja?
Mi minden történt
velük?
Voltak-e veszélyek?
Hogyan lettek úrrá
rajtuk?
Milyen eredménnyel
járt az utazás?
Ki volt Jászón,
mi volt a szerepe?
Ki volt Orpheusz,
mi volt szerepe?
Ki volt Kasztór,
mi volt a szerepe?
Ki volt Polüdeukész,
mi volt a szerepe?
Ki volt Admétosz,
mi volt a szerepe?
Miben hasonlított
a vállalkozás
a trójaihoz? Miben
különbözött tõle?

JELLEMTÉRKÉP
Olyan grafikai szervezõ, amely fiktív (irodalmi) vagy valós (történelmi személyiségek, hétköznapi emberek) alakok, karakterek árnyalt, több szempontú, érvekkel alátámasztott jellemzését, illetve több karakter összehasonlítását segíti a jelentésteremtés fázisában. Használata arra ösztönzi a tanulókat, hogy megállapításaikat a szöveg kifejtett vagy rejtett információit
megkeresve és felhasználva érveik alátámasztására, bizonyítására vagy mások érveinek cáfolására használják fel. A jellemtérkép egy-egy szereplõ jellemzését kérõ szövegalkotási feladat vázlatául is szolgálhat.
Az alkalmazás menete
1. Mutassuk meg a táblán vagy az írásvetítõn a grafikai szervezõt, magyarázzuk el részletesen, mit várunk! Diákjaink használhatják a jellemtérképet olvasás közben vagy az olvasást követõen, dolgozhatnak egyénileg, párban vagy csoportban.
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elsõ érv (mert)

harmadik érv (mert)
második érv (mert)

1. tulajdonság
elsõ érv (mert)

második érv
(mert)

2. tulajdonság

elsõ érv (mert)

NÉV

harmadik érv
(mert)

3. tulajdonság

második érv
(mert)

harmadik érv
(mert)
4. tulajdonság

elsõ érv (mert)
második érv (mert)

harmadik érv (mert)

2. Ha szöveg alapján dolgoznak, kérjük õket arra, hogy érveiket kapcsolják a szöveg általuk kiválasztott, az érvelésüket alátámasztó részleteihez, információihoz, a cselekmény bizonyító erejû mozzanataihoz,
esetleg írjanak is ki a szövegbõl néhány jellemzõ idézetet, kulcsszót,
gondolatot!
3. Ha egy alak tulajdonságait többen vizsgálják, természetes a jellemtérképek összevetése, a hasonlónak vagy eltérõnek értelmezett tulajdonságok felderítése, megvitatása, az adott jellem értékelése. De adhatjuk
a feladatot úgy is, hogy minden csoport vagy páros más-más szereplõ
jellemtérképét készíti el, majd munkájuk eredményét bemutatják a
többieknek. Ha más-más karakterekhez készül a jellemtérkép (például
egy regény vagy dráma szereplõihez), a produktumok a bemutatáson,
megbeszélésen túl felhasználhatóak az alakok tulajdonságai közti rokon vagy eltérõ vonások kiemelésére, vagy kiindulópontját képezhetik
az alakok közti viszonyrendszer elemzésének, a jellemek megítélésének, értékelésének, illetve a jellemváltozás feltárásának is.
Megjegyzés
1. A jellemtérképet tegyük mindenki számára láthatóvá, készíthetik például diákjaink csomagolópapírra vagy írásvetítõ fóliára.
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Jellemtérkép csoportmunkában: Mirigy (Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde)

2. A gondolkodás szempontjából hasznos, ha a produktumok közzétételéhez és megbeszéléséhez újabb technikát választunk (például: vándorló csoportok, sarkok, letettem a garast, egy marad, három megy stb.)
Néhány példa a jellemtérkép technikájával feldolgozható tankönyvi feladatokra
 Gyûjtsd össze Akhilleusz és Odüsszeusz minél több állandó jelzõjét,
és hasonlítsd össze, a két hõs milyen tulajdonságait emelik ki a költõi eszközök! (G. 9/93/3., Szk. 9/73/2. feladat)
 Milyen tulajdonságokkal rendelkezik az új király, milyenekkel Antigoné? (G. 9/113/9., Szk. 9/89/9. kérdés)
 A mesehõsök milyen jellegzetes tulajdonságaival rendelkezik Timár
Mihály az elsõ fejezetek alapján? (G. 10/458/3., Szk. 10/363/3. kérdés)
 Jellemezzétek a regény fõbb alakjait! Bizonyítsátok be, hogy a fõhõs
kivételével egyszerû jellemképletek, romantikusan megrajzolt alakok! (G. 10/465/1., Szk. 10/369/1. feladat)
 Vessétek össze Csemez István, Csutkás tanár úr és Luppán Demeter
figuráját! (G. 11/117/3. feladat)
 Beszéljétek meg, Kurázsi mama mely tulajdonságai ellenszenvesek
vagy rokonszenvesek! (G. 12/163/1., Szk. 12/104/1. feladat)
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Jellemtérkép csoportmunkában: Kalmár (Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde)

JELMEZTERV, SZÍNPADTERV, ILLUSZTRÁCIÓ
A drámapedagógiában kedvelt, a képi gondolkodást, a fantázia mûködését, a kreativitást, a lényegkiemelést egyaránt fejlesztõ eljárás. Mivel rendszerint kódváltást igényel a tanulótól (szöveges információk ® rajz, kép),
segítheti a jelentésteremtést, a megértést, a pontosabb vagy alaposabb értelmezést, a reflektálás szakaszában pedig, a személyes válaszok elõhívását,
a megértett ismeret, új tudás személyes környezetbe ágyazódását.
Néhány példa a rajzos tankönyvi feladatokra
 Tervezd meg az általad kiválasztott néhány szereplõ maszkját! A legjobbnak gondolt megoldásokból rendezzetek kiállítást a teremben!
(G. 9/119/5., Szk. 9/95/4. feladat)
 Készíts jelmezterveket, vagy rajzold meg a mû egyik általad kiválasztott részletének színpadképét! (G. 10/323/3., Szk. 10/254/3. feladat)
 Készíts illusztrációt a költemény utolsó hét sorához! Az illusztrációkat
mutassátok be egymásnak kis csoportokban, a legsikerültebbeket
tegyétek ki az osztályteremben! (G. 11/217/3., Szk. 11/176/3. feladat)
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Antigoné  képregény (csoportmunka)

Illusztráció Karinthy Frigyes A cirkusz
novellájához

Cipolla  Illusztráció Thomas Mann
Mario és a varázsló címû elbeszéléséhez
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JELÖLÉS
INSERT
(Interactive Noting System for Effective Reading and Thinking =
a hatékony olvasást és gondolkodást szolgáló interaktív jegyzetelési eljárás)
A jelölés a metakognitív folyamatokat segítõ, interaktív jegyzetelési eljárás,
melynek során olvasás közben a szöveget saját megértésünknek és tudásunknak megfelelõen oldalszéli szimbolikus jelekkel látjuk el az alábbiak szerint:
!
Tudom, ismerem,
az olvasottak
megegyeznek
elõzetes
ismereteimmel
vagy feltételezéseimmel.


Az olvasottak ellentmondanak elõzetes ismereteimnek
vagy feltételezéseimnek, illetve eltérnek azoktól. Ezért
a megértés érdekében tisztáznom kell
az ellentmondást,
utána kell járnom
a dolognak.

+
Az olvasottak
új információt
tartalmaznak
számomra,
el kell döntenem,
fontos-e tudni,
megtanulni.

?
Az olvasottak
további kutatásokra
vagy kérdésekre
ösztönöznek,
esetleg nem értem
a szövegrészt,
tehát segítséget
kell kérnem.

*
Az olvasottakról
kiegészítõ
információ
jutott eszembe.

A jelölés a szövegértési képességek fejlesztésének hatékony eszköze. Lehetõvé teszi, hogy a tanulók olvasás közben nyomon kövessék saját megértési folyamataikat, és számba vegyenek további tanulási indítékokat, miközben olvasásuk a szöveggel való szoros interakcióban aktív, kognitív,
metakognitív eseménnyé válik. Ha a tanuló figyelemmel kíséri saját megértésének folyamatát, az információkat aktívan építi be saját személyes tudásába. Az eljárás további elõnye, hogy segítségével az elmélyült figyelem
mindvégig fenntartható.
Az alkalmazás menete
1. Az olvasás megkezdése elõtt ismertessük a tanulókkal az eljárás lényegét, mutassuk be a használni kívánt szimbolikus jeleket és adjuk meg
jelentéseiket!
2. Kérjük diákjainkat arra, hogy olvasás közben használják a jelölést a
szöveg margóján! Nem szükséges minden sorhoz vagy mondathoz jelet tenni, ugyanakkor egy sorhoz akár több jel is kerülhet, a szerint,
ahogyan azt az olvasó szükségesnek véli.
3. A szöveg feldolgozása után a tanulók saját jelöléseik alapján egyénileg készítsenek jelöléstáblázatot, majd párban, csoportban vagy közösen megbeszélhetik (megbeszélhetjük) az olvasottakat, illetve egyéni táblázataikat.
4. Ha az eljárást a ráhangolódás  jelentésteremtés  reflektálás modellben használjuk, a ráhangolódási szakaszban a tanulók egyénileg öszszegyûjthetik (lista, fürtábra, pókhálóábra) és párban, csoportban vagy
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frontálisan megbeszélhetik a témához kapcsolódó elõzetes ismereteiket. Majd a jelölés technikájával feldolgozzák a szöveget (jelentésteremtés), és a jelöléseik alapján egyénileg jelöléstáblázatot készítenek a
szöveg kulcsszavaival. (Az egyéni táblázatkészítés azt teszi lehetõvé,
hogy mindenkinek a saját elõzetes tudása, megértése, problémái, érdeklõdése nyomán szülessen meg a vázlata.) A táblázatkészítés után,
a reflektálás szakaszában újabb páros, csoportos vagy közös megbeszélést kezdeményezhetünk, ami alapját képezheti a különbözõ megértési aktusoknak, értelmezési lehetõségeknek, teret adhat más-más
nézõpontnak, összevetésnek vagy vitának, mérlegelésnek, tisztázásnak.
5. A folyamat végén a tanár térjen ki a fennmaradt kérdésekre, problémákra!
Másik lehetõség
A jelölést hatékonyan alkalmazhatjuk egy-egy irodalmi alkotás tanórai értelmezését követõen arra is, hogy a tanulókat megkérjük, a technikát
használva olvassák el otthon a mûrõl szóló tankönyvi olvasatot. Olvasás
közben figyeljenek arra, hogy az értelmezés mely vonatkozásai hangzottak el az órai megbeszélésben is, milyen új felvetéseket tartalmaz a tankönyvi olvasat, esetleg miben mond ellent az órán megbeszélteknek.
Megjegyzés
1. A jelölés eljárása a pedagógust abban is segíti, hogy viszonylag rövid
idõ alatt jusson pontos információhoz a tanulók elõzetes ismereteinek
mennyiségérõl és minõségérõl, így a tanulás folyamatát a legkörültekintõbben tervezheti meg.
Példa a jelölés technikáját használó tankönyvi feladatokra
 Egy-egy tematikus egység bevezetõ fejezetének feldolgozásakor a tankönyv gyakran él a jelölés technikájával. Így többek között: G. 9/61. (Az
antik görög irodalom történelmi, szellemi, mûvészeti környezete), G.
9/287. (A reneszánsz irodalmának történelmi, szellemi, mûvészeti környezete), G. 10/69. (A magyar felvilágosodás korának történelmi, szellemi, mûvészeti környezete), G. 10/149. (A romantika irodalmának történelmi, szellemi, mûvészeti környezete) stb.

JÓSLÁS
A jóslás olyan eljárás, amely arra ösztönzi a tanulót, hogy korlátozott számú
információ birtokában elõfeltevéseket, elvárásokat fogalmazzon meg az olvasandó szöveggel kapcsolatban. A megfogalmazott feltevéseket, hipotéziseket aztán a szöveg (film, kép, zene) elolvasása (megtekintése, meghallgatása)
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után összevethetik a ténylegesen tapasztaltakkal, magyarázatot kereshetnek
az eltérésekre, illetve végiggondolhatják, mely elõfeltevéseik nyertek igazolást, hogyan és miért. Az elõrejelzés nemcsak a kíváncsiság felkeltésének és
az aktív, értõ, értelmezõ befogadásnak egyik lehetséges technikája, de a tudományos gondolkodás és a hivatásos értelmezés alapja is, amennyiben az
elõfeltevéssel élõt a detektív szerepébe helyezi azzal, hogy egy megoldandó rejtvényt ad a számára. Hans-Georg Gadamerrel szólva: Aki megértésre
törekszik, az ki van téve annak, hogy megtévesztik az elõzetes vélemények,
melyeket nem igazolnak maguk a dolgok. A megértésnek állandó feladata a
helyes, dolgoknak megfelelõ vázlatok kidolgozása, melyek mint vázlatok elõlegezések, melyeket azután a »dolgoknak« kell igazolniuk. (Igazság és módszer) A jóslás technikája jól összekapcsolható a címmeditációhoz használt
fürt- vagy pókhálóábrával &, valamint a szakaszos olvasás & módszerével.
Az alkalmazás menete
1. A szöveggel való találkozás elõtt néhány fontos háttérinformációt
megadva vagy az elõzetes tudás, tapasztalat, vélekedések, képzetek, illetve asszociációk elõhívása után kérjük meg diákjainkat, jósolják
meg, mi fog történni, mirõl fog szólni vagy milyen kérdésekre keres
majd szerintük választ az olvasandó irodalmi alkotás! Azt is beszéljük
meg, mért gondolják ezt! Adhatunk például információt a szerzõrõl, a
korról, amelyben élt, arról, hogy milyen kérdések foglalkoztatták; jósoltathatunk a címbõl, de megadhatjuk a mûnek néhány kulcsmotívumát, különösen fontos szavát is. A háttérinformációk azért szükségesek, mert a releváns jóslatok megfogalmazásának irányába hatnak,
így a jobb megértést szolgálják.
2. A szöveg néhány pontján is megállhatunk (lásd: a szakaszos olvasás
módszere), és megfigyelhetjük, hogyan viszonyulnak az éppen olvasottak elõfeltevéseinkhez, mi igazolódott be, mi alakult másképp. Ezeken a helyeken a következõ résszel kapcsolatban megfogalmaztathatunk újabb elõfeltevéseket is.
3. Ha szakaszos olvasással kombináljuk a jóslást, akkor a technika bizonyos helyzetekben a ráhangolódást (Mit gondoltok, mi fog történni?),
bizonyos helyzetekben a jelentésteremtést (az újabb rész olvasása),
másokban pedig a reflektálást (Mi történt valójában?) fogja segíteni.
4. A folyamat végén tekintsük át újra, hogyan módosultak elõfeltevéseink, hogyan alakult megértésünk! Ha szakaszos olvasással dolgoztunk,
az is fontos, hogy a tanulók elejétõl végig újraolvassák a szöveget,
hogy egységében is képet kapjanak róla.
5. A jóslás technikája végezhetõ párban vagy csoportban: ilyenkor a kooperatív tanulás módszerébe ágyazódik, vagy egyénileg, de ekkor is
fontos a megosztás lehetõsége.
6. A szöveg részekre osztásának függvényében készíthetünk jóslástáblázatot is (egyénileg, párban vagy csoportban).
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Megjegyzés
A jóslást megelõzõen az elõzetes ismeretek vagy képzetek feltárásakor,
esetleg a témával kapcsolatos szabad asszociációk gyûjtésekor vagy címmeditációkor használhatunk különféle eljárásokat, például a listázást,
pókháló- vagy fürtábra készítését, esetleg megadhatjuk a szöveg néhány
jellemzõ, fontos szavát, kifejezését.
Jóslástáblázat
Mit gondolsz, mi fog történni?

I. rész
Mi erre a bizonyíték?
Mibõl gondolod?

Mi történt valójában?

Mit gondolsz, mi fog történni?

II. rész
Mi erre a bizonyíték?
Mibõl gondolod?

Mi történt valójában?

Mit gondolsz, mi fog történni?

III. rész
Mi erre a bizonyíték?
Mibõl gondolod?

Mi történt valójában?

Néhány példa a jóslás technikáját használó tankönyvi feladatokra
 Ismereteitek alapján jósoljátok meg, milyen témák, mûfajok, kérdések
lehetnek jellemzõk a középkor irodalmára! (G. 9/207/4., Szk. 9/159/2.
feladat)
 Milyen elõfeltevéseket tudtok megfogalmazni a cím mûfaji utalása
alapján? (G. 10/56/2., Szk. 10/49/2. kérdés)
 Milyen elõfeltevéseket tudtok megfogalmazni a cím alapján a vers
témájáról? Miben igazolta a vers elolvasása jóslataitokat, miben
nem? (G. 10/102/12., Szk. 10/89/12. kérdés)
 Szakaszos olvasásra épülõ feladatok (pl.: G. 10/109111., Szk. 10/9698.
oldal, G. /11/ 122124., Szk. 11/9697. oldal)
RÉSZEKBÕL AZ EGÉSZRE

A részekbõl az egészre olyan, a ráhangolódás szakaszában használható, találgatásokra ösztönzõ eljárás, melynek alkalmazásakor a tanár az olvasandó
irodalmi alkotás hangulata, témája vagy kérdésfelvetése szempontjából
fontos szavakat, esetleg mondatokat közöl a diákokkal abból a célból, hogy
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a tanulók a részletek alapján elõfeltevéseket fogalmazzanak meg, jóslásokba bocsátkozzanak az irodalmi alkotás hangulatára, témájára, kérdésfelvetésére vonatkozóan. Például: Szerintetek mirõl fog szólni az a vers, amelyben olyan szavak szerepelnek, mint: adj, ódd, kín, vétkem, békességet, irgalmad (Balassi: Adj már csendességet)? A találgatás megalapozásához
a szavak keltette asszociációkról pókhálóábrát is készíttethetünk. Az eljárás
a reflektálás fázisában arra alkalmas, hogy játékos formában meggyõzõdjünk arról, mennyire biztos a tanulók szövegismerete. Ebben az esetben az
egyének, párok vagy csoportok egymásnak is készíthetnek feladatokat.

KEREKASZTAL-KÖRFORGÓ
Az együttmûködésen alapuló tanulás olyan eljárása, amely arra készteti a
csoport tagjait, hogy mindenki egyenlõ mértékben járuljon hozzá a gondolatok kifejtéséhez. Sikerrel alkalmazható a tanulási folyamat mindhárom fázisában.
Az alkalmazás menete
1. A csoport egy papírlapot és ceruzát ad körbe meghatározott rendben,
például jobbról balra haladva.
2. Az elsõ diák leír egy gondolatot, majd továbbadja a tõle balra ülõnek.
A papírlap körbe jár, amíg a csoport minden tagja hozzá nem tesz valamit a leírt gondolathoz.
3. Amikor körbeért a papír, újra körbeadhatják, mindaddig, amíg van a
társaságnak mondanivalója.
4. Amikor mindenki leírta, amit akart a csoportban, közösen megbeszélhetik a leírtakat.
TOLLAK KÖZÉPEN, AVAGY LETETTÜK A GARAST

A kerekasztal-körforgó szóbeli változata, amely az együttmûködésen alapuló
tanuláskor biztosítja azt, hogy egymás után a csoport minden tagja elmondja és elmondhassa gondolatait. A technika lényege, hogy aki megkezdi
mondandóját, leteszi a tollát középre. Aki a tollát már középre tette  vagyis
letette a garast, megtette hozzászólását , mindaddig nem szólalhat meg
újra, amíg a csoport minden tagjának tolla középre nem került. Ezzel a technikával a tanár képes befolyásolni a csoportokban zajló eszmecserét. Ha a
tanár kíváncsi néhány véleményre, kiválaszthat egy tollat, és megkérdezheti,
ki a toll gazdája, majd megkérheti, hogy ismertesse az illetõ saját, már elhangzott álláspontját, gondolatát a tanárnak vagy az osztály egészének.
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Néhány példa a kerekasztal-körforgó vagy a tollak középen technikájával feldolgozható tankönyvi feladatokra
 Értelmezzétek az elbeszélés zárlatával összefüggésben az alábbi idézeteket! (G. 11/90/6., Szk. 11/76/6. feladat)
 A megismert Mikszáth-mûvek alapján értelmezzétek és igazoljátok
Tamás Ferenc irodalomtörténész alábbi jellemzését! (G. 11/135/2.,
Szk. 11/109/2. feladat)
 Beszéljétek meg, a Reménytelenül melyik versét érzitek reménytelenebbnek! (G. 12/266/3., Szk. 12/191/3. feladat)
 Mi mindenért lehet fontos az ember számára a múlt? (G. 12/298/1.,
Szk. 12/223/1. kérdés)

KÉRDEZZÜK A SZERZÕT!
Az irányított olvasás egyik technikája. A szövegfeldolgozás, szövegértelmezés, azaz a jelentésteremtés szakaszának lehetséges eljárása, amely arra
ösztönzi a befogadót, hogy az olvasást társas tevékenységnek, a szöveggel
folytatott párbeszédnek fogja fel. Jól alkalmazható tantárgyi szövegek, tudományos vagy ismeretterjesztõ írások feldolgozásakor, de szépirodalmi
szövegek, elsõsorban epikus vagy drámai mûvek, mûrészletek értelmezésének eszköze is lehet. Elõnyei, hogy szorosabbá és személyesebbé teszi az
olvasó kapcsolatát a szöveggel, valamint lehetõvé teszi, hogy az olvasó aktív, interaktív módon vegyen részt az olvasási folyamatban. Ezzel elmélyítheti az olvasás élményét, és a befogadói tudatban szorosabb kapcsolatot alakíthat ki a tanulás két alapvetõ eszköze, az olvasás és az írás között. Mindez
végsõ soron az olvasottak mélyebb megértéséhez vezet.
Az alkalmazás menete
1. Az olvasandó szöveget 2-4 szakaszra bontjuk (lásd a szakaszos szövegfeldolgozásnál!)
2. Minden szakasz végén arra kérjük diákjainkat, hogy fogalmazzanak
meg problémákat, kérdéseket az olvasott szövegrésszel kapcsolatban,
és kíséreljék meg a felvetett kérdéseket megválaszolni. Mivel a szerzõ
nincs jelen, az õ szerepét (válaszadás) is az olvasók töltik be. A kérdések
nem lehetnek ténykérdések, a szövegértésre, a szöveg elmélyültebb
vizsgálatára kell, hogy sarkalljanak, például háttérismeretekre, következtetésekre, konnotációra, nyelvi megalkotottságra vonatkozhatnak.
Megjegyzés
1. Az eljárásban meghatározó a tanár szerepe. Jó, ha eleinte kérdéseivel
maga is modellálja, miféle problémák, szempontok felvetése kívánatos. Késztesse a tanulókat gondolkodásra, véleményeik ütköztetésére!
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2. Ezért kulcsfontosságú a tanári felkészülés, melynek során az alábbiakat célszerû figyelembe venni: megfelelõ szöveg (15-20 perc alatt elolvasható) kiválasztása; vitatható, kevésbé világos szövegrészek elõzetes
értelmezése, a lehetséges kérdések, problémák meggondolása, a tanulói gondolkodást serkentõ, továbblendítõ kérdések megtervezése; a
szöveg szakaszolásának megtervezése.

KETTÉOSZTOTT NAPLÓ
A kettéosztott napló a személyes olvasói reagálásra építõ eljárás. Elõsegíti
az elidõzõ, meg-megálló, értelmezõ olvasás szokásának kialakulását és az
olvasmánnyal való személyes kapcsolat létrejöttét. Olyan szubjektív, saját
jelentésteremtést, reflexiót, erõteljes reagálást tesz lehetõvé, amelynek
alapján beszélgetést, megbeszélést, értelmezést, elemzést vagy vitát kezdeményezhetünk és folytathatunk.
Az alkalmazás menete
1. Az olvasás megkezdése elõtt kérjük meg a tanulókat, hogy a jegyzetelésre használt írófelületet (lap, füzet) függõleges vonallal osszák ketté!
2. A bal oszlopba a mû olyan részleteit jegyezzék le (egy-egy kulcsszó,
gondolat, nyelvi forma, kép stb.), amelyek megragadták figyelmüket,
élményt jelentettek számukra, érzelmeket, gondolatokat idéztek fel
bennük, meghökkentõk vagy éppen érthetetlenek voltak, véleményformálásra ösztönöztek!
3. A jobb oszlopba pedig, a kiválasztott részletekhez fûzött megjegyzések, benyomások, kérdések kerüljenek!
4. Hívjuk fel a tanulók figyelmét arra, hogy olvasás közben többször álljanak meg, hogy kiemeljenek egy-egy részletet, és hogy megjegyzéseiket megtehessék!
5. Adhatunk lehetõséget arra is, hogy a szöveget újból elolvashassák, és
újabb kiemeléseket, illetve reflexiókat tegyenek.
6. Az olvasás befejeztével kérdezzünk rá a kiemelésekre és a megjegyzésekre! Kérjünk önként jelentkezõket, hogy mondják el megjegyzéseiket abban a sorrendben, ahogyan a kiemelések a szövegben elõfordultak az elejétõl kezdve! Ehhez például jól használható az utolsó szó
joga technika.
7. A reflexiókhoz vagy kommentárokhoz a tanár is fûzhet ellenõrzõ kérdéseket: Mit gondolsz, miért pont ez a részlet ragadta meg a figyelmedet? Mi jutott róla eszedbe? Más is kiemelte-e ezt a részletet? Milyen hasonlóságok vagy különbözõségek vannak a reflexiókban?. Sõt,
egyszerû olvasóként maga is élhet megjegyzésekkel, észrevételekkel.
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Ahogy a megbeszélés elõrehalad, feltehet a jelentésre, stílusra, szerkezetre, értékelésre vonatkozó kérdéseket is. Olyan általános kérdéseket,
amelyek a szöveg egészként történõ átgondolására késztetnek.
Más lehetõségek
A kettéosztott naplót használhatjuk összehasonlító értelmezésekhez vagy
átfogó, több mûalkotás vizsgálatát igénylõ értekezéshez az anyaggyûjtés
grafikai szervezõjeként. Ilyenkor a bal oszlopba egy-egy szemponthoz különbözõ mûvekbõl gyûjtött idézetek kerülhetnek, a jobb oszlopba pedig,
a hasonlóságokat és különbségeket megfogalmazó, illetve értelmezõ jellegû észrevételek. Az ilyen kettéosztott naplók azután a megírandó értekezés, összehasonlító elemzés vagy esszé vázlataként szolgálhatnak.
Reneszánsz értékek Balassi Bálint költészetében
(természetszeretet)
Idézetek

Reflexiók

Neked virágoznak bokrok, szép violák (Borivók- Különbözõ témákban (pünkösd, szerelem, vitézi
nak való)
lét) visszatérõ gondolat a természet szépsége, az
ember számára az otthonosság érzetét adó harmóniája.
Vannak visszatérõ motívumok (virág, illat, harSzép zölddel béborult, virágokkal újult
mat), ezek a tavaszhoz kapcsolódnak, és a megjó illatú föld tája
újulás képességét, az életörömöt, az életrevalósá(Ó, nagy kerek kék ég )
got jelképezhetik.
A tavasz idõtoposz.
A középkorban a természet ritmusa szerint élõ
ember kevésbé érzékelte a természetet tõle különMezõ jó illatot, az ég szép harmatot
állónak. A városlakó, reneszánsz ember rácsodálád, ki kedves mindennél
kozik a természet szépségére.
(Egy katonaének)

A technikát használhatjuk az írott szövegek tudatos megszerkesztésének
gyakoroltatására is. Ilyenkor arra kérjük diákjainkat, hogy a bal oszlopba írják egymás alá az általuk megtervezett sorrendben a megírandó szöveg
vázlatpontjait, a jobb oszlopba pedig írjanak indoklást: Hogyan és miért következik az elõzõ vázlatpontból logikailag a következõ, miért kezdõ és miért
záró szempont az elsõ, illetve az utolsó. A kettéosztott naplónak ez a fajta
felhasználása erõsíti a tanulókban a metakognitivitást, megtanítja õket a
saját gondolkodásukról való gondolkodásra, és fejleszti a logikus szövegszerkesztés képességét.
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A tudatos szövegszerkesztés gyakorlása
Kosztolányi Dezsõ: Boldog szomorú dal
Vázlatpontok

A sorrend indoklása

1. Cím, kérdésfelvetés

Ebben az esetben azért a cím vizsgálatával kezdem az értelmezést, mert a cím elõrevetíti a versszöveg szervezõdését, szerkezetét, másrészt a
hiányzó kötõszó lehetséges kitételei (de, és) egyben különbözõ értelmezési lehetõségeket jelölnek
ki számomra.

2. Szerkezet

A kötõszavak lehetséges kiegészítéseihez tudom
kapcsolni a szerkezet vizsgálatát. A cím két jelzõjének megfelelõen a két nagyobb, de aszimmetrikus szerkezeti egységet az elõbbi vázlatponthoz
kapcsolódva, a lehetséges kötõszavak mentén
elemzem.

3. Az elsõ rész motívumai és értékszerkezete

Ezért ellentétes vagy ambivalens viszonyokat keresek a szerkezeti egységekben, elõször az elsõben.

4. A második rész: a kincsmotívum és lehetséges (stb.)
jelentései
5. A részek egymáshoz és a címhez való viszonya
6. A létösszegzés ténye és eredménye

Megjegyzés
1. A kettéosztott napló eredetileg a szépirodalmi szövegek befogadásközpontú megközelítésében használt eljárás (olvasói válasz alapú kritika),
de módosítva bátran élhetünk vele bármilyen szöveg elsõdleges, személyes megközelítésû feldolgozásakor.
2. Lehet, hogy szükség lesz arra, hogy bemutassuk, milyen típusú választ
várunk, mert ha a diákok akadémikus, absztrakt válaszokhoz szoktak,
valószínû, hogy az elsõ néhány alkalommal nehezen fogalmaznak
meg személyes reflexiókat.
3. Elõfordulhat az is, hogy a megbeszélést vissza-vissza kell terelnünk a
szöveghez, a teret kapott asszociatív gondolatot például így: Kíváncsi
lennék, mi emlékeztetett a szövegben erre?
Néhány példa a kettéosztott napló technikáját használó tankönyvi feladatokra
 Készíts kettéosztott naplót! A bal oszlopba írj ki néhány általad rendkívülinek vagy szépnek tartott költõi képet, a jobb oldali oszlopba írd be
a képpel kapcsolatos gondolataidat, érzéseidet, asszociációidat! Meglátásaidat beszéld meg padtársaddal! (G. 12/262/1., Szk. 12/186/1. feladat)
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 Készíts kettéosztott naplót! A bal oszlopba írj ki a versbõl számodra
fontos, érdekes, rejtélyes, szokatlan idézeteket, képeket, gondolatokat, a jobb oszlopba pedig írd be személyes reflexióidat, értelmezésedet! Folytassatok eszmecserét a kettéosztott naplók alapján!
(G. 11/309/12., Szk. 11/257/12. feladat)

KIBÕVÍTETT ELÕADÁS
A kibõvített elõadás olyan eljárás, amelyben a tanári elõadást a ráhangolódás  jelentésteremtés  reflektálás tanulási szakaszainak felhasználásával
az aktívabb tanulás és a kritikai gondolkodás irányába mozdíthatjuk el.
Az alkalmazás menete
1. A ráhangolódási szakaszban felkészítjük a diákokat a feladatra. Meghatározzuk az óra célját, az elõadás témáját, majd még az elõadás
megkezdése elõtt megkérjük õket, hogy alkossanak párokat, és készítsenek listát, melyben vagy az elõzetes tudásukat veszik számba az
adott témáról, vagy kérdéseket tesznek fel a témára vonatkozóan.
Szánjunk 3-4 percet a gondolkodásra, majd hallgassunk meg néhány
listát, kezdjük el az ismeretek csoportosítását, rendszerezését!
2. Az elõadás megkezdésekor kérjük meg diákjainkat, tartsák kéznél a listát! A jelentésteremtés fázisában kezdjük meg elõadásunkat, de bontsuk mondandónkat 10-15 perces részekre! Amikor elõadás közben
megállunk, egyénileg, párban vagy közösen fussuk át a listákat, kérdezzük meg, mi került említésre a felírtakból, mi újat tanultak, milyen
kérdések merültek fel bennük az elõadás közben! Esetleg magunk is
feltehetünk egy kérdést, melynek megválaszolására a következõ elõadásrész után térhetünk vissza.
3. Az elõadás végén hagyjunk idõt a reflektálásra! Adhatunk rövid esszére lehetõséget, amelyet párban megbeszélhetnek diákjaink, így saját
gondolataik, esetleges nézetkülönbségeik is segítik tudásuk elmélyülését. Kiemelhetünk egy olyan gondolatot, kérdést az elõadásból, amely
vitára, érvelésre ad lehetõséget, gyûjthetünk érveket mellette, ellene,
változatos formában: egyénileg, párban vagy csoportban adhatunk
idõt és teret a megbeszélésre.
Megjegyzés
Ha a kibõvített elõadást egy-egy témakör, korszak bevezetõjeként alkalmazzuk, célszerû a tanári elõadást megelõzõen egy közös listát készíteni
csomagoló papírra a meglévõ ismeretekrõl és a tanulói kérdésekrõl, amit
kitehetünk a teremben. Így a tanulás folyamatában, a témakör, illetve
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korszak részletes megismerésekor idõrõl idõre visszatérhetünk a bevezetõ órához, és a csomagolópapírra írtakat szemügyre véve megnézhetjük,
mi újat tanultunk, illetve mely kérdéseinkre kaptunk már választ.
Néhány példa a kibõvített elõadás technikájával feldolgozható tankönyvi feladatokra
Az egyes mûvelõdéstörténeti korszakokat, illetve alkotói pályákat bevezetõ tanulási egységeket gyakran a következõ típusú feladatok vagy kérdések vezetik fel:
 Készíts listát a füzetedbe, gyûjtsd össze, mi mindent tudsz az ókori
görögségrõl! Próbálkozz meg az összegyûjtött ismeretek csoportosításával! (G. 9/61/1., Szk. 9/43/1. feladat)
 Írjatok 4-5, benneteket érdeklõ kérdést a magyar felvilágosodás irodalmával kapcsolatban! Gyûjtsétek össze a kis csoportok kérdéseit, és írjátok fel közösen egy csomagolópapírra! (G. 10/69. 34., Szk. 10/59/34.
feladat)
 Mi mindent tudtok Aranyról, mit olvastatok Aranytól? Gyûjtsétek öszsze a füzetbe és csoportosítsátok ismereteiteket különbözõ szempontok szetint! (G. 10/404/1., Szk. 10/320/1. kérdés)
Az ilyen jellegû feladatok, illetve kérdések az elõzetes tudás elõhívását, valamint a természetes kíváncsiság felkeltését szolgálják. Nemcsak a ráhangolódás tanulási szakaszának szervezésére alkalmasak, de arra is, hogy az
egyébként esetleg tanári elõadásra épülõ órát a diákok szempontjából az
aktívabb tanulás irányába mozdítsuk el. Az elõadásban 10-15 percenként
megállva visszatérhetünk a tanulói listákhoz vagy kérdésekhez, hogy a diákok mérlegeljék, ellenõrizzék, kibõvítsék azokat. Fontos, hogy a listakészítéskor vagy a szempontok csoportosításakor nem kell a teljességre törekedni. Néhány perces gondolkodás, illetve megbeszélés után nyugodtan elkezdhetjük az elõadást.
A mûvelõdéstörténeti korszakbevezetõket, illetve az alkotói pályaképeket gyakran a szakirodalomból vagy az egyes szerzõktõl vett idézetek vezetik
be, hozzájuk tartozó, a meglévõ ismereteket elõhívó vagy problémafelvetõ
feladatokkal (például G. 9/207. oldal vagy G. 9/321322., Szk. 9/248. oldal).
Ezek a szövegek, valamint a kapcsolódó feladatok szintén alkalmasak arra,
hogy a tanulási folyamat ráhangolódási szakaszában mûködtessük õket,
majd folytatva a gondolatmenetet, megtartsuk elõadásunkat. Ilyenkor a reflektálási szakaszban szintén érdemes visszatérni a felvezetõ szövegekhez, és
újragondoltatni a tanulókkal az addig megbeszélteket, illetve az elõadásban
elhangzottakat.
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KILÉPÕKÁRTYA
A kilépõkártya az oktatási-képzési folyamat egy-egy egységének, szakaszának (tanóra, résztéma, téma) reflektálási fázisában alkalmazható technika,
amely a tanárdiák interakció egy sajátos formáját teremti meg. Egyrészt
módot ad arra, hogy a tanulók reflektálhassanak az olvasottakra, megbeszéltekre, illetve a saját tanulási-megértési folyamatukra. Vagyis kiemeljék
a szerintük legfontosabb gondolatokat, kérdéseket fogalmazzanak meg
a megbeszéltekkel kapcsolatban, vagy megjegyzést, észrevételt tegyenek.
A kilépõkártya alkalmazása gyors, egyéni reflektálást tesz lehetõvé, miközben inspirálja a magasabb szintû gondolkodási folyamatokat, segíti a tananyaghoz való személyes kapcsolódást. Másrészt visszacsatolást nyújt a tanárnak, amivel hasznára lehet a tanítási-tanulási folyamat további megtervezésében, szabályozásában, szükség esetén korrigálásában.
Az alkalmazás menete
1. A tanítási egység (tanóra, téma, projektnap stb.) vége elõtt néhány
perccel a tanár kioszt a tanulóknak egy-egy kártyát (cédulát), és arra
kéri õket, hogy írjanak le:
 néhány, az adott órán (napon, stb.) megismert, megtárgyalt, számukra fontos gondolatot,
 egy, a tananyaghoz kapcsolódó kérdést,
 egy személyes megjegyzést vagy észrevételt.
2. A tanár a következõ tanítási egység elején reagáljon a kilépõkártyákon
olvasottakra! Bizonyos kérdéseket megválaszolhat, félreértéseket tisztázhat, jelezheti, hogy egyes kérdésekre a késõbbiekben kapnak választ
a diákok, esetleg ajánlhat irodalmat további tájékozódásra, reflektálhat
a megjegyzésekre, észrevételekre is. Mindezt természetesen röviden.
Megjegyzés
1. Minden oktatási szinten és tanítási egységben (óra, nap, tematikus
egység stb.) jól alkalmazható, attól kezdve, hogy a tanulók képesek
eszközként használni az írást gondolataik kifejezésére.
2. Nem kötelezõ mind a három ponthoz írni valamit!

KOCKÁZÁS
A kockázás olyan, a gondolkodást, a beszédet és az írást fejlesztõ, felzárkóztató eljárás, amely különbözõ szintû gondolkodási mûveletekkel
(Bloom-taxonómia) egy adott téma más és más szemszögbõl való vizsgálatára késztet. Egy kockára van hozzá szükség, melynek minden oldalán egy263
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egy utasítás áll. Ezek a rövid utasítások olyan hívószavak, melyek egy-egy
gondolkodási mûveletre késztetik a tanulót a megadott témáról.
1. Írd le! (Hogy néz ki? Milyen a formája, alakja, mérete, elrendezése?)
2. Hasonlítsd össze! (Mihez hasonlít? Mitõl különbözik?)
3. Társítsd valamihez (asszociálj)! (Mire emlékeztet? Mi jut róla eszedbe?)
4. Elemezd! (Mik a részei? Hogyan viszonyulnak a részek egymáshoz? Miben rejlik a hatása?)
5. Alkalmazd! (Hogyan és mire lehet használni? Mire jó?)
6. Értékeld! (Jól vagy rosszul megalkotott? Érdekes vagy unalmas? Hatásos vagy hatástalan? Értékes vagy értéktelen?)
Az utasítások tetszés szerint változtathatók, attól függõen, mit akarunk
elérni, kiemelni, fejleszteni, megvilágítani. Például használhatunk a mûnemi-mûfaji kódra jellemzõ szempontokat. Így novellaelemzésnél válogathatunk a cím, elbeszélõ, történet, helyszín, szereplõk, idõ, nézõpont, szerkezet, probléma, megoldás, stílus címszavakból, de használhatjuk a kockát
egy történetnek 6 szereplõ nézõpontjából való összefoglalására is. A technika a tanulási folyamat mindhárom fázisában eredményesen használható.
Az alkalmazás menete
1. A feladatot megelõzõen magyarázzuk el a kocka használatának lényegét,
értelmezzük közösen a kockára írt utasításokat, hogy a tanulók pontosan
értsék, melyik utasítás milyen gondolkodási mûveletet takar! Ezt követõen adjunk meg egy témát, és kérjük meg a tanulókat, hogy néhány
percig gondolkodjanak róla! Majd a kocka oldalait forgatva szabadon írjanak, vagy beszéljenek a témáról meghatározott ideig. Felzárkóztatásra, fejlesztésre használva minden tanuló kezébe saját kockát kell adni!
2. Használhatjuk a kockát páros vagy csoportos munkaformában is,
ilyenkor mindenki azt a gondolkodási mûveletet végezze el a témával
kapcsolatban, amelyet kidobott magának. Készítsenek jegyzeteket,
majd osszák meg egymással a párok vagy a csoporttagok, illetve csoportok az azonos és különbözõ szempont alapján összegyûjtött észrevételeket, tapasztalatokat!
3. A megbeszélés, illetve az összehasonlítás újabb mérlegelésre, véleménycserére vagy véleményütköztetésre is lehetõséget nyújthat.

KONSRUKTÍV VITA
Ez a vitatechnika segítséget nyújt a diákoknak saját érveik kidolgozásában,
valamint az érveknek a különbözõ szempontok szerint megállapított sorrendjének megfigyelésében és elõadásában, illetve alapos magyarázatában, továbbá mások érveinek figyelmes meghallgatásában.
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Az alkalmazás menete
1. A tanár ismertesse a témát, és fogalmazzon meg azzal kapcsolatban
egy eldöntendõ kérdést!
2. Bontsa két részre az osztályt a két lehetséges álláspont képviseletére!
A két táboron belül alakuljanak párok!
3. A párok együtt elolvasnak egy, a témával kapcsolatos szöveget, és
listát készítenek az álláspontjukat támogató, általuk legerõsebbnek
ítélt érvekrõl.
4. Ezt követõen a párok megosztják listájukat a csoportjukon belüli más
párokkal.
5. Majd az állító csoport egyik párosa elõadja érveit a tagadó csoportnak, akik tisztázó kérdéseket tehetnek fel, de ezen a ponton még
nem vitatkozhatnak az érvekkel.
6. A tagadó csoport egyik párosa is ismerteti álláspontját, és tisztázó
kérdéseket kap az állító csoporttól.
7. A párosok saját csoportjaikban megvitatják a másik fél által elõadott
érveket, majd eldöntik, hogy melyik volt a másik fél által felhozott öt
legfontosabb érv.
8. A két csoport egy-egy szóvivõje egymás után elõadja a másik fél leghatásosabbnak gondolt érveit. A vitapartner csoportok csupán tisztázó jellegû kérdéseket tehetnek fel egymásnak.
9. Az egész osztály számára megnyitjuk a vitát. A tanulók felsorolják a két
fél által ismertetett legmeggyõzõbb érveket, ezeket a tanár a táblán
rögzítheti. A tanulók megvitatják minden érv erõs és gyenge pontjait.
10. Végül minden egyes tanuló megfogalmazza, és írásban rögzíti saját
véleményét a legfontosabb érveivel együtt az alábbiak szerint:
 nyilatkozat a saját álláspontról,
 a saját álláspontot alátámasztó legfontosabb érvek,
 zárónyilatkozat (miért támasztják alá a fölsorolt érvek az álláspontot).
Megjegyzés
Célszerû olyan témákat megvitatni, amelyeknél az álláspontok nem vállalhatók egyformán könnyen.
Az álláspontok cseréje megkönnyíti az érzelmi azonosulást, illetve a távolságtartást.
Néhány példa a konstruktív vita technikájával feldolgozható tankönyvi
feladatokra
 Érveljetek a versben megfogalmazottak ellen és mellett! G. 12/228/2.,
Szk. 12/157/2. feladat)
 Egy vagy két vers a Reménytelenül? (G. 12/264/1., Szk. 12/189/1. feladat)
 Érveljetek Kálvin igazsága mellett! Fogalmazd meg rövid esszében saját véleményedet Kálvin és Szervét igazáról! (G. 12/492/45., Szk.
12/376/45. feladat)
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(A konstruktív vitához használhatóak a tankönyvi olvasatok, de válogathat a tanár tanulmányrészletekbõl is. Az újabban megjelent szakirodalomból a tankönyv írója által felhasználtakat lásd a bibliográfiában!)

KÖNYVISMERTETÉS
Az olvasói reagálás egyik módja. Ilyenkor az egyik diák vagy a tanár rövid ismertetõt tart egy könyvrõl, de az osztály egésze részt vesz a megbeszélésben. Célja és eredménye lehet, hogy felkelti az olvasás (könyv) iránti érdeklõdést, lehetõséget teremt az olvasottakkal kapcsolatban a diákok saját ízlésének, felfogásának és érzéseinek kifejtésére. Megértetheti a diákokkal azt
is, hogy az olvasás nem ér véget a könyv befejezésével, végig is kell gondolni az olvasottakat, és helyes, ha valamilyen formában kifejezésre juttatjuk az
olvasottakkal kapcsolatos gondolatokat is.
Az alkalmazás menete
A beszámolót tartó tanuló az alábbi kérdésekrõl beszél:
1. a könyv címe, bibliográfiai adatai,
2. a könyv vagy történet rövid ismertetése,
3. a fontos részletek kiválasztása,
4. a kedvenc részlet felolvasása,
5. a könyvválasztás indoklása (mi tetszett a könyvben, szereplõben, témában, idézetben stb.)
A közönség vagy hallgatóság dolga:
1. figyelmesen hallgatni,
2. szót kérni (felemelt kézzel vagy másként),
3. elmondani, mi tetszett a beszámolóban,
4. kérdezni a könyvvel kapcsolatban,
5. megkérdezni, miért épp azt a könyvet ismerteti a társa vagy a tanára,
6. megkérni a beszámolót tartót bizonyos vonatkozások részletesebb kifejtésre,
7. elmondani, mi jutott róla eszükbe, stb.
Megjegyzés
1. A tanár és a hallgatótársak értékelõ megjegyzései ösztönözhetik, és jó
érzéssel tölthetik el a könyvismertetést tartó diákot: Tetszett, amit
mondtál ,  Érdekesnek találtam a... stb.
2. Az olvasói mûhelymunka végén (lásd az olvasásfolyamatról szóló fejezetben!) tanácsos könyvismertetést tartani, erre körülbelül 10 perc idõt
szánhatunk. Jó, ha a tanulók ilyenkor félkörben ülnek, hogy lássák egymást és az elõadót.
266

jomodsz.qxd

8/5/05 10:21 AM

Page 267

3. Ha az osztály összetétele olyan, hogy a rendszeres olvasásra való beállítódást kell a tanárnak kialakítania, különösen fontos lehet e technika
rendszeres használata, mégpedig a diákok saját maguk választotta olvasmányaira, és nem az irodalomtanítás kanonikus mûveire (is) építve.
4. Jól használható az eljárás olyan esetekben is, amikor a diákok egy-egy
témában különbözõ mûvekbõl választhatnak. Például a francia realizmussal való ismerkedéskor egy rövid, megelõzõ ismertetéssel módot
adhatunk diákjainknak arra, hogy mindenki választhasson: a Vörös és
feketét, a Goriot apót vagy a Bovarynét olvassa el. Ilyenkor aszerint
alakítjuk ki a tanulócsoportokat, hogy ki melyik szöveget olvasta, és a
regényeket a csoportok szimultán, például tanári kalauzok alapján értelmezik. Ezt követõen viszont sort keríthetünk arra, hogy az egyes
csoportok (vagy képviselõik) könyvismertetést tartsanak a többieknek.
A könyvismertetés célja a mûveltségbõvítés mellett az is lehet, hogy
minden tanuló válasszon még egy regényt utólagos olvasásra. Errõl a
tanár kérhet például a személyes reflexiókat rögzítõ olvasónaplót.

KÖZZÉTÉTEL
Az együttmûködésen alapuló tanulás módszerének gyakori eljárása. Az egyegy feladaton, kérdésen, problémán önállóan dolgozó kooperatív csoportok a tanulási folyamat végén a többiek számára is hozzáférhetõvé teszik
eredményeiket, produktumaikat. A közzétételre a csoport választhat egy

A csoport munkáját összefoglaló egyéni prezentáció
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Szerepeket megosztó csoportprezentáció (elõadó, vázlatkészítõ, idézetolvasó)

képviselõt, kijelölheti a tanár a beszámoló tanulót, vagy a csoport tagjai a
közzététel feladatait is megoszthatják maguk közt (például az egyik csoporttag elõad, a másik bizonyító erejû idézeteket olvas fel a vizsgált irodalmi
alkotásból, a harmadik jegyzeteket készít a táblára, a negyedik rövid önértékelést ad a csoport teljesítményérõl. A tanulási folyamat eredményei bemutathatók írásvetítõvel, posztereken, power pointtal vagy táblai jegyzetek segítségével, rendszerint szóban, esetleg írásban. Adjunk módot arra is, hogy
a prezentációt követõen a hallgatóság kérdéseket tehessen fel az elhangzottakkal kapcsolatban, valamint arra, hogy véleményt formálhasson a közzétételrõl. Fontos, hogy minden tanuló rendszeresen vegyen részt a közzétételben, hogy gyakorolja a kiállást, a közönséggel való kommunikációt, a
közönség reagálásának nyomon követését, a szóbeli elõadást, a tiszta artikulációt, a szövegfonetikai eszközök hatékony alkalmazását. A gyakori prezentációs helyzet oldja a tanulók szerepléskor fellépõ feszültségét, gátlását,
magabiztos fellépésre tanít, fejleszti a beszéd-, a kommunikációs és a szociális készségeket. Vagyis olyan készségeket és képességeket fejleszt, amelyek elengedhetetlenül szükségesek a sikerhez a mindennapi életben és a
munka világában is.
A közzététel korlátozottabb formája a megosztás, ilyenkor az egyénileg
dolgozó diákokat arra kérjük, hogy párban vagy kis csoportban mutassák
be produktumaikat.
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Néhány példa a közzététel technikáját használó tankönyvi feladatokra
 Készítsetek 4-6 fõs kis csoportokban történetpiramist a másodlagos
elbeszélõ által mondott történetrõl az alábbiak szerint ( )! Hasonlítsátok össze és beszéljétek meg az elkészült történetpiramisokat!
(G. 10/442443/12., Szk. 10/350/12. feladat)
 Fantáziádat felhasználva írj rövid fogalmazást a versbeli torzó elõéletérõl! Írásodat beszéld meg padtársaddal! (G. 11/225/4., Szk.
11/180/4. feladat)
 Készíts bemutató anyagot az avantgárd neked leginkább tetszõ
irányzatáról! ( ) Alkossatok kis csoportokat (4-6 fõs), így mindenki
bemutathatja gyûjteményét! (G. 11/538/1., Szk. 11/444/1. feladat)

LEVELEZÉS IRODALMI MÛVEKRÕL
Az olvasói mûhelymunka keretein belül alkalmazható, pármunkára épülõ
eljárás, tevékenység. Az irodalmi levél, amelyet az egyik diák ír a másiknak,
az olvasottakra való tömör és személyes reagálást tesz lehetõvé. Segítségével párbeszéd jön létre két olvasó között ugyanarról a könyvrõl vagy ugyanarról a szerzõrõl. A technika az olvasó-levélíró szempontjából a jelentésteremtés vagy a reflektálás fázisához tartozik, a címzett szempontjából viszont
a ráhangolódás szerepét is betöltheti.
Az alkalmazás menete
1. Kérjük meg diákjainkat, hogy egy elküldhetõ papírlap bal felsõ sarkába írják fel a mû szerzõjének nevét és az alkotás címét!
2. Biztassuk õket arra, hogy írjanak  a levélformának megfelelõ  személyes hangú levelet tanulótársuknak, osztálybeli barátjuknak a mû
fõszereplõjérõl vagy cselekményérõl, vagy az õket leginkább megragadó eseményekrõl, érdekességekrõl, vagy olyan kérdésekrõl, amelyek a
mû olvasása során bennük felvetõdtek!
3. Lássák el dátummal és aláírással a levelet, majd küldjék el a címzettnek!
4. Hagyjunk idõt arra, hogy a címzett válaszolhasson a feladó levelére!
Megjegyzés
1. A tanár ösztönözze a tanulókat ilyen irányú tevékenységre! Jó, ha ezek
a levelek spontán módon keletkeznek, és a diákok frissen papírra vetett gondolatait közvetítik! Ne irodalmi értékük vagy a bennük található helyesírási hibák alapján ítéljük meg ezeket az írásmûveket, hanem
az élmény átadásának a szándéka szerint, mivel egyszerûen a gondolatok közlését szolgálják.
2. Esetenként a levél címzettje a tanár is lehet, és ilyenkor mód van arra,
hogy a tanár is nyomon kövesse a diákok olvasási-megértési folyamatait.
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LISTAKÉSZÍTÉS
A listázás az ötletbörzéhez vagy az elõzetes tudás elõhívásához kapcsolódó
eljárás a ráhangolódás fázisában. Lényege, hogy a tanulók egy témára, kérdésre, problémára vonatkozóan kulcsszavak felírásával, egyénileg, párban,
csoportban vagy közösen rögzítik képzettársításaikat vagy elõzetes ismereteiket, tapasztalataikat, tudásukat. A listát a továbbiakban felhasználhatjuk elemeinek különbözõ szempontú csoportosítására, jóslásra, korrekciós szempontú áttekintésre az új tanulási egységgel való megismerkedést követõen,
de a tanulók a reflektálás fázisában ki is egészíthetik (esetleg más színt használva) az újonnan megtanult ismereteikkel. A listát készíthetik diákjaink három oszlopba is. Ilyenkor az elsõbe a saját tudás, a másodikba a kooperatív
csoport tudása, a harmadikba az osztály elõzetes tudása kerülhet.
Néhány példa a listakészítés technikáját használó tankönyvi feladatokra
 Mit tudtok az intelem mûfajáról, olvastatok-e híres intelmeket?
(G. 10/301/1., Szk. 10/234/1. kérdés)
 Gyûjtsétek össze, mi mindent tudtok a vándorszínészetrõl, a vándorszínészekrõl! (G. 10/264/1., Szk. 10/204/1. feladat)
 Mi mindent tudtok már Ady Endrérõl, mit ismertek, olvastatok Ady
Endrétõl? (Gyûjtsétek össze közös tudásotokat a füzetbe, és csoportosítsátok ismereteiteket különbözõ szempontok szerint!) (G. 11/259/1.,
Szk. 11/208/1. feladat)
 Milyen elõzetes elvárásaitok vannak a novella mûfajáról? (G. 11/321/1.,
Szk. 11/268/1. kérdés)
 A hegytoposz milyen jelentéseivel találkoztatok eddigi olvasmányaitokban? (G. 11/288/1., Szk. 11/236/1. kérdés)

MESE- VAGY TÖRTÉNETTÁBLÁZAT
Mesék vagy történetek összehasonlítására alkalmas grafikai szervezõ, melynek segítségével a szövegek jelentésrétegeit, hasonló vagy különbözõ vonásait több szempont alapján, árnyaltan tárhatjuk fel. Több szöveg azonos
szempontok alapján történõ vizsgálata lehetõséget nyújthat arra, hogy a
mûvek nyelvi, képi elemeinek sokszínûségét, gazdagságát megtapasztaltassuk, az ok-okozati összefüggéseket feltárjuk, az esetleges párhuzamosságokat, a tipikus jegyeket felfedezzük, majd azokat szóban vagy írásban
kreatív módon felhasználjuk az árnyalt jelentés megteremtésére.
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Az alkalmazás menete
1. A mûvek címét (szerzõjét) feltüntetve foglaljuk táblázatba a vizsgálandó szempontokat (például szereplõk, helyszínek, próbák, meseszámok, tanulság, befejezés, nyelvi megalkotottság, alaphelyzet, fordulópont, jellegzetes motívumok stb.), tüntessük fel a mûvek címét!
2. Egyénileg, párban, csoportban vagy közösen az osztállyal töltessük ki
a táblázatot, vagy osszuk fel a párok, csoportok között, hogy ki melyik
szempont alapján vizsgálja meg a mûveket!
3. Végeztessük el az összehasonlításokat, következtetéseket!
4. A vizsgált elemek alkalmazásával írathatunk például önállóan új mesét
vagy történetet.
Néhány példa a történettáblázat technikával feldolgozható tankönyvi feladatokra
 Idézzétek fel E. T. A. Hoffmann Az arany virágcserép címû regényét,
és keressetek hasonlóságokat, illetve különbségeket Thomas Mann
kisregényével! (G. 12/92/3., Szk. 12/67/3. feladat)
 Vessétek össze az Eilif sorsában megjelenõ problematikát Móricz
Zsigmond Szegény emberek novellahõsének sorsproblémájával!
(G. 12/163/5., Szk. 12/104/5. feladat)

MOZAIK
JIGSAW (FÛRÉSZ)
A kooperatív tanulás alaptechnikája. Az osztályokat kisebb (3-6 fõs) csoportokra osztjuk, és ezekben a kooperatív alapcsoportokban a diákok közösen
tanulnak, együttmûködve oldanak meg problémákat, feladatokat. A mozaik
eljárás lényege, hogy a tanár a megtanulandó tananyagot a csoporttagok
számának megfelelõen 3-6 részre osztja. Az együttmûködõ alapcsoportok
minden tagja valamely részfeladat, kérdés, vonatkozás, probléma vagy szövegegység gazdája lesz: megoldja, megválaszolja, vagy elolvassa, megérti, értelmezi a ráesõ szövegrészt. Miután az egyes csoporttagok  önállóan és/vagy
tanári segítséggel  megfelelõ szakértõi tudást szereztek a kijelölt résztémában, csoporton belül megtanítják egymásnak, amit tudnak, amire jutottak, amit tapasztaltak, amit megértettek. A kooperatív alapcsoport célja és
feladata, hogy minden egyes tagja hatékonyan elsajátítsa a teljes témakört.
A mozaik eljárás másik változata abban különbözik az elõbbitõl, hogy a
szakértõi tudás megszerzése nemcsak önállóan és/vagy tanári segítséggel történik, hanem a tanulótársak segítségével is. Mielõtt a csoporttagok
saját csoporttársaiknak megtanítanák a kapott résztémát, a tanár szakértõi
csoportokat hoz létre a kooperatív alapcsoportok azon tagjaiból, akik
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ugyanazt a részkérdést tanulmányozzák, ugyanannak a problémának vagy
szövegnek a gazdái. A szakértõi csoportokban a tanulók együtt tanulmányozzák kapott résztémájukat, tisztázzák a felmerülõ kérdéseket, problémákat, felkészülnek a tanításra, közösen módszereket terveznek meg arra
vonatkozóan, hogyan tanítsák meg társaiknak saját témájukat. Megbeszélhetik azt is, hogyan ellenõrizik majd a tanulás eredményességét. Ezután visszatérnek alapcsoportjukba, és megtanítják társaiknak a résztémát. A cél itt
is az, hogy a csoport minden tagja hatékonyan sajátítsa el a teljes témát.
Az eljárás mindkét változatának alkalmazása általánosságban a jelentésteremtés fázishoz kapcsolható. A szakértõk által megvalósuló tanulás-tanítás azonban a ráhangolódás  jelentésteremtés  reflektálás mindhárom
szakaszának elemeit tartalmazhatja. Például amikor értelmezik a feladatot,
megtervezik a tanulási-tanítási helyzeteket, akkor a ráhangolódás, amikor a
csoport a saját tanulását figyeli, a saját megértését elemzi, akkor a jelentésteremtés, amikor kérdéseket tesznek fel, akkor a reflektálási szakasz feladatait végzik.
Az alkalmazás menete
1. A kooperatív csoportok megszervezése és a feladatok tisztázása (a kis
csoportokban a csoport tagjai különbözõ tananyagot, kérdést, feladatot kapnak  a tananyag egy-egy részletét , amelyet egymásnak kell
majd megtanítaniuk).
2. Önállóan (mozaik 1.) vagy szakértõi csoportokban (mozaik 2.) tanulmányozzák a tananyagrészt, és elõkészülnek egymás tanítására.
(Szakértõi csoportot az azonos feladaton dolgozó tanulók alkotnak,
együtt tervezik meg, hogyan fogják hatékonyan megtanítani az anyagrészt, és közösen találják ki, miként fogják ellenõrizni, hogy csoportjuk
minden tagja megértette-e azt, amit elõadtak.)
3. Visszatérés a kooperatív alapcsoportba, tanítás  tanulás  ellenõrzés.
(Az egyes csoporttagok saját alapcsoportjukban megtanítják egymásnak a tananyagot, az a cél, hogy minden csoporttag minden tananyagot elsajátítson.)
4. Egyéni és csoportos számonkérés. (Mivel a kooperatív tanulás egyik
alapfeltétele az egyéni számonkérhetõség, a csoport minden tagjának
mindent tudni kell, vagyis mindenki értékelhetõ.) Az egyéni számonkérésnek különféle módjai alkalmazhatók: írásbeli, szóbeli ellenõrzõ kérdések megválaszolása, a tanult anyag elõadása stb.) Rotálhatjuk például a kérdéseket vagy feladatokat: az óra utolsó 5-10 percében a csoportok egyes számú tanulói a kettes számúak feladatából kapnak
kérdést, a kettesek a hármasokéból, és így tovább.
Megjegyzés
A 715 éves korosztály esetében kielégítõ mennyiségû kutatási tapasztalat
áll rendelkezésre a kooperatív tanulási technikák oktatásbeli hatékonysá272
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gáról. A 1618 éves korcsoportban és az egyetemi/fõiskolai szinten történõ alkalmazásukat viszonylag kevés kutatás vizsgálta. Az eredmények szerint a kooperatív tanulási formák a diákok teljesítménynövelésének, valamint a tanulássegítésnek hatékony eszközei abban az esetben, ha a csoportos célokat és az egyéni elszámoltathatóságot is beépítik a
folyamatba. A kooperatív tanulás ezen kívül tapasztalható hozadékai: az
önbizalom gyarapodása, az iskola, a feladat és az órák látogatása iránti
vonzalom növekedése, egymás elfogadásának, tiszteletének és megbecsülésének erõsödése, a másokkal való hatékony együttmûködés képességeinek fejlõdése (szociális készségek).
Csoportmozgás alapcsoportokból alakuló szakértõi csoportok esetén
A tankönyv kínálta lehetõségek a kooperatív tanulásszervezésre
alapcsoportok

szakértõi csoportok

A Korona Kiadó középiskolásoknak szóló irodalomkönyveiben gyakran találkozhat az olvasó eleve csoportmunkára tervezett és fogalmazott feladatokkal. A tankönyvek felépítése, kérdés-, illetve feladatbankja ugyanakkor
lehetõséget biztosít arra is, hogy stratégiai kérdés, az irodalomóra természetes, mindennapi módszere legyen a kooperatív tanulás. Ez azt jelenti, hogy a
bemenettõl a kimenetig, tehát a kilencedik évfolyamtól a tizenkettedik évfolyam befejezéséig, akár a teljes irodalomtanulási folyamat együttmûködésen alapuló tanulásra szervezhetõ. A kooperatív tanulás módszerével és a
keretein belül mûködtethetõ interaktív- reflektív tanulási technikákkal nemcsak a mûértelmezõ órák anyaga dolgozható fel, de a bevezetõ-mûveltségbõvítõ anyagrészek, a pályaképek, az összefoglaló órák, sõt a házi dolgozatok elkészítése is. A tankönyvek rugalmasan használható kérdés- és feladatrendszere az aktuális céloknak és fejlesztési követelményeknek megfelelõ,
változatos óraszervezést tesz lehetõvé:
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Munkában a csoport

 minden kooperatív csoport azonos feladatokon dolgozik, a tankönyvi
kérdéseket és/vagy feladatokat tanári kalauzként használva,
 két-három kooperatív csoport dolgozik azonos feladattal,
 minden kooperatív csoport más-más feladattal dolgozik,
 a kooperatív csoporton belül mindenki azonos vagy mindenki más feladaton dolgozik,
 az alapcsoportok más-más feladaton dolgozó tagjai más csoportok
azonos feladaton dolgozó tagjaival egy idõre szakértõi csoportot alakítanak,
 a csoporttagok felvett szerepek mentén dolgoznak (idézetkeresõ, kérdezõ, vázlatdiktáló, jegyzõkönyvvezetõ stb.),
 a csoporttagok a tanulási egység feldolgozásának ideje alatt körforgószerûen váltogatják szerepeiket (reciprok tanítás),
 a kooperatív csoportok differenciált feladatokat kapnak (könnyebbeknehezebbek) stb.

NÉVLÁNC
Olyan, a gondolatok, vélemények, reflexiók megosztására, közzétételére szolgáló eljárás, amely a tanulók illetékességi körébe helyezi a megszólítást, felszólítást. Alkalmas egyéni, páros és csoportmunkák frontális közzétételére.
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Az alkalmazás menete
1. A munkafolyamat befejeztével a tanár megkér egy diákot, összegezze
gondolkodásának, tevékenységének (illetve csoportja munkájának)
eredményét, majd szólítsa azt a társát, akinek kíváncsi a gondolataira,
véleményére, megoldására. Ha a tanuló csoportja nevében beszél, a
tanár kérje arra, hogy egy másik csoportból szólítson valakit.
2. Ezt követõen a tanulók egymást szólítják mindaddig, amíg minden
csoportból szólt valaki, vagy a tanár le nem állítja a névláncot.
Megjegyzés
 Ha nincs idõ arra, hogy mindenkit meghallgassunk, a tanár elõre bejelentheti, hogy a névlánc során hányan szólalhatnak meg az adott kérdéssel, feladattal kapcsolatban.
 Ha a feladat gyûjtõmunkához kapcsolódott, a tanár választhatja azt a
megoldást is, hogy mindenki csak egy észrevételt tehet, és ami már
egyszer elhangzott, az újra nem kerülhet elõ.

OLVASÓNAPLÓ
Olyan technika, amely irodalmi alkotások feldolgozása kapcsán teremt lehetõséget diák és tanár, diák és diák, illetve a diák önmagával folytatott interakciójára. Célja, hogy a tanulókban kialakuljon az olvasottakra való reflektálás szokása. A napló tehát nem az olvasottak rövid tartalmi ismertetése
(mint hagyományosan), hanem olvasói vélemények, észrevételek, gondolatok írásban való rögzítése. Jól használható technika a jelentésteremtés és a
reflektálás fázisában is.
Az alkalmazás menete
1. Kérjük meg tanítványainkat arra, hogy amikor irodalmi mûvet olvasnak, bizonyos idõközönként álljanak meg az olvasásban, és készítsenek
rövid jegyzetet azokról, a számukra érdekes történésekrõl, karakterekrõl, gondolatokról, amelyek további gondolkodásra inspirálják õket.
2. Fûzzenek egyéni megjegyzéseket, véleményt az olvasottakhoz, vagy
tegyenek fel kérdéseket a témával, szöveghellyel kapcsolatban.
3. A leírtakat a diák felolvashatja vagy megbeszélheti társával, illetve tanárával, esetleg beadhatja munkáját a tanárnak, aki írásban reagálhat
az olvasónaplóra.
Megjegyzés
A tanár kezdetben kérdésekkel segítheti a diákok naplókészítését, hogy
elkerüljék a cselekményismertetést, és a könyvvel kapcsolatban szemé275
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lyes megnyilatkozásokra késztesse õket. Például: Mi az, ami tetszett a történetben? Miért? Mi nem tetszett? Miért? Melyik szereplõ gondolkodása
áll hozzád közel? Kivel tudsz azonosulni, miért? Miért volt hatásos a történet befejezése?

ÖSSZEKEVERT SORREND
Ez a technika az óra ráhangolódási és reflektálási szakaszában is használható, szolgálhatja az elõzetes tudás elõhívását, a kíváncsiság felkeltését, a vizsgálódás céljának kijelölését vagy a tanulási folyamat végén az óra logikai elemeinek összefoglalását. Fejleszti a kombinációs és vitakészséget, a logikát,
a kreativitást. Arra sarkallja a tanulót, hogy elõre gondolkodjon a témáról,
vagy éppen visszagondoljon arra, amit megtanult, mérlegre tegyen többféle
lehetséges megoldást. A feladat elvégzése után pedig szemlélje kritikusan,
és keressen magyarázatot a kialakult végeredményre.
Az alkalmazás menete
A ráhangolódás szakaszában
1. A teljes osztályt megmozgató feladat során a tanár több különbözõ
eseményt, mozzanatot, fázist ír fel egy ok-okozati láncot alkotó eseménysorból vagy folyamatból. Felírhatja mindegyik információt külön
lapra, és a lapokat összekeverve a táblára helyezheti, vagy az információkat írhatja egy lapra, melybõl annyit másol, ahány csoporttal dolgozik. Majd elemeire (szövegrész, mondat) vágja az információs lapot, és
a csíkokat borítékba helyezi a csoportok száma szerint.
2. Ezután az osztály vagy a csoportok eldöntik a helyes sorrendet. Ha
többé-kevésbé egyetértenek a sorrenddel, a tanár megkínálja a tanulókat a teljes szöveggel, és arra kéri õket, hogy olvasás közben figyelmesen ellenõrizzék, vajon a szövegben ugyanolyan sorrendben szerepelnek-e a kérdéses elemek, mint ahogyan azt elõzetesen megállapították.
3. Az olvasás befejezése után lehetõség nyílik arra, hogy az elõre jósolt és
a szövegben olvasott sorrendet összevessék, megvizsgálják az esetleges eltérések okait.
A reflektálás szakaszában
1. Az óra logikai elemeit összekeverve felírjuk a táblára vagy kártyákra.
2. A diákokat megkérjük arra, hogy rekonstruálják a logikai folyamatot és
tegyék ok-okozati vagy idõrendi sorrendbe a kártyákat, majd indokolják választásukat.
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Megjegyzés
1. A tanítás során sokrétû lehet e technika felhasználási lehetõsége. Fõként olyan feladatok esetén alkalmazható, amikor szöveg segítségével
kísérhetjük figyelemmel a helyes megoldás alakulását.
2. Izgalmasabb a megvitatás, ha különbözõ csoportoknak adjuk ki
ugyanazt a rendezést, s az ötletek összehasonlításakor többféle megoldást kapunk. Ekkor érvekkel próbálhatja minden csoport megvédeni
a maga igazát. Ezzel a tanulók szociális készségei is fejlõdnek (például
egymás meghallgatása, véleményének tiszteletben tartása).
Példa az összekevert sorrend technikájával feldolgozható feladatra
A tanulócsoportok az alábbi eseménymozzanatokat tartalmazó lap felvágott
csíkjaiból összerakják a szerintük logikus történetet, majd a tankönyvi ismertetést elolvasva (G. 9/113114., Szk. 9/8990.  thébai mondakör) mérlegelik, összevetik, értékelik, ellenõrzik megoldásaikat.
 Oidipusz megmenti Théba városát a rettenetes Szfinxtõl, és hálából királlyá teszik a városlakók.
 Oidipusz elhagyja Korinthoszt.
 Az önmegtartóztatást gyakorló királyt felesége, Iokaszté borral itatva
ágyába csalja.
 A jóslat a delphoi jósdában Oidipusz tudomására jut.
 Laiosz, thébai király jóslatot kap Apollótól: ha fia születik, az meg fogja
ölni apját és feleségül fogja venni anyját.
 A Théba felé vezetõ úton szóváltásba kerül egy onnan jövõ szekér utasával, Laiosszal, akit a lovak közé vet.
 Oidipusz kiszúrja saját szemét és önkéntes számûzetésbe megy, Iokaszté önkezével vet véget életének, a fiúk megegyeznek abban, hogy a
trónutódlásban évente váltják egymást.
 A gyermek megfogan, a megszületõ csecsemõt, Oidipuszt Laiosz a
bokájánál keresztül szúrva kiteteti a Kitharión hegyére.
 Az új király nõül veszi a halott király feleségét, négy gyermekük születik:
Polüneikész, Eteoklész, Antigoné és Iszméné.
 A kitett csecsemõt pásztorok találják meg, és a gyermektelen, korinthoszi királyi pár neveli föl.
 Polüneikész haddal indul Théba ellen.
 Oidipusz nyomozást indít a bûnös leleplezésére, de a gyilkosban önmagára ismer.
 A testvérek egymás kezétõl esnek el, és Iokaszté testvére, Kreón lesz a
király.
 Az elsõ év leteltével Eteoklész nem adja át a hatalmat testvérének.
 A királygyilkosság miatt az istenek dögvészt bocsátanak Thébára.
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ÖTLETBÖRZE
Olyan, a ráhangólódás fázisához tartozó technika, amellyel bármely témáról
összegyûjthetjük ötleteinket. Az ötletbörze vonatkozhat például egy téma különbözõ megközelítési lehetõségeinek összegyûjtésére, egy terv elkészítésére, egy feladat megoldására, egy probléma vizsgálatára stb. Lényeges, hogy
olyan kreatív és elfogadó légkört biztosítsunk tanulóinknak, amelyben megvalósulhat a kötetlen, közös gondolkodás és kommunikáció. Jó, ha tanítványaink azt érezhetik, hogy minden fontos lehet, ami elhangzik, hogy érdemes és hasznos másokkal közösen gondolkodni és találgatni.
Az alkalmazás menete
1. Mondjunk tanítványainknak egy témát, kérdést, problémát, amelynek
kifejtéséhez, megvizsgálásához, megoldásához ötleteket gyûjthetnek!
2. Mindenki gondolkodjon el az adott témáról!
3. Ossza meg a többiekkel ötleteit!
4. Ezzel párhuzamosan vagy ezek után lejegyezhetik a felmerült ötleteket
külön lapokra, a füzetbe vagy akár a táblára is.
5. A felmerült ötleteket csoportosíthatjuk, elemezhetjük, értékelhetjük,
kiválogathatjuk, vagy éppen kritikusan megvizsgálhatjuk, attól függõen, hogy mi volt a célunk az ötletbörzével.
Megjegyzés
Csoportmunka esetén szerepeket is oszthatunk az ötletelõknek. Lehet
egyikük a biztató, aki minden kezdeményezést felkarol, dicsér, vagy az
együttmûködés-mester, aki arra ösztönzi a csoporttagokat, hogy egymás ötleteire építsenek, a jegyzõ, aki minden ötletet feljegyez, a rendszerezõ, aki az ötleteket bizonyos szempontok szerint csoportosítja.
Néhány példa az ötletbörze technikájával feldolgozható tankönyvi feladatokra
 Adjatok többféle címet a történetnek, és beszéljétek meg, melyik mit
emel ki, hogyan utal a mûegészre! (G. 9/150/1., Szk. 9/114/1. feladat)
 Olvassátok el a szöveggyûjteménybõl Zrínyi második énekét! Keressetek szempontokat a Zrínyi énekével való összevetéshez! Az összehasonlítás lehetséges szempontjait írjátok le a füzetbe! (G. 10/299/2.,
Szk. 10/234/2. feladat)
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ÖTSOROS
CINQUAIN
Ez a technika a ráhangolódás fázisában az elõzetes tudás, vélekedés, viszonyulás feltárását segíti; a reflektálás szakaszában pedig az információk öszszegzését, a komplex gondolatok, érzések néhány szóval való kifejtését gyakoroltatja. Az ötsoros olyan versforma, amely megköveteli a téma tömörítését, szintetizálását. Írásának szabályait könnyen alakíthatjuk az óra
képzési-fejlesztési céljaihoz.
Az alkalmazás menete
1. A versforma bemutatásakor ismertetjük az ötsoros írásának alapelveit:
 az elsõ sor a téma egyszavas leírása (általában fõnév),
 második sor a téma kétszavas leírása (két melléknév),
 a harmadik sor a témával kapcsolatos cselekvéseket fejez ki három
szóban (igék vagy igenevek),
 a negyedik sor négyszavas kifejtés a témával kapcsolatos személyes
érzésekrõl, gondolatokról,
 az ötödik sor az elsõ egyszavas szinonimája, mely a téma lényegét
fejezi ki.
2. Ezt követõen adjuk meg a vers témáját, és hagyjunk 5-7 percet a versírásra!
3. Lehetséges folytatásként párok vagy kisebb csoportok az egyéni versekbõl merítve közös verset írhatnak.
4. Hagyjunk idõt és lehetõséget a bemutatásra és a téma kritikai megbeszélésére (Miért írták azt, amit írtak? Hogyan gondolkodnak a témáról?!).
Megjegyzés
Formanyomtatvány az ötsoroshoz
Cím (1 fõnév)
Leírás (2 melléknév)
Cselekvések (3 ige vagy igenév)
Érzelem, gondolat (4 szó)
A lényeg újrafogalmazása (1 szó)

Néhány példa az ötsoros technikáját használó tankönyvi feladatokra
 Alkossatok 4-6 fõs csoportokat, és küldjetek a szomszéd csoportnak
egy benneteket foglalkoztató kérdést (például: Mi a magány? Mi a
remény?) vagy témát (például: szeretet, siker, társaság, bizalom) cédulán! Minden csoport írjon közösen ötsoros verset a kapott kérdésrõl vagy témáról a következõ szabályok szerint: ( )! (G. 10/372/3.,
Szk. 10/292/3. feladat)
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 Írjatok kis csoportokban ötsoros verset az alábbiak szerint! Az elsõ
sor egy fogalom (például vágy, öröm, boldogság, bánat, siker stb.).
A második sor a fogalomhoz szabadon társítható szín- és hangérzet:
két szóból álló határozós szerkezet. A harmadik sor a fogalomhoz
társítható íz-, tapintás- és szagérzet: három szóból álló jelzõs szerkezet. A negyedik sor a fogalomhoz társítható szín-, hang- és ízérzet,
három szóból álló, minõségjelzõvel bõvített birtokos jelzõs szerkezet.
Az ötödik sor a fogalom körülírása szinonimával (rokon értelmû szóval): egy szó. (G. 11/194/1., Szk. 11/157/1. feladat)
A szinesztéziák alkotását gyakorló órán készült ötsorosok
Öröm:
aranylón zengõ,
édes, puha illatfelhõ,
azúrkék dallamnak zamata 
Nevetés.
Utazás:
Sokszínû zsongás
Friss és édes no meg krémes
A hullámzó kékség zamata
Szabadság.

PLETYKAJÁTÉK
A drámapedagógiában használt, csoportos improvizációs technika. Drámai
vagy epikus mûvek feldolgozásának jelentésteremtõ, illetve reflektálási fázisában alkalmas a szereplõk indítékainak feltárására, cselekedeteiknek különbözõ  a mûben szereplõ vagy a mûhöz kapcsolható, de kitalált  csoportok által történõ megítélésére, a megértési folyamat elmélyítésére, illetve az olvasottakhoz fûzõdõ személyes reflexiók felszínre hozására.
Az alkalmazás menete
1. Alakítsunk ki 4-8 fõs csoportokat!
2. Határozzuk meg a kommunikációs helyzete(ke)t! Jelöljük ki a témát
(melyik cselekménymozzanatról fognak pletykálkodni a csoportok), és
beszéljük meg, kik lehetnek a pletykálkodók, vagyis a tette(ke)t megítélõ közösségek, illetve mi a helyszín és/vagy a szituáció!
3. Kínáljuk meg a csoportokat egy-egy feladattal, és hagyjunk néhány
percet az egyeztetésre, felkészülésre!
4. A csoportok egymás után mutassák be a helyzetgyakorlatot!
5. Beszéljük meg közösen a gyakorlatokból leszûrhetõ tapasztalatokat!
280

jomodsz.qxd

8/5/05 10:21 AM

Page 281

Pletykajáték: Dalos Eszti barátnõi (Arany János: tengeri-hántás)

Néhány példa a pletykajáték technikáját használó tankönyvi feladatokra
 Játsszatok pletykajátékot! Alkossatok három csoportot, az elsõ a
mezõn Esztivel együtt dolgozó lányok hazafelé tartó csoportja, a
második a kocsmában este iddogáló fiatal legényeké, a harmadik a
falusi utca kispadjain ülõ öregasszonyoké legyen! Rövid felkészülés
után rögtönzött beszélgetéssel pletykálkodjatok: mondjatok véleményt, vitázzatok, ítélkezzetek Dalos Eszti és Tuba Ferkó titkos
szerelmi kapcsolatáról! (G. 10/443/8., Szk. 10/351/8. feladat)
 Játsszatok pletykajátékot! Alkossatok 6-8 fõs csoportokat, és formáljatok véleményt (pletykálkodjatok) Irmáról, Kirilla úrról, valamint a
tánctanárról! Beszéljétek meg a pletykajátékból nyerhetõ tapasztalatotokat! (G. 11/488/4., Szk. 11/402/4. feladat)

RECIPROK TANÍTÁS
Kutatások igazolják, hogy a tanulás egyik leghatékonyabb módja, ha tanítunk. A technika azt a célt szolgálja, hogy a tanulók egymást felváltva megtapasztalhassák, átélhessék a tanárszerepet, miközben végighaladnak a feldolgozásra kijelölt szövegen, szövegrészleten. A technika fejleszti az olvasásértést, a gondolkodást, a beszédkészséget, a lényegkiemelés képességét, a
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kérdezni tudást, valamint a szociális és együttmûködési készséget. Alkalmazása olyan tanári beállítódást feltételez, amelyik a tanulás, az ismeretszerzés
forrásaként nem (feltétlenül) a tanárt gondolja el.
A reciprok tanítás a tankönyvi szövegek közül elsõsorban a mûvelõdéstörténeti bevezetõk, valamint a mûveltségbõvítõ olvasmányok feldolgozásához használható eljárás.
Az alkalmazás menete
1. A diákok párban vagy 4-6 fõs kis csoportokban dolgoznak, és minden
tanuló rendelkezik a megadott szöveg 1-1 példányával. (Ez lehet tankönyvi szöveg vagy a szakirodalomból, ismeretterjesztõ irodalomból
sokszorosított részlet.)
2. A tanulók mindegyike elolvassa az elsõ szövegegységet (célszerûen
egy bekezdést), majd a tanár szerepét ellátó diák 5 feladatot végez a
következõ sorrendben:
 összefoglalja az olvasottakat, és címet ad a bekezdésnek,
 két vagy három kérdést fogalmaz meg a bekezdéssel kapcsolatban,
és válaszokat kér a többi tanulótól, tisztázza azokat a tartalmakat,
amelyekben a többi tanuló nem biztos,
 találgat, mirõl fog szólni a következõ bekezdés,
 kijelöli a következõ, mindenki által elolvasandó szakaszt, és átadja
valakinek a tanárszerepet.
Másik lehetõség
1. Négy tanuló dolgozik egy csoportban, és a tanár a szöveget négy egységre osztja fel.
2. Az elsõ egységet a következõképpen dolgozza fel a négyfõs csoport:
 az elsõ tanuló félhangosan, hogy ne zavarja a többi csoportot, felolvassa a bekezdést, míg a többiek némán nyomon követik a szövegben a hallottakat,
 a második tanuló saját szavaival összefoglalja a bekezdést, és címet
ad neki,
 a harmadik tanuló kérdéseket intéz csoporttársaihoz, hogy ellenõrizze a megértést (vagyis nem tehet fel ténykérdéseket!),
 a negyedik tanuló kiemeli a kulcsszavakat a bekezdésbõl, és vázlatot
diktál a füzetbe.
3. A tanulók rátérnek az újabb bekezdésre, és szerepcsere-körforgóval
folytatják tovább az olvasást és a szövegfeldolgozást.
Megjegyzés
 Elsõ alkalmazásakor célszerû, ha a tanár az elsõ bekezdésben bemutatja, modellálja a feladat megoldásának folyamatát, illetve a lépéseket
rögzíti a táblán vagy csomagolópapíron, esetleg kivetíti írásvetítõvel.
 A modellálás tanári kérdései demonstrálhatják, hogy a szöveg feldol282
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gozásakor nemcsak a tananyag visszamondása lehetséges, hanem a
kérdés irányulhat olyan gondolatokra, melyek csak rejtetten (implicit
módon) vannak jelen a szövegben.

RÖVID ESSZÉ
Az írás a kritikai gondolkodás fejlesztésének és elmélyítésének hatékony
eszköze. Az öt-tízperces rövid esszé egyaránt alkalmas az elõzetes tudás aktivizálására, összegzésére, a kíváncsiság felébresztésére és a vizsgálódás
céljainak kijelölésére a ráhangolódási szakaszban; illetve az olvasott vagy
tanult anyaggal kapcsolatos személyes reflexiók elõhívására, a tanult témával kapcsolatos gondolatok összegzésére, értékelésre, vagy újabb kérdések
felvetésére a reflektálás fázisában. Ilyenkor a tanár arra ösztönzi a diákot,
hogy írjon arról, amit az olvasott, tanult, megbeszélt anyag számára személyesen jelent, és/vagy gondolja át, hogy saját életében mihez tudja kapcsolni az olvasottakat, tanultakat, és hogy fogalmazza meg, miként befolyásolják az olvasottak, tanultak a világról alkotott eddigi képét, mit érez, vagy
gondol róla. A rövid esszé a tanár számára is lehetõvé teszi, hogy jobb kapcsolatot építsen ki a tanulókkal, betekintést nyerjen az osztályban zajló szellemi folyamatokba. A rövid esszé ráhangolódási vagy reflektálási technikaként nem azonos az irodalomban és a tudományban használatos esszémûfajjal. Nem, mert szemben az esszémûfajjal, itt nincs semmiféle szerkezeti
vagy tartalmi kötöttség, az írás elsõsorban mint a gondolkodás eszköze
nyer funkciót és értelmet. Ugyanakkor a rövid esszé kiindulásként szolgálhat egy megtervezett, újraírt, igazi esszé elkészítéséhez is.
Az alkalmazás menete
1. A ráhangolódási szakaszban alkalmazva a tanár arra kéri a diákokat,
hogy öt-tíz percig írjanak le megállás nélkül mindent, amit tudnak,
éreznek, vagy meg akarnak tudni egy adott témáról.
2. A reflektálási szakaszban a tanár kérheti a diákokat, hogy írjanak röviden és szabadon arról, amit a megbeszélt témával kapcsolatban gondolnak, vagy éreznek. De arra is ösztönözheti õket, hogy az órán megbeszéltekbõl (a jegyzeteik alapján) válasszanak ki egy általuk érdekesnek, fontosnak, esetleg vitathatónak ítélt gondolatot, és azt kifejtendõ
írjanak rövid esszét.
3. Bármelyik szakaszban is használjuk ezt a technikát, lehetõséget kell teremtenünk a közzétételre: a tanulóknak szükségük van arra, hogy
gondolataikat megbeszélhessék, esetleg ütköztethessék társaikkal, a
tanárnak pedig, az óra további menetének meghatározása szempontjából (ha ráhangolódásként íródott az esszé) vagy a témával kapcsola283
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tos személyes gondolatok, érzések, problémák jobb megismerése miatt fontos a betekintés lehetõsége. A megosztást végezhetjük párban,
csoportban vagy frontálisan, esetleg választhatjuk a pár  csoport 
osztály folyamatot. A tanulási folyamat reflektív szakaszában írt esszéket a tanár be is kérheti, hogy a következõ óra tervezéséhez felhasználhassa a tanulók írásaiban rejlõ lehetõségeket.
Megjegyzés
1. A gondolkodás érdekében végzett írást ne osztályozzuk! Az ilyen írás a
gondolatok szabad áramlására összpontosít, ezért hagyni kell az írókat,
hogy az írás külsõ jegyeire, a helyesírásra való tekintet nélkül írjanak.
2. Fontos, hogy egy-egy adott kérdésre többnyire nem csak egy helyes
válasz adható.
3. Kérjük nyomatékosan diákjainkat, hogy a megadott idõn belül folyamatosan írjanak, ne mérlegeljék, ne tegyék megfontolás tárgyává
gondolataikat, és mindent írjanak le, amit éreznek, vagy ami eszükbe
jut a témáról!
Néhány példa a rövid esszé technikáját használó tankönyvi feladatokra
 Írj rövid esszét Mi dolgunk a világon? vagy Ment-e a könyvek által a
világ elébb? címmel! Írásodat beszéld meg padtársaddal! (G. 10/
334/3., Szk. 10/264/3. feladat)
 Írj rövid esszét Nem magad nyomát veted: csupa nyom vagy / magad is címmel! Írásodat beszéld meg padtársaddal! (G. 11/395/4.,
Szk. 11/325/4. feladat)

SARKOK
A sarkok olyan, együttmûködésen alapuló tanulási eljárás, vitatechnika,
amely egy téma kapcsán különféle állásfoglalás megfogalmazására, az álláspontok melletti érvelésre vagy cáfolásra, tehát a vélemények ütköztetésére
késztet. Fejleszti a tanulók érvelni tudását, ugyanakkor a vitapartner érveinek meghallgatására, átgondolására, elfogadására nevel. Magában foglalja
a véleményváltoztatás lehetõségét is, amennyiben mások gondolatai, érvei
elég meggyõzõnek bizonyulnak. A feladat a diáktól elkötelezettséget, a véleménye melletti kiállást követel, ugyanakkor rugalmasságot, az érvrendszer folyamatos újragondolását is, ami akár álláspontja megváltoztatását is
eredményezheti. Az eljárás általában a reflektálási szakaszban használatos,
de maga a folyamat a ráhangolódásra (elõzetes ismeretek mozgósítása) és
a jelentésteremtésre (az érvrendszer újraértelmezésének kényszere, újabb
és újabb jelentések megteremtése) jellemzõ elemeket is tartalmaz.
284

jomodsz.qxd

8/5/05 10:21 AM

Page 285

Az alkalmazás menete
1. A téma kiválasztása után (amely kapcsolódhat olvasott szöveghez, elõadáshoz, filmhez vagy a közvéleményt foglalkoztató valamilyen aktuális kérdéshez) a résztvevõk egyénileg gondolkodjanak el a problémán,
és háttértudásukat felhasználva mindenki alakítsa ki a saját álláspontját, és rögzítse egy tételmondatban! Az önálló véleményalkotás a folyamat fontos része, bár a tanár is meghatározhatja a tételmondatot és a
lehetséges álláspontokat.
2. A résztvevõk egyénileg, írásban rögzítsék érveiket, majd az ugyanazon
véleményt képviselõk foglalják el a terem egy sarkát! Így alakulnak ki a
szembenálló sarkok.
3. A sarkokba rendezõdött egyének osszák meg érveiket csoporttársaikkal, és építsenek fel közös érvrendszert álláspontjuk mellett, abból a
célból, hogy a többieket meggyõzzék!
4. A csoport választott szóvivõje adja elõ a csoport álláspontját, tehát
minden csoport tartsa meg a maga vitaindítóját!
5. Miután minden szóvivõ elmondta vitaindítóját, a csoportok többi tagja
is kifejtheti a véleményét (lehetõleg minél többen szólaljanak meg; a
tanár is tehet fel kérdéseket, hogy a vitát élénkítse, például: Milyen
pontokon támadható A vagy B csoport véleménye? Melyek voltak azok
az érvek, amelyek határozottabb vélemény felé mozdítottak benneteket? Miért nem gyõzte meg az A csoportot a B csoport véleménye? Mi
a helyzet a tartózkodó csoporttal? stb.).
6. Ha egy csoporttagot sikerült a másik csoportnak meggyõznie, a meggyõzött személy helyváltoztatással jelzi álláspontjának módosulását:
azaz átmegy a másik sarokba, de indokolnia kell, melyek azok az érvek, amelyek eredeti álláspontjának megváltoztatására késztették.
7. Az eredeti csoport tagjai újabb érvekkel igyekezhetnek megtartani társukat, ugyanezen érveléssel újabb tagokat is szerezhetnek maguknak.
8. A végleges csoportok kialakulása után a résztvevõk feljegyzéseket készítenek a vitáról, összefoglalják álláspontjaikat, érveiket.
9. Végül minden tanuló önállóan lejegyzi egyéni véleményét és érvrendszerét.
Megjegyzés
1. Ha a vitafolyamatot esetenként hosszúnak ítéljük, belátásunk szerint
módosíthatjuk az eljárást!
2. Bátorítsuk diákjainkat helyváltoztatásra, ha álláspontjuk megingott
vagy megváltozott, mert gyakori tapasztalat, hogy a csoportban végzett közös gyûjtõmunka (érdek) felerõsíti az egyén csoporthoz tartozását, ami sokszor erõsebb kötõdés, mint a meggyõzõdés változásának
vállalása!
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Néhány példa a sarkok technikájával feldolgozható tankönyvi feladatokra
Lásd: az akadémikus vitánál és a disputánál!
Néhány egyéb vitatechnika
ÁLLJ PÁRBA!

Körbe rendezzük a termet. A diákok szabadon járkálnak az osztályban. Amikor a tanár azt mondja: Állj!, megállnak, majd a Párba! utasításra minden diák a hozzá legközelebb állóval párt alkot, és tetszõleges helyre leülnek.
A tanár felvet egy kérdést, amit a diákok párban megvitatnak. Az eljárás
többször ismétlõdik. Variációja:
KETTÕS KÖR

Azonos számú diákcsoport külsõ és belsõ kört alkot. A körök ellentétes
irányban kezdenek forogni, míg a játékvezetõ azt mondja Állj!. Akik ekkor
egymással szembe kerülnek, párt alkotnak a megbeszéléshez.
OSZTÁLYKEVEREDÉS

4 fõs, számozott tagokból álló, számozott csoportokat alkotunk, és minden
csoport egy (azonos) kérdést kap megvitatásra. Meghatározott idõ után
minden csoport egyes számú tagja átmegy a következõ csoportba (például
a hármas csoport egyes számú tanulója a négyes csoportba), és beszámol
saját csoportmegbeszélésérõl (a többiek kérdezhetnek, megjegyzéseket tehetnek). Miután a diákok visszatértek alapcsoportjukba, a tanár újabb kérdést adhat megvitatásra, majd a kettes számú tanulók mennek vendégségbe, de most két csoporttal tovább (például a négyes csoport 2-es tagja a
hatos csoportba megy el). Az eljárás tovább ismételhetõ.

SZEREPHÁLÓ
Drámai vagy epikus mûvekben a szereplõk közti viszonyok különbözõ értelmezési lehetõségeinek meggondolására, megbeszélésére és bemutatására
alkalmas drámapedagógiai eljárás, amelyben a tanulók élõképszerûen,
gesztusokat és tekintetjátékot alkalmazva, a teret felhasználva, de mozdu286
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latlan képet alkotnak a szereplõk egymáshoz való viszonyáról. Alkalmazható a ráhangolódás fázisában, ekkor az irodalmi alkotás részletes értelmezése követi, a jelentésteremtés szakaszában a viszonyrendszert és annak változását a megértési folyamat középpontjába állítva, vagy a reflektálás szakaszában összefoglalásként.
Megjegyzés
1. Elsõ alkalommal célszerû, ha a tanár irányításával az egész osztály
együtt dolgozik, és minden helyzetet, kapcsolatot, beállást közösen
megvitatnak.
2. Késõbb szabadon használhatjuk a technikát akár csoportokban is, sõt
meg is mozdíthatjuk a hálót: például megvizsgálhatjuk, hol helyezhetõ
el benne Tartuffe a dráma elején, hogyan változik a helye a hálóban a
dráma folyamán, hova kerül a végére.
3. A szerephálót fokozatosan építsük fel, elõször a fõbb szereplõk helyét
keressük meg, majd bõvítsük a többi szereplõvel.
4. Szerephálót készíthetünk csomagolópapírra a neveket és viszonyokat
jelölõ kártyák segítségével is, egyénileg, párban vagy csoportban.
5. A megoldásokat hasonlítsuk össze, beszéljük meg!
Néhány példa a szerepháló technikáját alkalmazó tankönyvi feladatokra
 Alkossatok 4-6 fõs csoportokat, és mutassátok be egy-egy állóképben a Tartuffe egy-egy általatok kiválasztott jelenetét úgy, hogy az
állókép érzékeltesse a jelenet drámai viszonyrendszerét! (G. 9/440/4.,
Szk. 9/340/4. feladat)
FEIRESZIÁSZ
ÕR

EURÜDIKÉ

KREÓN

ANTIGONÉ

ISZMÉNÉ

HAIMÓN

SZOLGA

HÍRMONDÓ

A THÉBAI VÉNEK

KARA

Viszonyháló csomagolópapíron (Szophoklész: Antigoné)
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és szerepháló állóképben (Szophoklész: Antigoné)

 Jelenítsétek meg térben a dráma összes szereplõjének egymáshoz
való viszonyát (szerepháló)! Beszéljétek meg tapasztalataitokat! (G.
10/280/5. feladat)

TALÁLÓ KÉRDÉSEK
A találó kérdések olyan technika, amely abban segít, hogy a diákokat egy
adott szöveg (legyen az szépirodalmi, tankönyvi, ismeretterjesztõ vagy szakszöveg) mélyebb megértésére és a belõle nyerhetõ ismeretek elsajátítására
késztessük. Ebben a folyamatban a tanulók az olvasottak alapján párban,
kis csoportban vagy frontálisan, felváltva fogalmaznak meg kérdéseket egymásnak. Egy-egy probléma vagy kérdés tisztázására a tanárhoz is fordulhatnak. Lényege, hogy a tanulók egyszerre olvassák ugyanazt a szöveget,
bekezdésrõl bekezdésre haladva. Minden bekezdés (vagy gondolati egység)
végén megállnak, és a kérdezõ szerepben lévõk kérdéseket fogalmaznak
meg a szövegrész lényeges gondolataira, fontos elemeire vonatkozóan.
A tanár a szöveg elõzetes ismeretében felhívhatja a tanulók figyelmét arra,
288
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hogy a kérdések ne csak zárt végûek legyenek, hanem adjanak lehetõséget
például arra, hogy a bekezdés alapján a válaszolók megjósolhassák a várható folytatást, véleményt mondhassanak az olvasottakról.
Az alkalmazás menete
1. A tanulók párokat alakítanak.
2. A párok egyszerre elolvassák a szöveg egy megadott egységét.
3. Ezután a kérdezõ szerepben lévõ tanuló kérdéseket intéz a másikhoz,
amelyekre társának a legjobb tudása szerint válaszolnia kell egészen
addig, amíg a szövegben rejlõ minden fontos információt, összefüggést felszínre nem hozták.
4. A következõ szövegrész elolvasása után felcserélõdnek a szerepek, s ez
addig folytatódik, amíg a szöveg végére nem érnek.
Megjegyzés
 Mivel kérdéseket nehéz megfogalmazni, sokat segít, ha a technika bemutatásakor a tanár modellálja a kérdezõ szerepet. A különbözõ típusú
kérdésekkel felhívhatja a tanulók figyelmét arra, hogy mitõl jó egy kérdés, vagy milyenek a terméketlen kérdések.
 A technika egy lehetséges variációja, amikor teljes osztállyal végezzük a
folyamatot. Miután az osztály elolvasta a szöveg megadott részét, a tanulók becsukják könyvüket, és egymás után felteszik a bennük megfogalmazódott kérdéseket a tanárnak, aki legjobb tudása szerint válaszol,
majd szerepcsere következik. Kiscsoportokban is dolgozhatunk, egy
kérdezõhöz két válaszoló szerepkört kapcsolva.

TANÁRI KALAUZ
Olyan feladat- vagy kérdéssor, melynek szerepe, hogy a tanár akkor is segíthesse a diák(ok) jelentésteremtési aktusait, amikor egyébként nincs jelen a tanulási (olvasási) folyamatban. Elõnye, hogy már az olvasás (tevékenység) közben meghatározott irányba tereli a tanulók gondolkodását, és
az olvasás (tevékenység) befejezése után kiindulási alapot nyújt a közös beszélgetéshez, vitához, vagyis a tanultak, megtapasztaltak, olvasottak elmélyítéséhez. A jól fogalmazott kérdések, feladatok magas szintû gondolkodásra (alkalmazás, elemzés, szintézisteremtés, értékelés), az irodalmi szövegekkel (vagy más információhordozóval) való interaktív kapcsolat építésére
ösztönöznek. A tankönyvsorozat kérdés- és feladatrendszere valójában ilyen
tanári kalauzként mûködtethetõ. Az eljárás akkor segíti legjobban a kritikai
gondolkodást, ha megbeszélés, vita vagy írás kiindulópontjaként alkalmazzuk, és nem önmagában vett végcélnak tekintjük.
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Az alkalmazás menete
1. A tanár elkészíti, és mindenki számára hozzáférhetõvé teszi (felírja a
táblára, írásvetítõ fóliára, vagy fénymásolja) a tanári kalauzt (esetleg
kalauzokat).
2. A tanulók a szöveg elolvasása (tevékenység) elõtt megkapják a tanári
kalauzt.
3. Olvasás (tevékenység) közben folyamatosan használják az útmutatót,
végzik a feladatokat, vagy választ keresnek a megadott kérdésekre,
esetleg jelzik a szövegben az útmutatónak adekvát válaszokat.
4. A reflektálás szakaszában megosztják egymással válaszaikat, meglátásaikat, észrevételeiket, kis csoportos vitában vagy kötetlen írásban véleményt formálhatnak.
5. Tanári kalauzokat használhatunk együttmûködésen alapuló tanuláskor
is, ilyenkor a kis csoportok meg is oszthatják a feladatot, eldönthetik,
melyiket ki vállalja, vagy melyik kérdésre ki keresi a választ. Ezt követõen a csoport tagjai megosztják egymással szerzett tapasztalataikat, tudásukat.

TÖRTÉNETPIRAMIS
A gondolkodás és a kommunikáció alapja minden nyelvben a történet (mi
történt, kivel, miért, mikor, hogyan, ki mondja el), ezért is tekintik az oktatási szakemberek a narratív kompetenciát úgynevezett kulcskompetenciának.
Történetmeséléssel felidézünk (megtörtént esemény elbeszélése) vagy
megalkotunk (fikció) egy a világot, miközben azt is megtanuljuk, hogyan
változtassunk rajta vagy önmagunkon. Történetekkel tágíthatjuk gondolkodásunk horizontját, és tapasztalatokat szerezhetünk a nyelv szerkezetérõl,
mûködésérõl. Mivel a dolgok, jelenségek és események megértését, illetve
felidézését nagymértékben befolyásolják elõzetes tudásunk, olvasói tapasztalataink és elvárásaik, valamint mivel egyes kutatók szerint tapasztalataink
és elvárásaink sémaként (megértési modellként) reprezentálódnak a tudatban, a kutatók egy része úgy véli, hogy történetsémánkat is a tartós memóriánkban tároljuk. Narratív szövegek olvasásakor e séma aktivizálódik. Egyegy mû olvasása megerõsítheti, módosíthatja vagy megtagadhatja a korábbi megértéseinket igazoló elvárásainkat, így elõfordulhat, hogy egy szöveget
nem tudunk értelmezni a hagyományos (eddig mûködõ) narratív sémánkkal
(lásd: a történetelvû elbeszélésekkel szemben a szövegelvûség poétikája).
Ilyenkor a megértés új olvasásmód, vagyis új séma kialakítását kívánja meg.
A történetpiramis a legegyszerûbb történetsémát megjelenítõ grafikai
szervezõ, mely segíthet a történetek szerkezetének feltárásában, lényegi
elemeik összefoglalásában, fõ kérdésirányaik megfogalmazásában, végsõ
soron az olvasó elemi történetsémájának (ki)alakításában.
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Történetpiramis
1. ___________________________ (a fõszereplõ)
2. _______________ ______________ (2 szó jellemzés)
3. ___________ ___________ __________ (3 szó a helyszínre)
4. _________ _________ _________ ________ (4 szó a problémáról)
5. _______ _______ _______ _______ _______ (5 szó az egyik eseményrõl)
6. ________ _________ ________ ________ ________ _______ (6 szó egy másikról)
7. _______ ________ _______ _______ _______ _______ _______ (7 szó egy harmadikról)
_______
________ _______ _______ _______ _______ _______ _______ (8 szó a megoldásról)
8.

Az alkalmazás menete
1. A történet elolvasását követõen kérjük meg diákjainkat, hogy a fenti
grafikai szervezõ segítségével készítsék el az olvasott mû történetpiramisát egyénileg, párban vagy csoportban!
2. Ezt követõen a tanulók párban, csoportban vagy az egész osztály elõtt
összevethetik munkájukat, megvitathatják a hasonlóságokat és különbségeket, illetve az eltérések és egyezések okait.
3. A közös tapasztalatok kiindulópontját képezhetik az olvasott mû részletesebb értelmezésének.
Megjegyzés
1. A történetpiramis elemi szinten hatékony eszköz a történetsémák tudatosítására és mûködtetésére.
2. Késõbb magunk is kitalálhatunk összetettebb, a narratív szöveg értelmezését mélységében árnyaló szempontokat a piramisépítéshez (például: az elbeszélõ, nézõpont[ok], ismétlõdõ motívum[ok], elõreutalás,
idõvezetés, olvasói kérdés, személyes reflexió a mû kérdésfelvetésével
kapcsolatban, alaphelyzet, fordulópont, hiány, tetõpont, záró helyzet,
viszonyváltozás stb.)
Néhány példa a történetpiramisra épülõ tankönyvi feladatokra!
 Készítsétek el kis csoportokban az elbeszélés történetpiramisát a következõk szerint! (G. 11/ 75/1., Szk. 11/68/1. feladat)
 Készítsetek 4-6 fõs kis csoportokban történetpiramist a másodlagos elbeszélõ által mondott történetrõl az alábbiak szerint: ( )! (G. 10/442/1.,
Szk. 10/350/1. feladat)

T-TÁBLÁZAT
A T-táblázat olyan grafikai szervezõ, amely többnyire egy fogalom két vonatkozásának összevetésére (bináris oppozíciók megjelenítésére) alkalmazható. Különösen hatékony lehet egy vitára való felkészüléskor (igen-nem,
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mellette-ellene) vagy összehasonlító-szembeállító érvek, megfontolások
rögzítésére, de jól használható minden olyan egyéni vagy csoportos gondolkodási folyamat rögzítésére, amely egy fogalom, téma vagy kérdés két
különbözõ nézõpontú megközelítésére épül. Lehet a ráhangolódás, a jelentésteremtés és a reflektálás szakaszának eljárása is.
Az alkalmazás menete
 A T-táblázatot a ráhangolódás fázisában  egyénileg, párban vagy csoportban, esetleg frontálisan  az elõzetes ismeretek és vélekedések bináris, ötletszerû összegyûjtésére használhatjuk. Ilyenkor a jelentésteremtés szakaszában elõzetes érveink, véleményeink alapos vizsgálata
éppúgy lehet az óra további célja, mint információgyûjtés a megalapozott állásfoglalás érdekében.
 Ha a T-táblázatot a jelentésteremtés szakaszában alkalmazzuk, akkor
például egy szövegen belül megjelenõ ellentétes álláspont, vonatkozás
megjelenítésére, vagy két különbözõ nézõpontú szöveg összevetõ vizsgálatára használhatjuk.
 A reflektálás fázisában az érvekkel megalapozott személyes állásfoglalás, vita grafikai szervezõjeként alkalmazható.
Példa a T-táblázatra
Ibsen Babaszobájának középpontjában a nõkérdés áll
IGEN

NEM

 a polgári családeszmény, és annak válsága

 az ember és szereplehetõségeinek problémája

 nõi szereplehetõségek

 általános szerepjátszás és szerepfelvételek

 Nóra viszonya a férjéhez, gyermekeihez,
környezetéhez (Rank, Lindéné, Krogstad)

 az ember viszonya önazonosságához
 és a társadalmi elvárásokhoz

Kettõs ellentétek Kosztolányi Dezsõ Hajnali részegség címû versében
IGEN

NEM

 föld

 ég

 hétköznap

 ünnep

 szürkeség

 színesség

 valóság

 álom (vízió)

 felnõttkor

 gyermekkor

 véges

 végtelen
stb.

292

jomodsz.qxd

8/5/05 10:21 AM

Page 293

Megjegyzés
Használjuk ki, hogy az egyénileg, párban vagy csoportban készített Ttáblázatok egymással jól összevethetõk, a téma árnyalt végiggondolását,
a nézetek ütköztetését, így a gondolkodási folyamatok elmélyülését egyaránt lehetõvé teszik!
Néhány példa a T-táblázatra épülõ vagy azzal feldolgozható tankönyvi
feladatokra
 Milyen kettõs ellentéteket fedeztek fel a versben? Próbáljatok minél
többet megkeresni és értelmezni! A gyûjtõmunkához használjátok a
T-táblázatot! (G. 11/432/8., Szk. 11/357/8. kérdés)
 Vitassátok meg, a nõkérdés vagy általános emberi kérdések állnak a
dráma középpontjában! (G. 11/163/2., Szk. 11/124/2. feladat)
 Készíts a füzetedbe egy T-táblázatot! A T-vonal bal oszlopa legyen a
dicsõ múlt, jobb oszlopa a romló jelen! Írj ki az oszlopokba egymással szembeállítható, ellentétes állításokat, szószerkezeteket, jelzõket,
költõi képeket az ódából! (G. 10/132/1., Szk. 10/117/1. feladat)

TUDOM, TUDNI AKAROM, MEGTANULOM
TTM
(KWL = Know, Want to know, Learn)

A konstruktivista tanulásfelfogásra építõ, a ráhangolódás  jelentésteremtés  reflektálás tanulási szakaszait követõ technika, grafikai szervezõ. Célja,
hogy a tanulók ismereteiket a már meglévõkhöz kapcsolják, illetve, hogy
saját kérdések megfogalmazásával motiváltabbá váljanak az új anyag feldolgozásában és elsajátításában. Az eljárás segítségével a tanulók úgy tudják gyarapítani tudásukat, hogy az ismeretszerzésben mások szempontjait
is figyelembe veszik (átlépés egy nézõpontból több nézõpontba). További
jelentõsége, hogy fejleszti a legmagasabb szintû intelligenciának tartott
metakogníció (a gondolkodásunkról való gondolkodás) képességét, valamint a tanulás tudatosságát.
Az alkalmazás menete
1. A téma megjelölése után megkérjük a diákokat, hogy párokat alakítva
néhány perc alatt írjanak egy listát arról, amit a témáról tudni vélnek
(ötletbörze). Közben a táblára elkészítünk egy táblázatot:
Tudom

Tudni akarom

Megtanulom
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2. A tanár megkéri a diákokat arra, hogy osszák meg gondolataikat a
többiekkel, és miközben ezt teszik, leírja a táblázat elsõ oszlopába a
megegyezõ vélemények alapján a közös tudást. Segít, ha a gondolatokat kategóriákba rendezik.
3. Kérdések merülhetnek fel olyan részletekkel kapcsolatban, amelyekben a résztvevõk nem értenek egyet, vagy amire kíváncsiak. Ezeket a
második oszlopba írja a tanár.
4. Miután a diákok elolvasták a megadott szöveget, a tanár irányítsa figyelmüket az olvasás elõtt feltett kérdésekre, amelyek a második oszlopban kerültek rögzítésre!
5. Ezután beszéljék meg, milyen kérdésekre találtak választ a szövegben.
Ezeket a tanár a harmadik oszlopban rögzítse!
6. A diákok vagy a tanár tegyenek javaslatot arra, hol keressék a választ a
diákok azokra a kérdéseikre, amelyeket nem találtak meg a szövegben
(továbbgondolás)!
7. Végül megbeszélhetik azokat az ismereteket, amelyeket megtanultak,
bár nem irányult rájuk kérdés.
Megjegyzés
Ha láthatóvá szeretnénk tenni a nézõpontok különbözõségét, alakíthatjuk a folyamatot úgy is, hogy elõször mindig az egyéni, majd a csoport,
végül az osztály szempontját érvényesítjük és beszéljük meg. Ennek
megfelelõen módosítjuk a TTM-táblázatot is:
Az én elõzetes
tudásom

A csoportom
elõzetes tudása

Az osztályom
elõzetes tudása

Az én
kérdéseim

A csoportom
kérdései

Az osztályom
kérdései

Néhány példa a TTM-technikával feldolgozható tankönyvi feladatokra
 Készíts listát a füzetedbe, mi mindent tudsz már az európai felvilágosodásról és irodalmáról! Írjatok 4-5, benneteket érdeklõ kérdést a
magyar felvilágosodás irodalmával kapcsolatban! Kérdéseitek listáját tegyétek ki jól látható helyen az osztályteremben, és a téma tárgyalásakor kövessétek nyomon, mikor mi került megválaszolásra!
(G. 10 /69/1., 3. és 8., Szk. 10/59/1., 3. és 8. feladat)
 Miért teszünk fel kérdéseket? Milyen kérdéseket tehet fel Babits verse
a következõ szavak alapján: est, bársonytakaró, szépség, emlékek,
múltak, idõ? Mi a vers esti kérdése? (G. 11/380/1., 4. és 6., Szk.
11/312/1., 4. és 6. kérdés)
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TÚLVILÁGI RANDEVÚ
A reflektálás fázisában alkalmazható drámapedagógiai eljárás, amely alkalmas arra, hogy a tanulók szerepfelvétellel formáljanak véleményt az adott
karakter tetteirõl, esendõ emberi hibáiról, a többi karakterhez való viszonyáról. A játékban az egyes szereplõk kívülrõl értékelik magukat. A technika
megértésre, megbocsátásra, türelemre nevel, és fejleszti az önkritikára és
az empátiára való képességet.
Az alkalmazás menete
1. A játszók a darabbeli elhalálozás sorrendjében érkeznek a játéktérre
(például néhány egymás mellé helyezett székhez), és bemutatkoznak.
2. Valaki fogadhatja õket (például a szerzõ, a túlvilág kulcsának õrzõje,
a lélekátvevõ), és közli nevüket, valamint haláluk körülményeit és módját.
3. A már bent lévõk közül bárki szólhat az újabban érkezõkhöz, és elmondhatja, hogy most, halála után visszatekintve hogyan látja a történteket és saját felelõsségét.
4. Az érkezõ nem válaszolhat, nem szállhat vitába a hallottakkal.
5. A játszók maguk választotta, a szerephez illõ idézettel zárhatják gondolataikat.

UTOLSÓ SZÓ JOGA
A reflektálás fázisában használható technika, amely egy adott szöveg csoportos feldolgozását vagy a szöveg feldolgozása utáni csoportos megbeszélést
irányítja. Az olvasás utáni elmélyülést, reflektálást segíti elõ, a személyes olvasói reagálás eszköze. Ez az eljárás jól használható, áttekinthetõ keretet biztosít
narratív vagy értekezõ szövegek csoportvitájához, vagy a kettéosztott napló
technikájával feldolgozott irodalmi szövegek megbeszéléséhez. A kooperatív
tanulás egyik formájának is tekinthetõ, tapasztalatokat ad a diákoknak egymás gondolatainak elfogadásáról, a mások gondolatihoz való kapcsolódásról. Elõnye, hogy a nehezen megszólaló tanulóban oldja a gátlásokat
(elõtte többen megszólalnak, és ehhez kell csatlakoznia), a szóláskényszeres diákot pedig türelemre, mások véleményének, reflexiójának a meghallgatására szoktatja (több véleményt meghallgatva kerül sorra). A technika
alkalmazásával a megbeszélést a tanár helyett egy-egy diák is irányíthatja.
Az alkalmazás menete
1. Arra kérjük a diákokat, hogy egy adott szöveg olvasása közben vagy
után reagáljanak az olvasottakra, találjanak és emeljenek ki egy vagy
több idézetet, amelyet különösen érdekesnek vagy megjegyzésre érdemesnek tartanak és készítsenek írásban reflexiót a szöveghez; vállal295
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kozzanak értelmezésére, átfogalmazására; tartalmazhatja a reflexió a
szövegben olvasottak elfogadását, elutasítását, kiegészítését; vitatkozhatnak a szöveggel; kérdéseket tehetnek fel; értékelhetik az olvasottakat, bármilyen módon viszonyulhatnak hozzá.
2. Ezután (vagy házi feladat esetén, a következõ órán) megkérjük az
egyik diákot, jelölje meg, hogy a teljes szöveg melyik kiemelt részletéhez készített reflexiót, és azt olvassa fel hangosan.
3. Az idézet felolvasása után kérjünk-kérjen észrevételeket, reagálásokat
az osztály többi tagjától! Gondoskodjunk-gondoskodjon róla, hogy a
vita a tárgynál maradjon, úgy vezessük-vezesse a hozzászólásokat,
hogy ne legyen tere a lekicsinylõ, negatív megjegyzéseknek! Ezen a
ponton a tanár is hozzászólhat a kiemelt idézethez.
4. Az idézetrõl folytatott vita lezárása az idézetet kiválasztó diákot illeti. Olvassa fel hangosan saját reflexióját! Esetleg összegezze az elhangzottakat! Az a lényeg, hogy nem adunk további vitának helyet, az idézetet
választó diáké az utolsó szó joga. A tanár sem fûzhet a vitához végsõ
megjegyzést, az ellenkezik a szabályokkal!
5. Ezt követõen egy másik diákot is szólíthatunk arra, hogy ossza meg az
általa kiválasztott idézetet a többiekkel, és a folyamat újrakezdõdik.
Megjegyzések
 Nem valószínû, hogy a tanár egy órán minden diákot meg tud kérni
idézetének és reflexiójának bemutatására, de minden egyes alkalommal kiválaszthat néhány diákot. Ha viszont a technikát 4-6 fõs kooperatív csoportokban, szimultán alkalmazzák, alkalom nyílik arra, hogy a
csoporton belül mindenki szót kapjon.
 A hozzászólásokat, azok sorrendjét az idézetet választó diák is szervezheti,
megjelölheti, hogy melyik diáktársa (vagy diáktársai) reagálására kíváncsi.
Néhány példa az utolsó szó joga technikával feldolgozható tankönyvi
feladatokra
 Vessétek össze a T-táblázatba gyûjtött ellentéteket, értelmezzétek és
beszéljétek meg közösen! (G. 10/132/2., Szk. 10/117/2. feladat)
 Beszélgessetek a kettéosztott naplók alapján, és jellemezzétek Berzsenyi képalkotását! (G. 10/137/2., Szk. 10/120/2. feladat)
 Gyûjtsetek a szövegbõl példákat a magasztos, illetve a hétköznapi
vagy útszéli stílus együttes jelenlétébõl fakadó komikum különféle
nyelvi alakzataira ( )! (G. 10/366/3., Szk. 10/287/3. feladat)
 Jellemezzétek Ady önmitologizáló poétikáját a Góg és Magóg fia vagyok én és az alábbi idézetek alapján! Vitassátok meg, mennyiben
kapcsolható az Ady-költészetnek e jellemzõje a romantikához, illetve
a klasszikus modernséghez! (G. 11/268/1., Szk. 11/218/1. feladat)
 Válasszatok ki néhány idézetet az alábbiakból, és értelmezzétek azokat
az Ady-verssel összefüggésben! (G. 11/295/1., Szk. 11/243/1. feladat)
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VAK KÉZ
A vak kéz olyan együttmûködésen alapuló tanulási technika, amely a tanulási folyamatban lehetõséget teremt a tanulónak arra, hogy egy adott témának elõbb egy vonatkozásában mélyüljön el, majd a csoport többi tagjának segítségével megismerje a téma többi vetületét. Megismerje abból a
célból, hogy ezután közösen meg tudják állapítani a szövegek, tanulási tartalmak lehetséges logikai sorrendjét. Ez az eljárás teret enged a tanulói kreativitásnak, hiszen nemcsak arra jó, hogy a csoport tagjai egymást tanítsák,
hanem arra is, hogy az elsajátított szövegtartalmakat önállóan strukturálják,
a szöveg, a téma logikai felépítését megtalálják, újraépítsék. Eközben érvelhetnek saját elképzeléseik mellett, mérlegelhetik társaik javaslatait, kritikusan vizsgálódhatnak, majd konszenzusos döntést hozhatnak, esetleg több
lehetséges megoldást találhatnak. Az eljárás alkalmas arra, hogy megfigyeltessük egy-egy bekezdés, illetve szöveg építkezését és kohéziós elemeit
abból a célból, hogy a tanulók megtapasztalják, milyen nyelvi eszközök hogyan segítik a szövegstruktúra építkezését.
Az alkalmazás menete
1. A tanár úgy osztja fel a vizsgálandó szöveget, hogy a csoport minden
tagja rendelkezzék egy saját szövegegységgel, de nem ismerik azok logikai sorrendjét.
2. Minden tanuló alaposan elmélyed a saját szövegrészletében abból a
célból, hogy annak tartalmát megértse, és a többieknek ismertetni
tudja.
3. A csoport tagjai megismertetik saját részletük tartalmát a többiekkel.
4. Most a már ismert szövegelemek lehetséges logikai sorrendjét állapítják meg. Ehhez kérdéseket tehetnek fel mások szakaszainak tartalmáról egymásnak, mérlegelhetik a különbözõ megoldási lehetõségeket.
5. Munka közben módosíthatják elõzetes elképzeléseiket, tetszõlegesen
újrarendezhetik a szöveget.
6. Végül azonban döntést kell hozniuk, egy lehetséges logikát alkotva.
7. A csoportok bemutatják egymásnak megoldásaikat, összevetik azokat, reflektálhatnak mások megoldásaira, vitázhatnak róla.
Megjegyzés
1. Ez a technika különösen hatékonyan alkalmazható 12 éves kor felett,
mert igényli a magasabb szintû gondolkodási mûveletekben (analízis,
szintézis) való jártasságot.
2. Jó, ha a tanár olyan szöveget választ, ahol nem csak egyetlen helyes
megoldás létezik a szöveg logikájának újraépítésére, mert így lehetõség nyílik arra, hogy a tanulók megvitassák, és többféle lehetséges logika mentén rekonstruálják a szöveget.
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3. Elképzelhetõ viszont, hogy egy olyan textust választunk, amellyel pont
azt kívánjuk megmutatni, hogy a szövegösszefüggés csak egy logikus
megoldást tesz lehetõvé.

VÁNDORLÓ CSOPORTOK
A vándorló csoportok a kooperatív tanulás egyik eljárása, mely több lépésben is lehetõvé teszi a diákoknak a tanulásban és a gondolkodásban való
együttmûködést. A technika alkalmazása során a tanári kalauzok segítik a
diákokat az adott téma feldolgozásában, értelmezésében, elemzésében, a
probléma megértésében, megoldásában és megvitatásában. A ráhangolódás  jelentésteremtés  reflektálás modell mindhárom fázisában alkalmazható bármely anyagrész vagy szépirodalmi szöveg feldolgozására, és az
eredmények megosztására.
Az alkalmazás menete
1. Elõzetesen megfogalmazunk a tanulási témához kapcsolódó, meghatározott számú (6-8) kérdést (szempontot), és ezeket egyesével egyegy ívre felírjuk, majd az íveket a terem különbözõ pontjain kifüggesztjük. Megtehetjük azt is, hogy részekre bontjuk a tananyagot, és ezeket
a résztémákat írjuk fel az ívekre, azonos kérdések (2-4) megválaszolását kérve a csoportoktól.
2. Az órán a diákokat 4-5 fõs csoportokra osztjuk, és minden diákcsoport egy kérdés megválaszolásáért, az adott résztéma megoldásáért
vállalja a felelõsséget.
3. Ezután a csoportok (választás vagy kijelölés alapján) a tõlük jobbra
(vagy balra) kifüggesztett ívhez járulnak, és meghatározott idõ alatt
megvitatják a kérdéseket, majd válaszaikat az ívekre írják.
4. Adott jelre a csoportok ismét jobbra (vagy balra) haladnak, a következõ kifüggeszett ívhez, elolvassák a kérdést, az elõzõ csoport válaszát,
majd írásban hozzáfûzik saját megjegyzéseiket, kiegészítéseiket, esetleg kérdéseiket.
5. A csoportokat addig szólítjuk vándorlásra, és ha lehetséges, a folyamat megismétlésére, amíg vissza nem térnek ahhoz az ívhez, amelytõl
elindultak.
6. Végül lehetõséget adunk a csoportoknak arra, hogy az általuk megválaszolt kérdéshez (kibontott szemponthoz) a többi csoport által fûzött
kiegészítésekre, megjegyzésekre, magyarázatokra, indoklásokra, megerõsítésekre reflektáljanak, vagyis megválaszolják a felmerülõ kérdéseket és megvédjék saját álláspontjukat.
298

jomodsz.qxd

8/5/05 10:21 AM

Page 299

Megjegyzések
1. A technika alkalmazása gondos tervezést, a kooperatív tanulás két
szintjének megvalósítása pontos szervezést igényel. Lehetõséget ad a
diákoknak arra, hogy odafigyeljenek egymás gondolataira, mások véleményét elfogadják, hogy a saját álláspontjukat indokolják, érveljenek, hogy megszülessen a konszenzus igénye. A folyamat közben fejlõdik vitakultúrájuk, együttmûködésük (amely e technika alkalmazása
során nemcsak a kis csoport tagjai, hanem az egyes csoportok között
is létrejön).
2. Megnehezítheti a munkát, ha az egyes csoportok az adott osztály csoportviszonyaiból következõen versenytársként tételezik egymást, ilyenkor nemcsak az építõ, segítõ, hanem a hibáztató, hibakeresõ attitûd is
megjelenhet.
3. Akkor javasolható, biztonságos és eredményes a vándorló csoportok
technikája, ha a tananyag témája több kérdéssel és szempontból is jól
megközelíthetõ; és az osztályban a diákok már több, egyszerûbb kooperatív technikát ismernek, és hatékonyan kipróbáltak.

VILLAMOSSZÉK
A ráhangolódás vagy a reflektálás tanulási szakaszának technikája. Lényege, hogy egy, a tanár által kijelölt vagy önként jelentkezõ tanuló a többiek
elé áll vagy ül abból a célból, hogy a megbeszélendõ, illetve a megbeszélt
epikus vagy drámai mû egyik (kijelölt, sorsolt, választott) szereplõjének a
nézõpontjába helyezkedve, a szereplõ nevében igyekezzen válaszolni azokra
a kérdésekre, amelyeket egymás után tesznek fel osztálytársai. A tanulók
kérdezhetnek a szereplõ indítékairól, tetteirõl, a mû többi alakjához fûzõdõ
viszonyáról, informáltságáról, tehetnek fel olyan, a regény vagy dráma világában fontosnak tartott kérdéseket, amelyekre véleményt várnak a szereplõtõl, stb. Ezt követõen újabb tanuló kerül a villamosszékbe, és újabb szereplõ bõrébe bújik.
Az eljárás alkalmazható együttmûködésen alapuló tanuláskor is. Ilyenkor
a csoportok egy-egy mûvel kapcsolatban kérdéslistát állítanak össze a másik csoport számára, miután kihúzták vagy meghatározzák annak a szereplõnek a nevét, akinek a nézõpontjából a másik csoport tagjainak válaszolnia
kell a kérdésekre. Az eljárás a ráhangolódás szakaszában alkalmas arra,
hogy a tanár játékos formában tájékozódjon a diákok szövegismeretérõl, illetve az elsõdleges olvasat során létrejött megértési folyamatairól, problémáiról. A reflektálás fázisában a technika összefoglalásra, szintézisteremtésre, a személyes megértés ellenõrzésére alkalmas.
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VITAHÁLÓ
Olyan kooperatív vitatechnika, amely a tanulók aktív részvételételét ösztönzi
a vita folyamatában. A diákok párokban dolgozva táblázatba gyûjtik érveiket:
a tanár által felvetett kérdés mellett és ellen. A kibontakozó vita során a tanulóknak érvelniük kell. Ez a tevékenység fokozott gondolkodásra készteti õket,
hiszen a kinyilvánított érvekkel valódi ellenlábasokat gyõzhetnek meg.
Az alkalmazás menete
1. A tanulók párban dolgoznak egy függõlegesen kettéosztott papírlapon. Az eldöntendõ kérdés vagy probléma középre, míg a kérdésre
adandó igenlõ válaszok az IGEN szó alá, a lap bal oldalára, a nemleges válaszok a NEM szó alá, a lap jobb oldalára kerüljenek!
2. A tanulók megvitatják párjukkal a kérdést, érveiket és ellenérveiket a
megfelelõ oszlopba jegyzik.
3. Mindegyik pár csatlakozik egy másik párhoz, és megosztják egymással
mind az IGEN, mind a NEM alatt felsorakoztatott érveket. Megvitatják
mindkét érvcsoportot, és bõvíthetik a saját listájukat.
4. Minden tanuló egyénileg eldönti, miként érez az adott kérdéssel vagy
problémával kapcsolatban.
5. Ezt követõen az osztályterem bal oldalára állnak azok a tanulók, akik
az IGEN mellett, a jobb oldalára azok, akik a NEM mellett foglaltak állást. A bizonytalanok a hátsó falnál gyülekezzenek!
6. A csoport együtt megbeszéli és kiválasztja a legnyomósabb érveket álláspontja védelmére (7-8 perc).
7. Ezután vita következik a két csoport között: egy önkéntes minden csoportból ismerteti csoportja álláspontját. A határozatlanok csoportja is
hangot ad kételyeinek. A hozzászólásoknak a tanár szabjon idõhatárt!
8. A tanulók a hallottak alapján még egyszer alaposan átgondolhatják álláspontjukat, és meggyõzõdésük szerint csoportot válthatnak, vagy
megmaradhatnak eredeti csoportjukban.
9. 10-12 perces vita után egy-egy, a csoport által kijelölt személy megteszi a csoport zárónyilatkozatát.
Megjegyzés
1. Alkalmazható bármilyen felvetett kérdés, probléma vagy dilemma vizsgálatára. Elsõsorban a tizenöt fõt meghaladó csoportoknak ajánljuk.
2. Bármilyen oktatási szinten alkalmazható a kérdés vagy dilemma
komplexitásától függõen.
3. Számoljunk azzal, hogy a folyamat idõigényes, ám hatékony és élményszerû technika.
Néhány példa a vitahálóval feldolgozható tankönyvi feladatokra
Lásd: az akadémikus vitánál és a disputánál!
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A TANKÖNYVEKHEZ FELHASZNÁLT
IRODALOM JEGYZÉKE

200 éve született Katona József  Az 1991. november kilencedikei kecskeméti
emlékülés elõadásai = Színháztudományi Szemle, 29. szám, 1992.
Az író embernek magával és a világgal kell megmérkõznie  (Beszélgetés Kovács András Ferenccel) = Tiszatáj, 1995/2.
A Magyar Irodalomtörténeti Társaság József Attiláról rendezett pécsi konferenciájának elõadása = Irodalomismeret, 1992/9.
AMACZINÉ BIRÓ ZsuzsaCSERHALMI Zsuzsa: Regények találkozása, Bereményi
Könyvkiadó, 1999.
ANDRÁSI GáborPATAKI GáborSZÜCS GyörgyZWICKL András: Magyar képzõmûvészet a 20. században, Corvina Kiadó, 1999.
BACSÓ Béla: A szó árnyéka, Paul Celan költészetérõl, Jelenkor Kiadó, Pécs, 1996.
BAHTYIN, Mihail Mihailovics: A szó esztétikája: válogatott tanulmányok, Gondolat
Kiadó, 1976.
BAKONYI István: Illyés Gyula: A reformáció genfi emlékmûve elõtt = Árgus,
1993/1.
BALASSA Péter: E zûr-mindet látni = Világosság, 1997/910.
BALASSA Péter: Észjárások és formák, Korona Nova Kiadó, 1998.
BALASSA Péter: Kafka álmaiban olvasva = Liget, 1997/3.
BALASSA Péter: Nádas Péter, Kalligram Könyvkiadó, Pozsony, 1997.
BÁN Imre: Dante-tanulmányok, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1988.
BÁRDOSSY IldikóDUDÁS MargitPETHÕNÉ NAGY CsillaPRISKINNÉ RIZNER Erika: A kritikai gondolkodás fejlesztése, Pécsi Tudományegyetem, 2002.
BÉCSY Tamás: A színjáték lételméletérõl, Dialóg Campus Kiadó, BudapestPécs,
1997.
BÉLÁDI Miklós: Értékváltozások, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1986. (magyar avantgárd)
BENEY Zsuzsa: Bevezetés a költészet olvasásába  Radnóti Miklós Töredék címû versének értelmezése, = Irodalomismeret, 1994/12.
BENEYZsuzsa: Pilinszky paradoxonai = Mûhely/Gyõr, 1995/4.
BENN, Gottfried: Líraproblémák = Holmi, 1991/8.
BENTLEY, Eric: A dráma élete, Jelenkor Kiadó, Pécs, 1998.
BERTHA Zoltán: Németh László: Sorskérdések = Tiszatáj, 1990/5.
BERTHA Zoltán: Sütõ András, Kalligram Könyvkiadó, Pozsony, 1995.
Beszélgetések Petri Györggyel, Pesti Szalon Könyvkiadó, 1994.
BÍRÓ Béla: Vers-paradoxon = Liget, 1996/ 12. (A vén cigány)
BÍRÓ Ferenc: A Bánk bánról = Irodalomtörténeti közlemények, 2000/12.
BÍRÓ Ferenc: A felvilágosodás korának magyar irodalma, Balassi Kiadó, 1998.
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BITSKEY István: Retorika és etika Pázmány Péter prédikációiban = Virtus és religio
Tanulmányok a régi magyar irodalmi mûveltségrõl, Felsõmagyarország Kiadó,
Miskolc, 1999.
BODNÁR György: Jövõ múlt idõben, Balassi Kiadó, 1998.
BODNÁR György: A mese lélekvándorlása, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1988.
BODNÁR György: Kaffka Margit, Balassi Kiadó, 2001.
BOJTÁR Endre: Az ember feljõ A felvilágosodás és a romantika a közép- és kelet-európai irodalmakban, Magvetõ Kiadó, 1986.
BÓKAY Antal: Irodalomtudomány a modern és a posztmodern korban, Osiris Kiadó, 1997.
BÓNUS Tibor: Irónia, paródia, esztétikai szublimáció = Alföld, 2000/4.
BORGES, Jorge Luis: Franz Kafka: Az átváltozás = Nagyvilág, 1997/36.
BOURDIEU, Pierre: A legfelsõ fórum = Nagyvilág, 1986/11.
CSELÉNYI László: A posztmodernek elõdei = Irodalmi Szemle, 1999/1112.
CSETRI Lajos: Egység vagy különbözõség? Nyelv- és irodalomszemlélet a magyar irodalmi nyelvújítás korszakában, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1990.
Dante a XX. században = Helikon  Irodalomtudományi Szemle, 2001/23.
DEBRECENI Attila: Csokonai az újrakezdések költõje, Kossuth Egyetemi Kiadó,
Debrecen, 1997.
DERÉKY Pál: Latabagomár ó talatta latabagombár és finfi  A XX. század eleji
magyar avantgárd irodalom, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1998.
DOMOKOS MátyásLENGYEL Balázs (szerk.): A pálya szélén. In memoriam Mándy
Iván, Nap Kiadó, 1997.
EISEMANN György: A folytatódó romantika, Orpheus Kiadó, 1999.
EISEMANN György (szerk.): A kánon peremén  Az irodalmi modernség alakváltozatai a XIXXX. század fordulójának magyar prózájában, ELTE, Budapest,
1998.
EISEMANN György: A kozmosztól a szigetig (Romantizálás és regényforma Az
arany emberben) = Irodalomtörténet, 1991/2.
EISEMANN György: Az emlékezés ízei (Krúdy Gyula Szindbád-novelláinak mnemotechnikájáról) = Pannonhalmi Szemle, 1996/4.
EISEMANN György: Hölderlin: Az élet fele útján = Száz nagyon fontos vers, Lord
Könyvkiadó, 1995.
EISEMANN György: Mikszáth Kálmán, Korona Kiadó, 1998.
EISEMANN György: Poe: A Holló = Száz nagyon fontos vers, Lord Könyvkiadó, 1995.
EISEMANN György: Végidõ és katarzis, Orpheusz Kiadó, 1991.
ERKI Edit: Kávéház-sirató, Officina 96 Kiadó, 1998.
FARKAS János László: Tükör által, színrõl színre = Világosság, 1997/910.
FÁZSY Anikó: Korunk hõse  az abszurd ember = Nagyvilág, 1991/1.
FENYÕ D. György: A Biblia az irodalomban, Korona Nova Kiadó, 1998.
FISCHER-LICHTE, Erika: A dráma története, Jelenkor Kiadó, Pécs, 2001.
FODOR Géza: Petri György költészete, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1991.
FRIED István: Nem váromladék ez. Csárdának romjai = Irodalomtörténet,
1997/12.
FRIED István: S aki álmaimban él  = Tiszatáj, 2000/12.
FRIED István: A (poszt)modern Petõfi, Ister Kiadó, Budapest, 2001.
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FRIED István: Márai Sándor titkai nyomában, Mikszáth Kiadó, 1993.
FRIED István: Németh László Közép-Európája = Tiszatáj, 1996/3.
FÜZI LászlóGÉCZI JánosPOSZLER GyörgySÁNDOR IvánSTAAR GyulaVEKERDI László (szerk.): A századvég szellemi körképe, Jelenkor Kiadó, Pécs, 1995.
FÜZI László: Balvégzetû évtized?, Kalligram Könyvkiadó, Pozsony, 1996.
FÜZI László: Németh László és a tizenkilencedik század = Tiszatáj, 1993/7.
GÉHER István: Shakespeare, Corvina Kiadó, 1998.
GINTLI Tibor (szerk.): Változatok a modernitásra  Tanulmányok a Nyugatról,
Anonymus Kiadó, 2001.
GÖRÖMBEI András: Napjaink kisebbségi magyar irodalma, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1993.
GÖRÖMBEI AndrásKENYERES Zoltán (szerk.): In honorem Czine Mihály, Kossuth
Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1999.
GRAY, John: Liberalizmus, Tanulmány Kiadó, Pécs, 1996.
GREER, Germaine: Shakespeare, Akadémiai Kiadó, 1996.
GYÖRFFY Miklós: Polgárok és mûvészek, Korona Nova Kiadó, 1997.
HANKISS Elemér: Hamlet színeváltozásai, Savaria University Press, Szombathely,
1995.
HELLER Ágnes: Kizökkent idõ III., Osiris Kiadó, 2000.
HESSE, Hermann: Pillantás a káoszba, Cartafilus Kiadó, 2000.
HORVÁTH Kornélia: Tûhegyen  Versértelmezések a késõmodernség lírája körébõl,
Krónika Nova Kiadó, 1999.
Huszonöt fontos német regény, Lord KönyvkiadóPannonica Rt., 1999.
Huszonöt nagyon fontos novella, Lord Könyvkiadó, 1997.
IMRE Flóra: Verstan és Szöveggyûjtemény a verstan tanulásához, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1994.
IMRE László: Mûfajok létformája a XIX. századi epikában, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1996.
JANOVSZKAJA, Ligyija: Bulgakov, Gondolat Kiadó, 1987.
JEFFERSON, AnnROBEY, David (szerk.): Bevezetés a modern irodalomelméletbe,
Osiris Kiadó, 1995.
JÓSVAI Lídia: Pilinszky ideje = Kortárs, 1993/7.
KABDEBÓ LórántKULCSÁR-SZABÓ ErnõKULCSÁR-SZABÓ ZoltánMENYHÉRT Anna
(szerk.): Tanulmányok Ady Endrérõl, Anonymus Kiadó, (Újraolvasó), 1999.
KABDEBÓ LórántKULCSÁR-SZABÓ ErnõKULCSÁR-SZABÓ ZoltánMENYHÉRT Anna
(szerk.): Tanulmányok Kassák Lajosról, Anonymus Kiadó (Újraolvasó), 2000.
KÁDÁR Judit: Jókai Mór: Az arany ember = Irodalomtörténeti Közlemények,
1992/4.
KÁLLAY Géza: Nem puszta tett, Liget Mûhely Alapítvány, (Liget könyvek), 1999.
KARSAI György: Homérosz: Iliász, Akkord Kiadó (Talentum mûelemzések), 1998.
KARSAI György: Homérosz: Odüsszeia, Akkord Kiadó (Talentum mûelemzések),
1998.
KELEMEN János: A Szentlélek poétikája, Kávé Kiadó, 1999.
KENYERES Zoltán: Etika és esztétizmus  Tanulmányok a Nyugat koráról, Anonymus Kiadó, 2001.
KERÉNYI Ferenc: Az apostol-ról  ma = Irodalomismeret, 1998/34.
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KERESZTURY TiborMÉSZÁROS Sándor: Szövegkijáratok, Széphalom Könyvmûhely,
(Dialógus), 1992.
KIBÉDI VARGA Áron: Szavak, világok, Jelenkor Kiadó, Pécs, 1998.
KISS Zoltán: Csak fölszéllel vagyok bolond  = Jelenkor, 1993/6. (Hamlet)
KOMLOVSZKI Tibor: A Balassi-vers karaktere, Balassi Kiadó, 1992.
KOSÁRY Domokos: Újjáépítés és polgárosodás 17111867, HáttérTéka, 1990
(Magyarok Európában 3.)
KULCSÁR-SZABÓ Ernõ: A magyar irodalom története 19451991, Argumentum Kiadó, 1994.
KULCSÁR-SZABÓ Ernõ: A zavarbaejtõ elbeszélés, Kozmosz Könyvek, 1984.
KULCSÁR-SZABÓ Ernõ: Az elidegenített nyelv beszéde  Az avantgarde hagyomány kérdéséhez = Irodalomtörténet, 1999/3.
KULCSÁR-SZABÓ Ernõ: Az új kritika dilemmái, Balassi Kiadó, 1994.
KULCSÁR-SZABÓ Ernõ: Esterházy Péter, Kalligram Könyvkiadó, Pozsony, 1996.
KULCSÁR-SZABÓ Ernõ: Poesis Memoriae (A lírai mnemotechnika és a kulturális
emlékezet újraírása Kovács András Ferenc verseiben) = Kortárs, 1994/6.
KULCSÁR-SZABÓ ErnõSZEGEDY-MASZÁK Mihály (szerk.): Tanulmányok Kosztolányi
Dezsõrõl, Anonymus Kiadó, Budapest (Újraolvasó), 1998.
KULCSÁR-SZABÓ Zoltán: Hangok, jelek (Kovács András Ferencrõl) = Nappali Ház,
1995/3.
KULCSÁR-SZABÓ Zoltán: Az emlékezet könyve = Tiszatáj, 1999/10.
KULCSÁR-SZABÓ Zoltán: Kívül-belül a lírán = Élet és Irodalom, 2000. június 23.
KUNDERA, Milan: Kafka = Nagyvilág, 1990/3.
KÜRTÖSI Katalin: Újrafelhasználás drámában és színpadon: Shakespeare 
Stoppard  A Hold színháza = Pompeji, 1995/4.
LÁNCZ Irén: Szó, szöveg, jelentés, Fórum Kiadó, Újvidék, 1994.
LATOR László: Kakasfej vagy filozófia?, Európa Kiadó, 2000.
LUKÁCSY Sándor: 150 éve írta Petõfi Az apostolt = Forrás, 1998/10.
KULCSÁR-SZABÓ Sándor: A hazudni büszke író, Balassi Kiadó, 1995.
KULCSÁR-SZABÓ Sándor: Csillagtalan éjek = Holmi, 1996/12.
KULCSÁR-SZABÓ Sándor: Egy hazánk van, Jelenkor Kiadó, Pécs, 1996.
MANDELSTAM, Oszip: Árnyak tánca  esztétikai írások, Széphalom Könyvmûhely,
1992.
MARGÓCSY István: Magyar táncszó (Kovács András Ferenc: Saltus Hungaricus és
Kompletórium) = Holmi, 2000/8.
MARGÓCSY István: Petõfi Sándor, Korona Kiadó, 1999.
MARGÓCSY István: Petõfi Sándor, Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 1998.
MÁRTONFFY Marcell: Jónás hagyatékából = Pannonhalmi Szemle, 1995/3.
MEKIS D. János: Önreflexív alakzatok Kassák Lajos mûvészetében = Literatúra,
1999/2.
MELCZER Tibor: Mint tanú szólni a kései kornak = Jelenkor
MILBACHER Róbert: Az Elõszó filológiájának bizonytalanságairól = Takáts József
(szerk.): Vörösmarty és a romantika, Mûvészetek Háza, Pécs, 2001.
NAGY Péter, H. (szerk.): Ady-értelmezések, Iskolakultúra-könyvek 15., Pécs, 2002.
NÉMETH G. Béla: Írók, mûvek, emberek, Krónika Nova Kiadó, Budapest, 1998.
NÉMETH G. Béla: Kérdések és kétségek, Balassi Kiadó, Budapest, 1995.
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NÉMETH G. Béla: Tragikum az életrajzban  tragikum a versekben = Irodalomismeret, 1994/12.
NÉMETH Marcell: Hajnóczy Péter, Kalligram Könyvkiadó, Pozsony, 1999.
NYILASY Balázs: A szó társadalmi lelke, Cserépfalvi Kiadó, 1996.
NYILASY Balázs: A jó palócok, tót atyafiak = Tiszatáj, 1997.
NYILASY Balázs: Arany János, Korona Kiadó, 1998.
NYÍRI Tamás: A filozófiai gondolkodás fejlõdése, Szent István Társulat, 1998.
Oxford filmenciklopédia, Glória Kiadó, 1998.
Örkény Istvánról (Két rádió-beszélgetés  Nádas Péter, Mészöly Miklós) = Jelenkor, 1995/4.
Ötven nagyon fontos regény, Lord Könyvkiadó, 1994.
PÁLA Károly: Az eposz és a komikus eposz = Iskolakultúra, 1993/8.
Pilinszky János költészete (Kerekasztal-beszélgetés, vitavezetõ: Kulcsár-Szabó
Ernõ) = Vigilia, 1994/2.
PÓR Judit: Hugo: Az alvó Boáz = Száz nagyon fontos vers, Lord Könyvkiadó,
1995.
REGÉCZI Ildikó: Csehov és a korai egzisztencialista bölcselet, Kossuth Egyetemi
Kiadó, Debrecen, 2000.
RÉV Mária: Csehov századfordulója, Universitas Kiadó, Budapest, 1995.
ROCHLITZ Kyra: Orpheus nyomában (A teljesség felé: Salve Regina), Weöres Sándorról = Mûhely/Gyõr, 1996/6.
ROHONYI Zoltán: A romantikus korszakküszöb, Janus, PécsOsiris, Budapest,
2001.
RÓNAY László: Márai Sándor, Korona Kiadó, 1998.
SÁNDOR Iván: Vég semmiség, Jelenkor Kiadó, Pécs, 1993.
SCHEIN Gábor: A csend poétikája Pilinszky János költészetében = Jelenkor,
1996/4.
SCHEIN Gábor: A nyelv optimumán  Pilinszky János Négysorosa
SCHEIN Gábor: Egy folyó és egy táj, ismered a nevüket = Enigma, 1995/2.
SCHEIN Gábor: Nemes Nagy Ágnes költészete, Belvárosi Könyvkiadó, 1995.
SHIELDS, KathleenKABDEBÓ Tamás: Egy mondat: Illyés és Éluard = Árgus,
1996/5.
SIPOS Lajos (szerk.): Irodalomtanítás III., PauzUniversitas Kulturális Alapítvány,
Budapest, 1994.
SKALICZKI Orsolya: A Csongor és Tünde jelképrendszere = Iskolakultúra, 1994/6.
STRIKER Sándor: Az ember tragédiája rekonstrukciója, Szerzõ, Budapest, 1996.
SZABÓ Szilárd: Aki elveszti az egészét / megleli részeit = Új Forrás, 1998/12.
SZEGEDY-MASZÁK Mihály: A regény, amint írja önmagát, Korona Nova Kiadó,
1998.
SZEGEDY-MASZÁK Mihály: Márai Sándor, Akadémiai Kiadó, 1991.
SZEGEDY-MASZÁK MihályHAJDU Péter: Romantika: világkép, mûvészet, irodalom,
Osiris Kiadó, Budapest, 2001.
SZEGEDY-MASZÁK Mihály: A romantika: világkép, mûvészet, irodalom = SzegedyMaszák Mihály: Újraértelmezések, Krónika Nova Kiadó, 2000.
SZEGEDY-MASZÁK Mihály: Irodalmi kánonok, Csokonai Kiadó, Debrecen, 1998.
SZEGEDY-MASZÁK Mihály: Ottlik Géza, Kalligram Könyvkiadó, Pozsony, 1994.
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SZEGEDY-MASZÁK Mihály: Világkép és stílus (Csokonai: Magánossághoz, Berzsenyi
verstípusok, Kölcsey, Petõfi, Kemény, Madách), Magvetõ Kiadó, 1980.
SZÉLES Klára: A létté vált hiány, Felsõmagyarország Kiadó, Miskolc, 1995.
SZÉLES Klára: Közelebb a remekmûhöz, Felsõmagyarország Kiadó, Miskolc, 1995.
SZENDE Béláné: Az ironikus groteszk Örkény István Egyperces novellák címû mûvében, Bölcsészdoktori értekezés, 1978, kézirat.
Szerep és személyiség: kritika és nosztalgia Petri versfelfogásában = Alföld,
1997/1.
SZIGETI Csaba: Lábjegyzetek egy lábjegyzetelt palimpszesztushoz = Jelenkor,
1993/11.
SZIGETI Csaba: Névsorolvasás = Forrás, 1997/4.
SZIGETI Lajos Sándor: (De)formáció és (de)mitologizáció, Messzelátó, Szeged,
2000.
SZIGETI Lajos Sándor: Evangélium és esztétikum, Széphalom Könyvmûhely, 1996.
SZIGETI Lajos Sándor: Lócsere és költõi szárnyalás (Kassák hitváltása és egy
motívum ars poeticája) = Irodalomtörténet, 1999/3.
SZIGETI Lajos Sándor: Modern hagyomány, Lord Könyvkiadó, Budapest, 1995.
SZIGETI Lajos Sándor: Úton Nakonxipánba = Tiszatáj, 1992/5.
SZILÁGYI Márton: Az emlékezet hálójában = Alföld, 1999/05.
SZILASI László: A Jókai-szakirodalom kultikus paradigmája = Irodalomtörténeti
Közlemények, 1992/1.
SZILI József: Arany hogy istenül (Az Arany-líra posztmodernsége), Argumentum
Kiadó, Budapest, 1996.
Szimbólumtár. Balassi Kiadó, 2001.
TAKÁTS József: Mikszáth-szövegek relativizmusa = Holmi, 1997/11.
TAMÁS Ferenc: Magyar irodalmi kalauz, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1996.
TAMÁS Ferenc: Mikszáth Kálmán szemüvegei, avagy az eladott leányok históriái
= Liget, 2000/2.
THOMKA Beáta (szerk.): Az irodalom elméletei IV, Jelenkor Kiadó, Pécs, 1997.
THOMKA Beáta: Beszél egy hang, Kijárat Kiadó, 2001.
THOMKA Beáta: Mészöly Miklós, Kalligram Könyvkiadó, Pozsony, 1995.
THOMKA Beáta: Németh László regénytípusai = Literatúra, 1982/1.
THOMKA Beáta: Tolnai Ottó, Kalligram Könyvkiadó, Pozsony, 1994.
TVERDOTA György: József Attila szerelmi ódája = Irodalomtörténet, 1999/1.
TVERDOTA György: József Attila, Korona Kiadó, 1999.
TVERDOTA György: Kassák avantgárdja, a harmincas évekbõl visszatekintve = Alföld, 1999/9.
Új magyar irodalmi lexikon IIII., Akadémiai Kiadó, 1994.
ÜLKEI Zoltán: Vizsgálódás egy eljárás körül = Valóság, 1991/5.
VADAI István: A majornoki hegyszakadék = Tiszatáj, 1997/1.
VARGA Pál, S.: A gondviseléshittõl a vitalizmusig (A magyar líra világképének alakulása a XIX. század második felében), Csokonai Kiadó, Debrecen, 1994.
VÁRKONYI Ágnes, R.: Rodostó magyar társadalma és a Törökországi levelek =
Régi és új peregrináció, Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság, Budapest
Scriptum Kft., Szeged, 1993.
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VÁRÓCZI Zsuzsa: Az ember tragédiája mítoszi utalásai = Jelenkor, 1993/9.
VASY Géza: Nagy László, Balassi Kiadó, 1995.
VERES András: Mûvek, pályák, nemzedékek, Krónika Nova Kiadó, 1999.
VILCSEK Béla: Az irodalomtudomány provokációja, Eötvös KiadóBalassi Kiadó,
1995.
VINCZE Teréz: Keresd tovább magad!  Identitás és emlékezés Babits Mihály
költészetében = Literatúra, 1996/2.
WIRTH Imre: Celan és Pilinszky = Vigilia, 1991/7.
WIRTH Imre: Pilinszky János: Apokrif = Újhold-évkönyv, 1991/2.
ZENTAI Mária: Az epikus Petõfi, Akadémiai Mûhely  Közgyûlési elõadások, 1998.
ZENTAI Mária: Vörösmarty Mihály: Az emberek = Irodalomtörténeti Közlemények,
1986/12.
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9.
9. ÉVFOLYAM
(heti 3 óra, évi 111 óra)
Óra

Tananyag

Fogalmak, összefüggések

Tevékenységi formák

Szemléltetés

BEVEZETÉS AZ IRODALOMBA
8 ÓRA
11.

Az irodalom
eredete,
fogalma,
szerepe

mûvészet, mûvészi
tevékenység, irodalom,
szépirodalom, szóbeliség,
írásbeliség fogalma,
szerepe

a meglévõ ismeretek
és olvasói tapasztalatok
mozgósítása és
bõvítése, beszélgetés

a tanulók olvasói
tapasztalatai,
hozott tudása
szerint

* A szemléltetésre kiválasztott mûveket a szakközépiskolai tankönyv sok esetben nem tárgyalja.
12.

Az irodalom
mint fikció
Umberto Eco:
A regény mint
kozmológiai
tény

tapasztalati valóság,
kitaláció (fikcionalitás),
teremtett hangok
(elbeszélõ, lírai én)

szövegértelmezés,
alternatív szövegek
(történetek)
megalkotása (kitalálása),
kreatív írás

13.

Az irodalmi szövegek nyelvi
megalkotottsága
Wisava Szymborska: Van, aki
szereti a verset

a nyelvi megformáltság,
tudatos alkotói
tevékenység,sajátos jelölõjelölt viszony

lírai szöveg értelmezése, a tanulók saját
megközelítése,
olvasói
eszmecsere
tapasztalatai;
G /19. oldal
szövegei

14.

A szövegköztiintertextualitás befogadás
ség
az olvasó mûveltsége
Takács Zsuzsa:
Jancsi és Juliska

prózai szöveg
értelmezése,
megközelítése,
szakaszos olvasás,
jóslás, összevetés
(Grimm, népballada)

Grimm: Jancsi
és Juliska
Elindult a három
árva (népballada)

15.

Az irodalom
történetisége
Arany János:
Meddõ órán,
Tóth Árpád:
Meddõ órán,
Makay Ida:
Margóra

hagyománykövetés,
hagyományteremtés,
hagyománytapasztalat,
befogadói elvárás, olvasói
tapasztalat

összehasonlító elemzés,
megbeszélés

Egon Friedell:
Az újkori kultúra
története, részlet
(G. 2728. oldal)

16.

Mûnemek,
mûfajok

mûnem, mûfaj, líra, epika,
dráma

az elõzetes tudás és
olvasói tapasztalat
elõhívása, ismeretbõvítés; gyûjtõmunka,
csoportos és frontális
megbeszélés

G. 31. oldal

a tanulók saját
olvasói
tapasztalatai
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9.
Óra

Tananyag

Fogalmak, összefüggések

Tevékenységi formák

Szemléltetés

BEVEZETÉS AZ IRODALOMBA
8 ÓRA
17.

Az irodalmi
közlésfolyamat
Karinthy Frigyes:
A cirkusz

18.

Az irodalomolvasás lehetséges szerepei,
az olvasóvá válás
személyes
haszna

mûvészet és közönség,
szerzõ  mû  befogadó 
jelentés

novellaértelmezés,
alkalmazás,
összehasonlítás

G. 33. oldal:
Marc Chagall:
Cirkusz; további
képzõmûvészeti
alkotások, pl.:
Marc Chagall:
A muzsikus,
Pablo Picasso:
Akrobatacsalád

beszélgetés

G. 37. oldal,
François Truffaut:
151º Fahrenheit
c. film részletei

* A témára a szakközépiskolában is tervezhetõ 8 óra. Ez alatt az idõ alatt a tanár fontos információkhoz juthat az osztályba járó diákok elõzetes tudásáról, irodalommal, olvasással kapcsolatos beállítódásáról, gondolkodásáról, képességeirõl. A közös értelmezések folyamatában megkezdõdhet a szintre
hozás, az irodalomtanulás és az irodalomértés sarkpontjainak, közös nevezõinek alapozása. A fenti
(bevezetõnek szánt) tartalmak kibontásához a szakközépiskolai tankönyvváltozatban két elbeszélés áll
rendelkezésre, vagyis (mint késõbb is) kevesebbet olvastatunk, ugyanakkor több idõt hagyunk a körbejárásra, megbeszélésre.
MÍTOSZ  MITOLÓGIA
6 ÓRA
19.

Gilgames eposz

mítosz, mitológia, õskép,
összetett tudatforma

elõzetes tudás
Várkonyi Nándor
aktiválása, közös olvasás szövegrészlete
és értelmezés,
(G. 41. oldal)
lábjegyzetolvasás

10.

Kalevala

keletkezésmítosz, szómágia

közös olvasás,
értelmezés, gyûjtõ- és
kutatómunka, illusztráció
készítése

Kantele: Rácz
István (ford.): Kalevala (Európa,
1980, 17.), Akseli
Gallen-Kallela
illusztrációja (G.
47. oldal)

* A szakközépiskolás tankönyvváltozatban nem szerepel a Kalevala. Itt 2 tanóra fordítható az õsi magyar hitvilággal való ismerkedésre. Ehhez javasoljuk például a Honfoglalás c. film néhány vonatkozó
részletének megtekintését és megbeszélését.
11.

Az õsi magyar
hitvilág

samanizmus, világfa

elõzetes ismeretek
elõhívása, a tankönyvi
olvasmány önálló
feldolgozása és
megbeszélése mozaiktechnikával, szerzett
ismeretek alkalmazása

Hoppál Mihály:
Sámánok c.
könyvének
képanyaga
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9.
Óra

Tananyag

Fogalmak, összefüggések

Tevékenységi formák

Szemléltetés

MÍTOSZMITOLÓGIA
6 ÓRA
12
14.

Istenek születése
(szemelvények a
görög
mitológiából)

Khaosz, istennemzedékek
harca, emberszerû istenvilág, változatlan világrend, a
mítoszok oknyomozó,
példaadó és tanító jellege,
olümposzi istenek, múzsák

önálló és közös olvasás,
szövegfeldolgozás,
gyûjtõ- és kutatómunka,
szempontalkotás,
összehasonlítás,
csoportos megosztás,
drámajáték, kreatív írás,
illusztrációkészítés

Atrhur Cotterell:
Képes mitológiai
enciklopédia
(Gloria Kiadó,
1997, G. 5657.
oldal), Szeder
Fábián szerzetes
(17841859)
színes metszetei
a Pannonhalmi
apátság
könyvtárából

* Ne terheljük a nehezen olvasókat Hésziodosz szövegeivel. Helyette olvasásra kínálhatjuk Trencsényi
-Waldapfel Imre Görög regék c. könyvének vagy Graves görög mítoszok c. munkájának megfelelõ történeteit.
AZ ANTIKVITÁS IRODALMA
22 ÓRA
15
16.

A görög irodalom antikvitás, mintakövetés,
történelmi, szel- az antik irodalmi-mûvészeti
lemi, mûvészeti
hagyomány jelentõsége
környezete

az elõzetes tudás
Az antik világ
aktivizálása, listakészítés; (Corvina, 1989)
mûveltségbõvítésrendszerezés, tankönyvi
szöveg önálló olvasása
jelöléstechnikával,
vázlatkészítés, csoportos
és frontális megbeszélés

17.

Homérosz: Íliász
Az eposz és az
eposzi kellékek

eposz, eposzi kellékek,
toposz

szövegrészletek közös
olvasása és értelmezése
az eposzi kellékekkel
összefüggésben
tanári irányítással és
magyarázattal; tanulói
gyûjtõmunka 
alkalmazás, bemutatás

18.

Az idõmértékes
verselés

ritmus, idõmértékes
versritmus, hosszú szótag,
rövid szótag, mora, hexameter, spondeus, daktilus

hexameter ritmizálása és
jelölése tanári segítséggel, majd önállóan, hangos (skandáló) olvasás

19
21.

Íliász I. és XVIII.
ének

trójai mondakör
hõseszmény, hübrisz (gõg)
epizód

epikus sorrend megállapí- http://google.com
tása (összekevert sorrend), (görög
hosszabb eposzrészletek vázaképek)
önálló, otthoni olvasása,
közös értelmezése: cselekményvázlat készítése (történetpiramis), a szereplõk
motivációinak, értékrendjének feltárása (jellemtérkép), szerkezeti
toposzok feltárása (halmazábra), drámajáték,
kreatív írás, illusztrálás
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9.
Óra

Tananyag

Fogalmak, összefüggések

Tevékenységi formák

Szemléltetés

AZ ANTIKVITÁS IRODALMA
22 ÓRA
22.

Odüsszeia,
utazástoposz, az Íliász és az
részlet: V. ének:
Odüsszeia értékszemléletéOdüsszeusz tutajt nek különbségei
épít

a részlet közös olvasása
és értelmezése
emberideál összevetése
(szemponttáblázat)

23.

A görög líra
lírai személyesség, elégia,
Ibükosz: Töredék disztichon, epigramma,
a tavaszról
iambosz, kardal, jambus,
trocheus, idõtoposz,
tavasztoposz

versolvasásversértelmezés,
csoportmunka, közzététel, véleményalkotás,
összehasonlítás

Sandro Botticelli:
A tavasz,
Marc Chagall:
Szeretõk orgonacsokorban

* A szakközépiskolás tankönyvváltozatban nem szerepel az Ibükosz-vers. Itt 2 tanóra fordítható Szapphóra vagy Anakreónra.
24.

Szapphó:
Aphroditéhoz

himnusz, idõsíkváltás,
szapphói strófa

lírai szöveg olvasása,
Aphrodité (G.
a himnusz mûfaji
101. oldal, Szk.
jellemzõinek vizsgálata
79. oldal)
(beszédhelyzet, téma,
szerkezet, nyelvi regiszter), poétikai eszközök
azonosítása és szerepük
értelmezése tanári segítséggel

25.

Anakreón: Töredék a halálról,
Gyûlölöm

dal, ionicus a minore

a dal és az epigramma
poétikai jellemzõinek
feltárása, lírai szöveg
olvasása és értelmezése
megadott szempontok
szerint

* A szakközépiskolai tankönyv nem tárgyalja a Töredék a halálról c. verset. Ha az elõzõ órán már foglalkoztunk Anakreónnal, belekezdhetünk a görög dráma és színház anyagrész feldolgozásába.
26.

A görög dráma
és színház

a görög színház és dráma
kialakulása, jellemzõi,
Dionüszosz-kultusz,
dithürambosz, tragédia,
szatírjáték, dialógus, színházi
kommunikáció, kettõs
szerepfelvétel, akció, dikció

drámaolvasási és színházi tapasztalatok
összegyûjtése, az
ismeretek önálló bõvítése a tankönyvi szöveg
feldolgozásával: jelöléstáblázat, csoportos és
frontális megbeszélés,
összehasonlítás a mai
színházzal

az epidauruszi
színház
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9.
Óra

Tananyag

Fogalmak, összefüggések

Tevékenységi formák

Szemléltetés

AZ ANTIKVITÁS IRODALMA
22 ÓRA
27
29.

Szophoklész:
Antigoné

30.

A római irodalom a görög hagyomány és a
történelmi,
latin mûvészet kapcsolata
szellemi,
mûvészeti
környezete

elõzetes tudás aktivizálá- Az antik világ
sa, mûveltségbõvítés
(Corvina, 1989)

31.

Gaius Valerius
Catullus:
Éljünk, Lesbia

új költõk, retorikus
szerkezet, hiperbola,
a hellenizmus és a késõ
köztársaság korának
hasonló életérzése

a vers beszédhelyzetének
értelmezése, retorikus
megformáltságának és
értékszerkezetének feltárása tanári irányítással

32.

Publius Vergilius
Maro: IX. ecloga

ecloga, idill, bukolika,
párbeszédes forma, idõ- és
értékszembesítés

szakaszos olvasás, vers- Radnóti Miklós
értelmezés, magatartás- eclogáiból
formák azonosítása, értékelés, mûfaji jellemzõk
feltárása

33.

Quintus Horatius
Flaccus:
Licinius
Murenához

óda, arany közép, retorikus
szerkezet, érvelés, képi és
fogalmi rész, metafora,
hajótoposz, a külsõ hatások
belsõ kiegyenlítése mint a
harmónia forrása

jóslás a szöveggyûjteAlkaiosz: A hajó
mény címhez írt lábjegyzete alapján, önálló olvasás, közös értelmezés:
az óda mûfaji konvencióinak azonosítása,
véleményalkotás, vita,
kreatív írás

34.

Publius Ovidius
átváltozásmítosz, az alkotói
Naso: Pygmalion folyamat mint utánzás és
mint teremtés

konfliktusos dráma
(alaphelyzet, konfliktus,
tettváltás, viszonyváltás,
késleltetés, tetõpont, záró
helyzet), dialógus, monológ,
katarzis, tragédia, tragikum

drámai szöveg önálló
olvasása, egyéni, páros
és csoportmunka,
a konfliktusos dráma
elemzési eljárásának
megismerése és alkalmazása, a drámai viszonyrendszer feltárása:
gyûjtõmunka, az eltérõ
magatartásformák és
igazságok jellemzése,
értékelése;
szövegalkotás, vita,
drámajáték, memoriter

elõzetes olvasás, összehasonlító értelmezés,
véleményalkotás, vita

Arisztotelész:
Poétika

Részlet
Arisztotelész
Poétikájából,
illetve a My Fair
Lady címû
filmbõl

* Gyengébb képességû, az irodalom iránt kevésbé érdeklõdõ tanulókból álló osztály esetében a Pygmalion helyett tanítsuk Phaedrus állatmeséit. Akár egy kötetlenebb drámaórát is tervezhetünk ide
(lásd: drámaóra: Phaedrus: A róka és a holló).
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9.
Óra

Tananyag

Fogalmak, összefüggések

Tevékenységi formák

Szemléltetés

AZ ANTIKVITÁS IRODALMA
22 ÓRA
35.

Összefoglalás

36.

Témazáró
dolgozat

otthoni felkészülés a
tankönyv összefoglaló
kérdései szerint,
megbeszélés csoportmunkával a tanórán

a csoportok
csomagolópapírra írt
prezentációi

a kétszintû érettségi vizsga
követelményei szerint
összeállítva (mûveltség,
irodalomelmélet,
szövegértés, szövegalkotás)

* Már az elsõ nagyobb dolgozattól kezdve célszerû az érettségi vizsga követelményeit szem elõtt
tartani, és a feladatlap összeállításakor helyet adni szövegértési és szövegalkotási feladatnak is.
A BIBLIA
15 ÓRA
37.

A Biblia fogalma,
felosztása,
világának
meghatározó
jellemzõi

38.

39
40.

a mûvészet nagy kódja,
Ószövetség, Újszövetség,
kánon, kanonizáció, apokrif;
a Biblia jelentõsége az
európai gondolkodásban és
mûvészetben, fontosabb
bibliafordítások (Vulgata,
vizsolyi Biblia)

az elõzetes ismeretek
összegyûjtése, a Biblia
könyveinek,
felépítésének elsõdleges
vizsgálata, kutató- és
gyûjtõmunka, tanulói
portfólió készítése a
téma végére

otthonról hozott
családi Bibliák

A világ és az
elbeszélésformák az
ember teremtése Ószövetségben; célszerû
teremtés, szimbolikus
jelentések, számszimbolika,
gondolatritmus,
szótõismétlés, kétféle
elbeszélõi hagyomány

a meglévõ tudás
mozgósítása, a bibliai
teremtéstörténet olvasása, a szó szerinti és a
metaforikus jelentések
megkülönböztetése tanári segítséggel, vázlatkészítés, értelmezés
és összevetés más
teremtéstörténetekkel

Akkád teremtéstörténet (Enúma
elis) vagy más,
korábban
olvasott teremtéstörténetek

A bûneset és
víz-, kert-, fatoposz, Éden,
más bûnismétlõ bûn, büntetés
történetek (Káin
és Ábel vagy Noé
vagy Bábel
tornya)

közös olvasás,
értelmezés, tanulói
kérdezés, a szó szerinti
és a metaforikus
jelentések
megkülönböztetése,
összehasonlítás, egyéni
kutató- és gyûjtõmunka
(ismétlõdõ motívumok,
a témát feldolgozó
néhány mûvészeti
alkotás bemutatása és
értelmezése)

Hieronymus
Bosch: A paradicsom (G. 169. oldal, Szk. 129. oldal), Michelangelo Bounarotti:
Kiûzetés a paradicsomból (G, 170.
oldal, Szk. 130.
oldal), egyéb mûvek a tanulók
gyûjtésébõl,
Mark Twain:
Ádám és Éva naplója (részlet), Sütõ András: Káin
és Ábel (részlet)
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9.
Óra

Tananyag

Fogalmak, összefüggések

Tevékenységi formák

Szemléltetés

az elbeszélés szerkezeti
és prózapoétikai
jellemzõinek feltárása,
a példázat felvetette
kérdések
megfogalmazása,
a jelentés többféle
lehetõségének
megteremtése, belsõ
hangok technikája,
kreatív írás

Harmensz van
Rijn Rembrandt:
Ábrahám áldozata (G. 176.
oldal.)

A BIBLIA
15 ÓRA
41.

Izsák feláldozása

példázat, próbatétel, hiány

* A szakközépiskolás tankönyvváltozatban nem szerepel Izsák feláldozásának története. Itt 3 tanóra
fordítható a bûnesetre és a bûnismétlõ történetekre.
42.

23. zsoltár

zsoltárok könyve, psalmus,
bizalomének, metonímia,
mondatpárhuzam

a mûfaj jellemzõinek
azonosítása, a
beszédhelyzet és a
poétikai jellemzõk
vizsgálata

Részlet az István,
a királyból

43.

Jónás könyve

prófétai könyvek, próféta,
prófécia

az elbeszélés mûfaji
jellemzõinek
vizsgálatával a
metaforikus tartalmak
feltárása, drámajáték,
szövegalkotás, vita

Würtz Ádám:
Jónás imája (G.
185. oldal, Szk.
139. oldal)

44
46.

Részletek Máté
evangéliumából

evangélium, midrás, Máté,
János, Lukács, Márk,
szinoptikus, megváltás,
Messiás, betlehemes és
passiójáték

az elõzetes tudás mozgósítása, közös olvasás
és értelmezés, kérdésfelvetés, vázlatkészítés
megadott szempontok
szerint, XX. századi mûvek (mûrészletek) olvasása (megtekintése) és
értelmezése a témával
összefüggésben

filmrészletek,
versek
Pákolitz István
Agykoponyák
hegye c.
ciklusából

47.

A magvetõ
példázata

elbeszélõi helyzet, példázat,
hétköznapi tapasztalat,
állandósult beszédforma

a szó szerinti és
metaforikus jelentések
megkülönböztetése,
a tartalom mûvészi
elrendezését szolgáló
alakzatok kiemelése,
szerepük értelmezése
tanári segítséggel

G. 197. oldal,
Szk. 151. oldal
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Szemléltetés

A BIBLIA
15 ÓRA
48.

Pál I. levele a
korinthusbeliekhez

apostol, prédikáció,
retorikus szerkezet,
alakzatok

közös olvasás és szövegértelmezés, a prédikáció
poétikai eszközeinek, hatásos felépítésének vizsgálata, véleményalkotás,
vita

49.
óra

János
jelenéseibõl

apokalipszis,
látomásirodalom, motivikus
és szerkezeti keret (fa, föld,
ég, víz)

közös olvasás és
értelmezés

* A szakközépiskolás tankönyvváltozatban nem szerepel Pál korinthusiakhoz írt levele és János jelenései. Az itt felszabaduló 2 óra felhasználható például filmnézésre, drámajátékra, illusztráció készítésére
vagy másra.
50.

Összefoglalás

csoportmunka és
bemutatás a tankönyvi
feladatok segítségével,
jegyzõkönyv készítése a
csoport tevékenységérõl

51.

A tanulói
portfóliók
bemutatása és
értékelése

csoportban

a csoportok
csomagolópapírra készített
prezentációi

* Az óra nyilvánvalóan arra elegendõ, hogy 4-6 fõs kis csoportokban megtörténjék a tanulói portfóliók
közzététele. A tanárnak be kell szednie, és értékelnie kell a portfóliókat. Ennél a témánál a tanulói portfólió kiváltja a témazáró dolgozatot. Jó, ha a tanár szövegesen értékel, még jobb, ha minden tanulóra
szán 5 percet, és közösen tekintik át a portfóliót, beszélik meg a tapasztalatokat.
A KÖZÉPKOR IRODALMA
16 ÓRA
52
53.

A középkor
irodalmának
történelmi,
szellemi,
mûvészeti
környezete

a középkor fogalma,
korszakolása, kettõs világ- és
emberkép, allegorikus
kifejezésmód, ciklikus
idõszemlélet; középkor és
antikvitás, patrisztika,
skolasztika, egyházi és világi
irodalom; a középkori
irodalom mûnemei, mûfajai,
névtelenség, mintakövetés,
román és gótikus stílus,
gregorián

az elõzetes ismeretek
mozgósítása, elõfeltevések és kérdések
megfogalmazása a kor
irodalmával kapcsolatban, a tankönyvi szöveg
feldolgozása mozaikkal
vagy reciprok tanítással,
vázlatkészítés, a felmerült kérdések tisztázása
tanári segítséggel

Részlet a
Legyetek jók, ha
tudtok c. filmbõl,
a magyarországi
romanika és gótika híres építészeti emlékei,
részletek
Dobszay László
és Szendrei
Janka Estétõl
estéig  gregoriánok kazettájáról vagy más
zenei példa
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9.
Óra

Tananyag

Fogalmak, összefüggések

Tevékenységi formák

Szemléltetés

A KÖZÉPKOR IRODALMA
16 ÓRA
54.

Szent Ágoston:
Vallomások

az olvasási technika
változása és a reflexív
gondolkodás lehetõsége,
új típusú személyiség,
vallomás, allegorikus
kifejezésmód, úttoposz

beszélgetés a lelki
folyamatok
gondozásának
tapasztalatáról, az
elbeszélõi helyzet
értelmezése, az
allegorikus kifejezésmód
és az önreflexivitás
néhány poétikai
eszközének kiemelése és
értelmezése tanári
irányítással

55
56.

A középkori
himnuszköltészet
Assisi Szent
Ferenc:
Naphimnusz vagy
Jacopone da
Todi: Stabat
Mater és az
Ómagyar Máriasiralom összehasonlító elemzése

a középkori
himnuszköltészet
hagyományba ágyazottsága,
liturgikus szerepe, a korai és
érett középkor himnuszköltészetének jellemzõi (népi
imádság, szómágia,
leszármazás-katalógus,
varázsmondás)

az elõzetes tudás
mozgósítása, közös
olvasás és értelmezés
megadott szempontok
szerint, szómagyarázat,
összehasonlító elemzés,
szemponttáblázat
készítése (szövegfilm
vagy szövegszöveg)

Részletek
Franco Zeffirelli:
Napfivér,
Holdnõvér c.
filmjébõl vagy
Giotto di
Bondone:
Krisztus siratása
(G. 228. oldal,
Szk. 176. oldal),
magyar
archaikus népi
imádságok:
Öntõimádság

* A szakközépiskolás tankönyvváltozatban nem szerepel Assisi Szent Ferenc Naphimnusza. Itt tehát az
Állt az anya és az Ómagyar Mária-siralom összehasonlítását javaslom, de Zeffirelli filmjébõl mindenképp nézzünk és beszéljünk meg néhány részletet.
57.

A középkori
prédikáció, intelem, geszta,
irodalom néhány legenda
jellemzõ prózamûfaja (Halotti
beszéd és Könyörgés, Szent
István intelmei
Imre herceghez,
Anonymus:
Gesta Hungarorum, Margit-legenda)

elõzetes, otthoni olvasás,
csoportmunka, mozaik:
egy-egy mûfaj és
szövegrészlet vizsgálata
megadott szempontok
szerint, szómagyarázat,
vázlatkészítés csomagolópapírra, csoportprezentáció

a csoportok
csomagolópapírra készített
prezentációi
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Szemléltetés

A KÖZÉPKOR IRODALMA
16 ÓRA
58.

Umberto Eco:
A rózsa neve
(részlet)

a középkori kultúra kétféle
szellemisége egy kortárs regény részletében; a XX. század végének és a késõ középkornak összevethetõ létérzékelése: rend és káosz,
kételyek a világ rendezettségét illetõen, a megismerés
problémái, könyvtármetafora, labirintustoposz

elõzetes olvasás után
kortárs epikus mûrészlet
értelmezése, az irodalmi
hagyomány
folytonosságának
megtapasztalása

rövid részlet
A rózsa neve c.
filmbõl,
Hieronymus
Bosch-képek

* A szakközépiskolás tankönyvváltozatban nem szerepel Eco regényrészlete, így 2 órát szánhatunk a
középkori prózai szövegekkel való ismerkedésre. Ha a tanulói csoportok lassabban dolgoznak, akkor
is marad idõ a közzétételre.
59.

A lovagi epika és
líra; trubadúrok és
minnesängerek,
Roland-ének
(részlet) vagy
Walter von der
Vogelweide:
A hársfaágak
csendes árnyán

a lovagi kultúra és eszmény
jellemzõi; lovageposz,
lovagregény; trubadúr és
minnesänger költészet;
erotika, népköltészeti
hagyományok

elõzetes tudás
Részlet a Gyalogösszegyûjtése, tematikus galopp c. filmbõl
és mûfaji sajátosságok,
lényeges poétikai
jellemzõk feltárása
irányított értelmezéssel,
kutató- és gyûjtõmunka,
kreatív írás

60.

Vágánsköltészet:
részletek a Carmina Buranából

vágánsköltészet, vágánshumanitás, szellemi
függetlenség, korkritika és
szabadszájú stílus, irónia

a bevett középkori érték- Carl Orff:
rendtõl eltérõ értéktudat Carmina Burana
és stílus megtapasztalása, értékelése, szövegolvasás, szövegértelmezés,
összehasonlítás

61
63.

Dante Alighieri:
Isteni színjáték
(részletek)

küldetéses, misztikus utazás,
mûfajszintézis, allegorikus
kifejezésmód, számmisztika,
tercina, ptolemaioszi
világkép, toposzok,
allegorizálás, antik hagyomány, hit és tudás viszonya

elõzetes ismeretek elõhívása, szócikk-értelmezés
csoportmunkában, a tanultak alkalmazása a
mûértelmezésben, a
XXVI. ének részletesebb
értelmezése tanári
irányítással, érvelés, vita

Salvador
Dalí-illusztrációk
az Isteni
színjátékhoz:
Dante Alighieri:
Isteni színjáték,
(Helikon Kiadó,
1987)

64
65.

François Villon:
Ellentétek balladája, Ballada a
Vastag Margot-ról

Kis Testamentum, Nagy
Testamentum, balladaforma,
haláltánc, oktáva,
akrosztikon, a személyiség
öntapasztalatának változása,
irónia, önirónia, vallomásos
lírai önéletrajz, argó, vágáns
hagyomány

csoportmunka tanári
kalauzokkal (tankönyvi
kérdések), a vágánsköltészetnél tanultak
alkalmazása, vita

Gyulai Líviusz
illusztrációja (G.
275. oldal, Szk.
209. oldala),
Kaláka együttes
Villon-kazettája
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9.
Óra
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Fogalmak, összefüggések

Tevékenységi formák

Szemléltetés

A KÖZÉPKOR IRODALMA
16 ÓRA
66.

Összefoglalás

67.

Témazáró
dolgozat

otthoni felkészülés az
összefoglaló tankönyvi
kérdések alapján, megbeszélés-egyeztetés a
tanórán, csoportmunka
a kétszintû érettségi vizsga
követelményei szerint
összeállítva (mûveltség,
irodalomelmélet,
szövegértés, szövegalkotás)
A RENESZÁNSZ IRODALMA
22 ÓRA

68
69.

A reneszánsz
irodalmának
történelmi,
szellemi,
mûvészeti
környezete

70.

Francesco
Daloskönyv, szonett,
Petrarca: Pó, földi ellentétes irányú
kérgem
mozgásképletek, humanista
eszmény, névrejtés

a reneszánsz fogalma,
önértelmezése, viszonya az
antikvitáshoz és a középkorhoz; humanizmus, reformáció, természetesség, harmónia, újplatonizmus

az elõzetes ismeretek
mozgósítása, listakészítés, elõfeltevések és kérdések megfogalmazása
a kor irodalmával kapcsolatban, a tankönyvi
szöveg feldolgozása mozaikkal, jelöléssel vagy
reciprok tanítással, a felmerült kérdések
tisztázása tanári
segítséggel

Leonardo da
Vinci: Szent
Anna harmadmagával (G. 294.
oldal, Szk. 226.
oldal),
Sandro Botticelli:
Vénusz születése,
Jan Van Eyk:
Az Arnolfini
házaspár

közös olvasás és értelmezés megadott szempontok mentén,
reneszénsz vonások kiemelése

* A szakközépiskolás tankönyvváltozatban csak a Ti szerencsés füvek, boldog virágok
könnyebben értelmezhetõ szonett szerepel, itt tehát ezt olvassuk és értelmezzük.

címû,

71.

Giovanni
Boccaccio: elsõ
nap, harmadik
novella

Dekameron, novella,
összetett elbeszélõi helyzet,
nézõpont, példázat a
példázatban, reneszánsz
értékrend

az elbeszélés mûfaji
jellemzõinek felelevenítése, kiegészítése és alkalmazása közös mûértelmezésben

72.

A humanizmus
és a reformáció
Magyarországon

udvari reneszánsz, fõúri
reneszánsz, az európai és a
magyar mûvelõdés
természetes kölcsönhatása

az elõzetes tudás össze- a csoportok
gyûjtése, csoportmunka, írásvetítõ fóliára
vázlatkészítés, prezentá- írt vázlatai
ció
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A RENESZÁNSZ IRODALMA
22 ÓRA
73
75.

Janus Pannonius:
Búcsú Váradtól,
Egy dunántúli
mandulafáról

portré, elégia, epigramma,
latinnyelvûség, tájvers,
búcsúvers, humanista
értékrend, középeurópaiságtudat, allegorizáció

az elõzetes ismeretek
mozgósítása,
versértelmezés, poétikai
jellemzõk, reneszánsz
vonások közös feltárása,
memoriter

76
79.

Balassi Bálint:
Hogy Júliára talála, így köszöne
néki, Kiben az
Celia szerelméért
való gyötrelmérõl
szól , Egy katonaének, Adj már
csendességet

portré, énekvers, szövegvers,
önelemzõ lírai személyiség,
aszimmetrikus kompozíció,
toposzok, összetett költõi
kép, oximoron, hídszerkezet,
életkép, szinekdoché, Balassi-strófa, ütemhangsúlyos
verselés, tudatos szövegformálás, megalkotottság,
panaszzsoltár, reneszánsz
vallásosság

a nyelvi idegenség kérdésének megbeszélése,
szómagyarázat, a
hangsúlyozottan tudatos
szövegformálás szerkezeti, poétikai jellemzõinek
vizsgálata, a Balassi-költészet témáinak, néhány
lényeges kérdésfelvetésének megismerése és
megértése az olvasott
versekben, közös értelmezés, egyéni, pár- és
csoportmunka,
memoriter

Csörsz Rumen
IstvánKõszeghy
PéterPálffy
GézaSzentmártoni Szabó Géza:
Balassi Bálint és
kora (Balassi
Kiadó, 2004)

* A szakközépiskolás tankönyvváltozatban nem szerepel a Kiben az Celia szerelméért való gyötrelmérõl szól c. vers, így a Balassi-költészet hármas tematikáját 1-1 vers olvasásával és értelmezésével ismerjük meg. Ha marad idõ, és a diákok érdeklõdõek, a szöveggyûjtemény kínálatából újabb szövegeket választhat a tanár vagy a tanuló.
80.

Az angol reneszánsz dramaturgia és színház

létezõk láncolata, középkori
drámahagyományok, hármas tagolású színpad,
a színház, színészet
megítélése, a közönség

csoportmunka,
prezentáció

Ann ClaybourneRebecca
Treays:
Shakespeare
világa (Park
Kiadó, 1997),
Honti: Katalin:
Színház és
látvány (Corvina,
1978, I. kötet,
35. oldal),
John Madden:
Szerelmes
Shakespeare c.
film: a Globe

81
85.
óra

William
Shakespeare:
Romeo és Júlia
vagy Hamlet

a mû hagyományba
ágyazottsága, konfliktusos
dráma, metaforikus
drámanyelv, blank verse,
tragédia, komédia, színmû,
adaptáció

csoportmunka, prezentáció, a drámaszerkezet
vizsgálata, a konfliktusos
modell alkalmazása, a
korfordulós értékszerkezet feltárása, a drámai viszonyrendszer értelmezése, eltérõ magatartásformák, nézõpontok és

Részletek Franco
Zeffirelli Romeo
és Júlia és
John Madden
Szerelmes
Shakespeare c.
filmjébõl vagy
Franco Zeffirelli
Hamlet és/vagy
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Tevékenységi formák

Szemléltetés

A RENESZÁNSZ IRODALMA
22 ÓRA
81
85.
óra

igazságok jellemzése,
véleményformálás, érvelés, vita; gyûjtõmunka,
szövegelemzés, belsõ
hangok, viszonyháló,
szerepháló, színpad- és
jelmezterv készítése;
drámajáték, kreatív írás,
összehasonlítás (antik
dramaturgia, filmek vagy
Jarry-dráma), memoriter

Tom Stoppard:
Rosencrantz és
Guildenstern
halott c.
filmjébõl,
valamint Alfred
Jarry Übü király
c. abszurdjából

* A szakközépiskolás tankönyvváltozatban csak a Romeo és Júlia szerepel.
86
87.

Miguel Cervantes manierizmus, pikareszk, reSaavedra: Don
gény, paródia, viszonylagosQuijote (részlet) ság, hangsúlyozott megalkotottság, elbeszélõi szerepek

elõzetes olvasás, közös
megbeszélés, értelmezés, egyéni véleményalkotás, páros megbeszélés, vita, kreatív írás

88.

Összefoglalás

a tankönyv összefoglaló
kérdéseivel: otthoni felkészülés, órai megbeszélés, csoportmunka

89.

Irodalmi dolgozat
(Egy órán nem
olvasott Balassi
Bálint- vagy Janus Pannoniusvers értelmezése
vagy William
Shakespeare
Romeo és Júlia,
illetve Hamlet
c. drámájának
megadott szempontú értelmezése: pl. drámai
konfliktus vagy
Romeo, Tybalt és
Páris összehasonlító jellemzése, a hamleti jellem bemutatása)

90.

A barokk irodalmának történelmi, szellemi, mûvészeti környezete, a korszak
magyar irodalma

barokk, rokokó, ellenreformáció, jezsuita rend, metafizikai gondolkodás, jellemzõ
mûfajok

az elõismeretek,
korismeret mozgósítása,
mûveltségbõvítés,
összehasonlítás

Részlet Arthur
Hiller La Mancha
lovagja c.
musicaljébõl

Lorenzo Bernini:
Szent Teréz
extázisa (G. 383.
oldal, Szk. 287.
oldal), A barokk
(Corvina, 1989)
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A BAROKK IRODALMA
10 ÓRA
91
92.

Pázmány Péter:
Mint kell a
fiaknak tisztelni
szüléjeket

prédikáció, retorika, térítés,
tanítás, gyönyörködtetés,
hagyományhoz kötöttség,
érvelés, szemléletes képek
és alakzatok

szakaszos olvasás, poétikai-retorikai eszközök
kiemelése, szerepük értelmezése, gyûjtõmunka:
a hatásos szónoki beszéd elemei, szövegalkotás: szónoklat

93
95.

Zrínyi Miklós:
Szigeti veszedelem (részletek)

látásmód, Adriai tengernek
sirenaia, barokk eposz, paradox tétel, heroizálás (téma,
hõs), üdvtörténeti szemlélet,
Krisztus katonája, keresztény
lovag, Krisztus követése, a
mû hagyományba
ágyazottsága

az elõzetes ismeretek
mozgósítása, cselekményrekonstrukció
(összekevert sorrend),
önálló, otthoni olvasás,
órai megbeszélés, elemzés, értelmezés megadott szempontok szerint, egyéni, pár- és frontális munka, memoriter

96.

Mikes Kelemen:
Törökországi
levelek 37. vagy
112. levél

fiktív levél, kommunikációs
helyzet, több mûfaj jelenléte,
szórakoztató-tudósító szándék, visszatekintõ idõvezetés

olvasás és
szövegértelmezés,
mûfaji-stiláris jellemzõk
vizsgálata, szövegalkotás

97.

Népszerû világi
költészet a
XVIIXVIII.
században, Õszi
harmat után vagy
Rákóczi-nóta

névtelenség, kéziratos dalos- tájékozódó olvasás,
könyvek, szóbeliség, mûfaji néhány poétikai jellemzõ
változatosság, tömegmûvé- és kérdés kiemelése
szet-rétegmûvészet

Részlet Hector
Berlioz Rákócziindulójából,
részlet
Karinthy Frigyes
halandzsájából
(G. 416. oldal,
Szk. 319. oldal)

98.

Összefoglalás

a tankönyv összefoglaló
kérdéseivel: otthoni
felkészülés, órai megbeszélés, csoportmunka

prezentációs
anyagok csomagolópapíron

99.

Témazáró
dolgozat

100.

A francia klasszi- klasszicizmus, színpadiascizmus és a klasz- ság, antik hagyomány, racioszicista dráma
nalizmus, kartézianizmus,
mértéktartás, hármas
egység

Részlet Bethlen
Miklós
Önéletírásából,
Babits Mihály:
Zrínyi Velencében, a Syrenakötet hasonmás
kiadása

a kétszintû érettségi vizsga
követelményei szerint összeállítva (mûveltség, irodalomelmélet, szövegértés, szövegalkotás)
az elõzetes tudás elõhí- a csoportok
vása, mûveltségbõvítés, vázlatai
csoportmunka megadott
szempontok szerint,
prezentáció
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9.
Óra

Tananyag

Fogalmak, összefüggések

Tevékenységi formák

Szemléltetés

A FRANCIA KLASSZICIZMUS
5 ÓRA
101 Molière: Tartuffe
104.

commedia dellarte, farce,
komédia, komikum, helyzetkomikum, jellemkomikum,
értékkonfliktus, rezonõr

a konfliktusos drámamodell alkalmazása a komédiára, a szereplõk
viszonyrendszerének és
motivációinak vizsgálata,
eltérõ nézõpontok és
magatartásformák értelmezése és értékelése,
drámajáték, jelmezterv
készítése

KÖNYV- ÉS KÖNYVTÁRISMERET
4 ÓRA
(Lehetõség szerint az iskola könyvtárosa tartsa)
105.

Információs társadalom, dokumentumismeret

106.

A tartalmi és a
formai feltárás,
bibliográfia

könyvtári gyakorlat

107.

Elektronikus
könyvtárak
használata

gyakorlat

108.

Könyvtárhasználat

gyakorlat
ÉV VÉGI ÖSSZEFOGLALÁS
3 ÓRA

109.

Amit a drámaolvasásról (korok,
dramaturgiák)
már tudunk

egyéni munka, páros és
csoportos megbeszélés,
közzététel

110.

Amit a lírai mûvek olvasásáról
(korok, mûfajok,
megközelítések,
hagyománykövetés és újítás) már
tudunk

egyéni munka, páros és
csoportos megbeszélés,
közzététel

111.

Amit az elbeszélõ
mûvekrõl (korok,
mûfajok, megközelítések, hagyománykövetés és
újítás) már
tudunk

egyéni munka, páros és
csoportos megbeszélés,
közzététel
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10. ÉVFOLYAM
(heti 3 óra, évi 111 óra)
Óra

Tananyag

Fogalmak, összefüggések

Tevékenységi formák

Szemléltetés

ISMÉTLÉS
4 ÓRA
1-2.

34.

Az irodalom fogalma, lényegisége, szerepe, társmûvészetek

Az irodalom történetisége: korok, világképek,
kifejezésmódok,
kánonok

mûvészet, mûalkotás, iroda- olvasói tapasztalatok
lom, szépirodalom, fikciona- mozgósítása, beszélgelitás, nyelvi megformáltság, tés, mûértelmezés
szövegköztiség, szerzõ, mû,
befogadó, jelentés

szóbeliség, írásbeliség, antikvitás, középkor, reneszánsz, barokk, mûnem,
mûfaj, irodalmi kánon, a
befogadás történetisége

olvasói tapasztalatok és
ismeretek mozgósítása,
csoportmunka, beszélgetés

egy-egy kortárs
prózai és lírai alkotás (például:
Örkény István:
Ballada a költészet hatalmáról,
Parti Nagy Lajos:
Hal éji éneke
[nocturne Ch. M.
oldalvizén])
a 9. évfolyamos
tanulmányok
során megismert
mûvek

A FELVILÁGOSODÁS IRODALMA
10 ÓRA
56.

A felvilágosodás
irodalmának történelmi, szellemi,
mûvészeti környezete

felvilágosodás, fejlõdéseszme, neveléseszmény, istenfelfogások, racionalizmus, empirizmus, klasszicizmus, szentimentalizmus,
a felvilágosodás jelentõsége
az újkori gondolkodás történetében, felvilágosodás és
irodalom kapcsolata

az elõzetes tudás, meglévõ korismeret mozgósítása, mûveltségbõvítés,
csoportmunka: a tankönyvi szöveg önálló olvasása, megbeszélése
(mozaik, jelölés vagy
reciprok tanítás)

Immanuel Kant:
Válasz a kérdésre: Mi a felvilágosodás? (G. 11.
oldal, Szk. 11.
oldal), a tankönyvek vonatkozó
képanyaga,
Beethoven IX.
szimfónia IV. tétel
(Örömóda)

7.

Az angol
felvilágosodás: a)
Jonathan Swift:
Gulliver utazásai
vagy b) Daniel
Defoe: Robinson
Crusoe vagy c)
William Blake:
A Tigris

az angol felvilágosodás szellemi környezete, irodalmának fõbb jellemzõi, regény,
valószerûség és megalkotottság, a) elbeszélésmód,
példázat, robinzonád,
b) szatíra, ellenutópia,
c) egyéni jelhasználat,
allegorizáció

elõzetes olvasás, szövegértelmezés egyéni, párés csoportmunkával,
közös megbeszélés, vita,
kreatív írás

részlet Robert
Zemeckis: Számkivetett c.
filmjébõl

8.

A francia felvilágosodás, az
Enciklopédia,
Jean-Jacques
Rousseau

a francia felvilágosodás
jellemzõi, enciklopédia,
társadalmi szerzõdés,
népfelség elve

olvasás, értelmezés
tanári kalauzokkal,
csoportmunkában,
véleményalkotás, érvelés

részletek az
Enciklopédiából
és Jean-Jacques
Rousseau mûveibõl (a szöveggyûjtemény
alapján)
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Óra

Tananyag

Fogalmak, összefüggések

Tevékenységi formák

Szemléltetés

A FELVILÁGOSODÁS IRODALMA
10 ÓRA
910. Voltaire: Candide próbatételes kalandregény,
tézisregény, valószerûség és
megalkotottság, utópia

10.
É
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O
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11.

A német felvilágosodás és
klasszika: Johann
Volfgang von
Goethe: Vándor
éji dala

12.

Johann Volfgang emberiségköltemény, fausti
von Goethe:
ember, szerzõdés az
Faust
ördöggel, alapmítosz

a német felvilágosodás és
klasszika fõbb jellemzõi,
Sturm und Drang, weimari
klasszika, Lied, fordítás,
verszene

elõzetes olvasás, gyûjtõmunka, mûértelmezés
megadott szempontok
mentén tanári
segítséggel, a szereplõk
különbözõ nézeteinek
feltárása, véleményformálás, kreatív írás

Mihail Bahtyin:
Az eposz és a
regény (G. 40.
oldal, Szk. 36.
oldal)

értelmezés, a dal mûfaji
és poétikai jellemzõinek
feltárása, néhány fordítás
egybevetése, néhány jelentésbeli eltérés megfogalmazása

Eckermann:
Beszélgetések
Goethével (G.
5253. oldal,
Szk. 46. oldal)

elõzetes olvasás, a mû fõ részlet Szabó
kérdéseinek értelmezése István Mephisto
olvasott részletek alapján c. filmjébõl

* Nehezebben olvasó, kevésbé érdeklõdõ osztályokat ne terheljünk a Fausttal, helyette szánhatunk 2
órát a részösszefoglalásra.
13.

Részösszefoglalás

csoportmunka, megbeszélés a tankönyv összefoglaló kérdései szerint

14.

Kisdolgozat

feladatlap megoldása

a csoportok
szemléltetõ
prezentációi

A MAGYAR FELVILÁGOSODÁS IRODALMA
22 ÓRA
15
16.

A magyar felvilágosodás irodalmának történelmi, szellemi, mûvészeti környezete

a magyar felvilágosodás feltételei, elõzményei, környezete, irányzatai és stílusirányzatai, irodalmi élet, nemzeti
modernizáció és irodalom

az elõzetes tudás elõhívása, listakészítés, kérdésfeltevés, a tankönyvi
szöveg önálló olvasása
interaktív jegyzetelési
technikával, közös megbeszélés

17.

Bessenyei
György:
Magyarság

testõrírók, röpirat, nyelvkérdés, nyelvmûvelés

elõzetes olvasás, a szöveg kommunikációs
szándékának, gondolatmenetének, érvrendszerének egyéni (otthoni)
vizsgálata megadott
szempontokkal, megbeszélés, szövegalkotási
gyakorlat: egy témáról
különbözõ szerepekben

G. 73. oldal,
Szk. 61. oldal
táblázata
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Óra

Tananyag

Fogalmak, összefüggések

Tevékenységi formák

Szemléltetés

A MAGYAR FELVILÁGOSODÁS IRODALMA
10 ÓRA
18.

Batsányi János:
A franciaországi
változásokra

epigramma, retorikus
szerkezet, kettõs
megszólítás, váteszszerep

a vers értelmezése csoportmunkában, megadott szempontokkal

19.

Kazinczy Ferenc

nyelvújítás, ortológus,
neológus, fentebb stílus

a fentebb stílus
eszményének vizsgálata
Kazinczy néhány
epigrammájában

20
21.

Kármán József:
Fanni hagyományai (részletek),
Závada Pál:
Jadviga párnája
(részletek)

szentimentális levélregény,
elbeszélõi szólamok, eszmény, szövegek párbeszéde,
lélekszimbólum

elõzetes olvasás, a mûrészletek poétikai jellemzõinek és kérdéseinek
összevetése, szemponttáblázat készítése, eszmecsere, vita

22.

Csokonai Vitéz
tudós poéta, alkalmi szerzõ,
Mihály: A vídám rokokó boldogságfilozófia,
természetû poéta költõi program, stílusszintézis, ars poetica

az elõzetes tudás elõhívása, elõfeltevések fogalmazása a cím alapján,
összevetés az olvasói
tapasztalattal, a költõi
program értelmezése

Debreczeni Attila
Csokonairól (G.
9596. oldal,
Szk. 83. oldal)
Jankó János:
Csokonai a lakodalomban (G.
103. oldal, Szk.
90. oldal)

23.

Csokonai Vitéz
Mihály:
Tartózkodó
kérelem

anakreontika, szövegváltozat, hangszimbolika, tiszta
rím, szimultán verselés

önálló értelmezés csoportmunkában megadott szempontok szerint, rokokó, klasszicista
és népies stíluselemek
azonosítása a versben,
ritmusgyakorlat saját
készítésû hangszerekkel,
zenehallgatás

Sebõ Ferenc
zenei feldolgozása; Jean-Honoré
Fragonard:
A hinta (G. 116.
oldal, Szk. 103.
oldal); Lengyel
Györgyi: Nagyanyáink öröksége (Kossuth K.
1986.): tulipános
minták a népmûvészetben

24.

Csokonai Vitéz
Mihály: Az Estve

toldalékos vers, gondolati
óda, szentencia, piktúra

versértelmezés szakaszos
olvasással

25
26.

Csokonai Vitéz
Mihály: A Magánossághoz

szentimentalizmus,
allegorizáció, elégikusság

a költemény lehetséges
kérdéseinek kibontása,
néhány szerkezeti és
poétikai jellemzõjének
megfogalmazása kis
csoportos és közös értelmezéssel, drámajáték

Kosztolányi
Dezsõ: Kazinczy
(G. 82. oldal,
Szk. 72. oldal)

10.
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Óra

Tananyag

Fogalmak, összefüggések

Tevékenységi formák

Szemléltetés

A MAGYAR FELVILÁGOSODÁS IRODALMA
10 ÓRA
27.

Csokonai Vitéz
Mihály:
Szerelemdal
a csikóbõrös
kulacshoz

28

Részösszefoglalás portré vagy pályakép

pályakép alkotása az olvasói tapasztalatok alapján, összevetése a tankönyvbeli pályaképpel

29.

Berzsenyi Dániel

az elõzetes tudás elõhívása, a tankönyvi szöveg
önálló olvasása, az életmûvel kapcsolatos kérdések egyéni megfogalmazása, az olvasottak
megbeszélése

Heller Ágnes
Berzsenyirõl (G.
123124. oldal,
Szk. 108. oldal)

30
31.

Berzsenyi Dániel: hagyomány, közösségi óda,
A magyarokhoz I. beszédhelyzet, idõ- és értékszembesítõ vers, klasszicizmus, romantika, alkaioszi
strófa, történelembölcseleti
kérdés

a mû közös értelmezése
megadott szempontokkal és tanári irányítással,
gyûjtõmunka, összehasonlítás, a mûfaj jellemzõinek felismerése a szövegben, néhány klasszicista és romantikus
vonás azonosítása,
véleményalkotás, kreatív
írás (szónoki beszéd)

Zrínyi Miklós:
Szigeti veszedelem I/810.
(újraolvasás),
szemléltetõ ábra
(G. 129. oldal,
Szk. 114. oldal)

32.

Berzsenyi Dániel: létösszegzõ vers, toposz,
Osztályrészem
eszmény és realitás,
szapphói strófa

olvasás és értelmezés
önálló kérdésfeltevéssel
és megadott szempontok mentén

népiesség, szerepvers,
bordal, önirónia

10.
É
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pályakép, az életmû
klasszicista és romantikus
vonásai, a pálya szakaszai,
óda, elégia, episztola

versértelmezés, a hagyo- Amíg élek,
mányba ágyazottság és bánom
a népiesség néhány
(népballada)
vonatkozásának közös
feltárása, összevetése a
népköltészettel

* A szakközépiskolai tankönyvváltozat nem tárgyalja az Osztályrészem c. költeményt, ha szükséges, a
mûértelmezõ dolgozat elõkészítésére szánjunk még egy órát helyette.
33.

Berzsenyi Dániel: elégia, aszklepiadészi strófa,
A közelítõ tél
szinesztézia, évszaktoposz

versértelmezés csoportos munkaformában

34.

Összefoglalás

csoportmunka és
prezentáció a tankönyv
összefoglaló kérdései
mentén

Szimbólumtár: a
koszorútoposz lehetséges jelentései
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Óra

Tananyag

Fogalmak, összefüggések

Tevékenységi formák

Szemléltetés

A MAGYAR FELVILÁGOSODÁS IRODALMA
10 ÓRA
35.

Témazáró
feladatlap

36.

Mûértelmezõ
dolgozat

a kétszintû érettségi vizsga
feladatlap megoldása
követelményei szerint összeállítva (mûveltség, irodalomelmélet, szövegértés,
szövegalkotás)
elõre megadott versekbõl és szempontokból
való választási lehetõséggel, otthoni felkészüléssel, cédulázással, az otthoni jegyzetek, gondolkodástérképek órai
felhasználhatóságával

10.

A ROMANTIKA IRODALMA
18 ÓRA
37
38.

A romantika irodalmának történelmi, szellemi,
mûvészeti
környezete

stílusirányzat, nemzeti romantikák, fontosabb világképi (egyéniségkultusz, személyesség, történetiség, természetkultusz, szabadságeszmény, elvágyódás) és
poétikai (eredetiség, vallomásosság, mûfajkeveredés,
egyéni jelképzés, szimbólumhasználat, irónia, szándékolt töredékesség,
magánmitológia) jellemzõk

az elõzetes tudás feltérképezése, összegyûjtése,
csoportosítása, a tankönyvi szöveg önálló
olvasása párokban,
mozaikkal, vázlatírás,
közzététel, az olvasottak
közös megbeszélése

Sztevanovity
Zorán: Romantika, részlet egy
Chopin- vagy
Liszt-zenemûbõl,
a tankönyvek
vonatkozó képanyaga
A mûvészet története-sorozat
A rokokótól
1900-ig albumának néhány
vonatkozó képe

39.

A német romantika a) Johan
Christian Friedrich Hölderlin:
Az élet fele útján
vagy b) Hüperión
sorsdala

a német klasszika és romantika sajátos viszonya, Herder
nemzetfelfogása, az értelmezés tudománya (hermeneutika) tragikumtudat, világidegenség, görögségeszmény

versértelmezés
csoportmunkában,
közös összegzés (tanári
magyarázattal,
kiegészítéssel)

szemelvények a
német romantika
esztétikai tárgyú
írásaiból (G.
160161. oldal)

* Hölderlin két szövegét a szakközépiskolás tankönyvváltozat nem tárgyalja. A felszabaduló óra hozzárendelhetõ a Novalis-regény részletének vagy (kihagyása esetén az erre szánt órával együtt) Hoffmann
regényének feldolgozásához.
40.

Novalis: Heinrich õskép, magánmitológia,
von Ofterdingen elvágyódás, beavatás,
(részlet)
létszimbólum

szakaszos olvasás, a novalisi prózavilág megalkotottságának vizsgálata,
a szimbólumértelmezés
lehetõségeinek meggondolása, megbeszélés,
vita, érvelés
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Óra

Tananyag

Fogalmak, összefüggések

Tevékenységi formák

Szemléltetés

A ROMANTIKA IRODALMA
18 ÓRA
41
43.

A romantikus
regény a) Ernst
Teodor Amadäus
Hoffmann:
Az arany virágcserép vagy az
angol romantikánál:
b) Emily Brontë:
Üvöltõ szelek

a) a megalkotottság két
szintje Az arany virágcserépben, a mû kérdésfelvetései;
mûvész-polgár ellentét vagy
b) az elbeszélésmód újításai
és metaforikus motívumok
az Üvöltõ szelekben; a romantikus természetkultusz
jellemzõi

elõzetes olvasás, egyéni,
pár- és csoportmunka,
az elbeszélõ szöveg
romantikus jellemzõinek
vizsgálata és a regény
kérdésirányainak értelmezése, gyûjtõmunka,
szemléltetõ vázlatok
készítése, megbeszélés,
vita, véleményalkotás,
drámajáték, szövegalkotás (esszé vagy könyvajánlás)

szemléltetõ táblázat (G. 180
181. oldal, Szk.
152153. oldal)
Chagall: A zöld
hegedûs (G.
182. oldal, Szk.
154. oldal)
részlet Bergman
Mozart Varázsfuvolájából
készített
operafilmjébõl

44.

Az angol
romantika
a) William Wordsworth: Táncoló
tûzliliomok vagy
b) Samuel Taylor
Coleridge: Kubla
kán

gótikus regény, ossziáni
dalok, tavi költõk,
a) látvány és látomás
b) látomás és alkotás,
önreflexivitás

közös mûértelmezés

William
Wordsworth:
Elõszó a lírai
balladákhoz (G.
187. oldal)

10.
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* A szakközépiskolás tankönyvváltozatban csak Hoffmann regénye és Coleridge verse szerepel, de ez
utóbbi akár el is hagyható. Az óra hozzárendelhetõ Keats versének feldolgozásához, vagy elolvasható
Poe A holló c. verse, esetleg a szöveggyûjteményben közölt A vörös halál álarca c. novellája, ami bizonyára fölborzolja a kedélyeket és megérinti a korosztályt.
45
46.

Percy Bysshe
Shelley: Óda a
nyugati szélhez

47.

John Keats: Óda leírás és meditáció, a szép
egy görög vázá- és az igaz jelentései,
hoz
egymáshoz való viszonya

48
49.

A francia roman- liberalizmus, a mítosz egysé- elõzetes olvasás, közös
tika: Victor Hugo: ges világrendje, a szöveg
értelmezés a romantikus
Az alvó Boáz
epikus és lírai elemei
mítoszteremtés hangsúlyozásával, drámajáték,
internetes gyûjtõmunka

a tercina és a szonett ötvözé- címmeditáció és jóslás,
se, késleltetés, áthajlás, roértelmezés a beszédhelymantikus óda, képrendszer
zet, a szerkezeti felépítés
és a képrendszer vizsgálatával, szövegalkotás
közös értelmezés tanult
anyag mozgósításával
(Platón), kódváltás:
rajzolás

a tanulók által
gyûjtött anyagból

Ószövetség:
Ruth könyve,
Marc Chagall:
Ruth Boáz
lábainál (G. 228.
oldal, Szk. 179.
oldal), Ruth
könyvének feldolgozásai a képzõmûvészetben
(www.google.
com képkeresõvel)
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A ROMANTIKA IRODALMA
18 ÓRA
50.

A közép- és keleteurópai romantika
a) Adam
Mickiewicz:
Míg én itt
vagy
b) Juliusz Sowacki: Végrendelet

a felvilágosodás továbbélése, messianizmus,
a) lelki táj
vagy
b) nyilvános beszéd,
váteszszerep

a tankönyv bevezetõ
szövegének önálló,
otthoni feldolgozása,
kérdések, elõfeltevések
megfogalmazása, egy
vers értelmezése az
európai romantikával
vagy a térségi jelleggel
összefüggésben

* Mickiewicz és Sowacki nem szerepel a szakközépiskolás tankönyvváltozatban, az óra az Anyeginre
vagy összefoglalásra, rendszerezésre fordítható. Ha a diákok nehezen olvasnak és kevésbé fogékonyak, az Anyeginnel kapcsolatban alkut köthetünk, és csak néhány részletet olvasunk, illetve dolgozunk föl, de dönthetünk úgy is, hogy nem tanítjuk az orosz romantikát, esetleg megnézhetjük és megbeszélhetjük Martha Finnes Anyegin-filmjét (videotárból kikölcsönözhetõ vagy az internetrõl letölthetõ).
51
52.

Alekszandr Szergejevics Puskin:
Anyegin

53.

Összefoglalás

54.

Témazáró
dolgozat

az eposz modernizálásának
kísérlete, verses regény, irónia, szándékolt töredékesség, hangsúlyozott megalkotottság és irodalmiság, felesleges ember, Anyegin-strófa,
elbeszélõi szólam

az Anyegin mûfajának,
részlet Martha
kérdésfelvetéseinek,
Finnes Anyeginpoétikai jellemzõinek
filmjébõl
vizsgálata-értelmezése a
mû néhány részlete alapján; a szereplõk jellemzése és összevetése, indítékaik feltárása
a tankönyv összefoglaló
kérdéssora alapján, csoportmunka, prezentáció,
drámajáték

a kétszintû érettségi vizsga
feladatlap megoldása
követelményei szerint összeállítva (mûveltség, irodalomelmélet, szövegértés,
szövegalkotás)
A MAGYAR ROMANTIKA IRODALMA
54 ÓRA

55.

A magyar romantika történelmi,
szellemi, mûvészeti környezete

a reformkor és a romantika
viszonya, a klasszicizmus és
a felvilágosodás továbbélése, népiesség, irodalmi élet

az elõzetes tudás összegyûjtése, kérdések fogalmazása, a tankönyvi szöveg feldolgozása csoportmunkában, megbeszélés

részlet Erkel
Ferenc Hunyadi
László c. operájából, Benczúr
Gyula: Vajk
megkeresztelése
(G. 263. oldal,
Szk. 200. oldal),
G. 261. oldal,
Szk. 199. oldal
táblázata
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56.

A modern magyar színjátszás
kezdetei

vándorszínjátszás, állandó
színház, színikritika

listakészítés az elõzetes
tudásról, filmrészlet
megtekintése és megbeszélése, önálló olvasás, az
elõzetes lista kiegészítése

57
60.

Katona József:
Bánk bán

nemzeti dráma, drámai
alaphelyzet, konfliktus, teljességeszmény, középpontos
ötödik felvonás, tragikum,
lefokozott világrend

a dráma értelmezése a
A magyar
konfliktusos és a közép- színészet nagy
pontos drámamodell al- képeskönyve
kalmazásával, a mû kérdésirányainak megbeszélése, a szereplõk
indítékainak feltárása, a
tragikum értelmezési lehetõségeinek megvitatása, drámajáték, vita

61.

Kölcsey Ferenc

pályakép, szentimentalizmus, klasszicizmus, romantika, a nyelv szerves fejlõdésének elve, az eszményi
nemzetközösség megalkothatóságának kérdése

páros szövegértelmezés, részletek a
szövegelemzés,
Nemzeti
prezentáció
hagyományok és
a Mohács c.
értekezésbõl

62.

Kölcsey Ferenc:
Himnusz

nemzeti himnusz

elõzetes tudás mozgósítása, a megszólalás beszédhelyzetének, a szerepfelvételnek, a mûfajbeli, stilusbeli, szerkesztésbeli, poétikai, prozódiai jellemzõinek vizsgálata csoportmunkában,
kreatív írás, memoriter

részlet Makk
Károly Liliomfi c.
filmjébõl,
A magyar
színészet nagy
képeskönyve
(http://mek.oszk.
hu/02000/02065
/html)

Feszty Árpád:
Árpád és vezérei
(G. 289. oldal,
Szk. 224. oldal)

* Dönthetünk úgy is, hogy a Szózatot itt, közvetlenül a Himnusz után vagy azzal együtt tanítjuk. Az
összehasonlításhoz használhatunk szemponttáblázatot.
63.

Kölcsey Ferenc: vanitas-irodalom, kommen- közös értelmezés a
Vanitatum vanitas tár, kommentátorszerep, tör- meglévõ ismeretek
ténelemszemlélet, értékfosz- mozgósításával, vita
tás, oximoron, névkatalógus,
sztoicizmus

64.

Kölcsey Ferenc:
Zrínyi éneke,
Zrínyi második
éneke

szerepvers, belsõ vita,
dialogikus beszédforma,
motivikus utalás

Pieter Clares:
Vanitas csendélet
(G. 293. oldal,
Szk. 228. oldal)

összehasonlító értelme- Ady Endre:
zés megadott vagy a ta- Az Idõ rostájában
nulók által javasolt szempontok mentén
(halmazábra)
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65
67.

Kölcsey Ferenc:
Parainesis Kölcsey Kálmánhoz,
Esterházy Péter:
Pápai vizeken ne
kalózkodj!

intelem, gnóma, erkölcs,
nevelés, lefokozozttság, fiktív
hang, önmegszólítás, ars
poetica, hagyomány

az elõzetes tudás mozgósítása, a Parainesis
néhány szövegrészletének értelmezése csoportban, prezentáció, a
mû gondolatmenetének
rekonstruálása a részletek alapján, véleményalkotás; az Esterházy-mû
elõzetes olvasása, közös
értelmezése Kölcsey
mûvével összefüggésben, szemponttáblázattal
(kommunikációs helyzet,
teljesség-töredékesség,
hagyomány-újraírás,
erkölcs és szolgálat,
nyelvi megalkotottság);
szövegalkotási feladat

10.

68.

Vörösmarty
Mihály

pályakép, tragikum, irónia,
történelembölcselet,
mitologizálás, romantikus
eposz, epikus és drámai
költemény, epigramma,
gondolati óda, rapszódia

az elõzetes tudás mozgósítása, közös olvasás,
értelmezés, kérdésfelvetés, a pályakép önálló
feldolgozása a tankönyvbõl gondolkodástérképpel, megbeszélés

69
72.

Vörösmarty
Mihály:
Csongor és
Tünde

világdráma, drámai
költemény, kétszintes
dráma, allegorikus
szereplõk, archetípusok,
létfilozófiai kérdésfelvetés

otthoni olvasás, az elõze- a tankönyv
tes tudás mozgósítása,
vonatkozó
kapcsolatteremtés más képanyaga
mûvekkel, a kétszintes
dráma modelljének
megismerése és alkalmazása az értelmezésben (kérdésfelvetés,
archetipikus motívumok
és lehetséges jelentéseik
feltárása, az allegorikus
szereplõk tartalmainak,
motivációinak vizsgálata)
egyéni, pár- és csoportmunkában, prezentáció,
drámajáték, memoriter

73.

Vörösmarty
Mihály: Szózat

közösségi óda,
beszédhelyzet, szónoklat

közös értelmezés, a mû
összevetése a
Himnusszal közösen
keresett szempontok
mentén

Szerb Antal és
Balassa Péter
Vörösmartyról
(G. 308309.
oldal, Szerb A.
Szk. 241. oldal)
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54 ÓRA
74
75.

Vörösmarty
Mihály:
Gondolatok a
könyvtárban

gondolati óda, felvilágosult
mûveltségeszmény, kettõs
emberkép, történelembölcseleti kérdésfelvetés

szakaszos olvasás, közös
értelmezés megadott
szempontok mentén,
szövegalkotás

76.

Vörösmarty
Mihály:
A vén cigány

rapszódia, paradoxon,
önmegszólító versbeszéd,
bordal, önirónia

közös értelmezés, a
mûfaj jellegzetességének
vizsgálata megadott
szempontok alapján, a
biblikus és mitológiai
motívumok értelmezése
a meglévõ tudás elõhívásával

77.

Vörösmarty
Mihály: Elõszó

apokaliptikus látomás, profetikus versbeszéd, idõ- és
értékszembesítés, évszakszimbolika, újraértelmezés

közös értelmezés megadott szempontok alapján, a látomás néhány
poétikai eszközének
megfigyelése

10.
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F
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Az Éj monológja
(újraolvasás)

* Mind gimnáziumok, mind szakközépiskolák gyengébb osztályaiban ajánlható: vagy A vén cigányt
vagy az Elõszót olvassuk és értelmezzük, viszont hagyjunk rá két tanórát.
78.

Petõfi Sándor:
Dalaim

Petõfi-kultusz, az életrajz
fontosabb adatai, ars
poetica, ösztönösség-alkotói
tudatosság

az elõzetes ismeretek
összegyûjtése és rendszerezése, versértelmezés, vita

79.

Petõfi Sándor
népies költészete:
Hortobágyi
kocsmárosné,
Fa leszek, ha

népiesség, népies mûdal,
helyzetdal, zsánerkép,
életkép, beszédmód, megalkotottság, metaforizáció

a vers(ek) értelmezése
csoportmunkában, megadott szempontok szerint, a tanultak alkalmazása újabb versekkel
kapcsolatban

Margócsy István
Petõfirõl (G. 347348. oldal, Szk.
273. oldal), a
tankönyv vonatkozó képanyaga

* A szakközépiskolai tankönyvváltozat csak a Hortobágyi kocsmárosné c. verset tárgyalja.
80
81.

Petõfi Sándor:
A helység
kalapácsa

komikus eposz,
eposzparódia, stílusparódia,
stílustörés

elõzetes olvasás, az epo- G. 362. oldal,
szi konvenciókról való
Szk. 284. oldal
tudás aktivizálása, a mû
értelmezése csoportmunkában, megadott
szempontok szerint, különös tekintettel a stílustörés nyelvi eszközeire,
érvelõ szöveg alkotása
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A MAGYAR ROMANTIKA IRODALMA
54 ÓRA
82.

Petõfi Sándor:
Felhõk

a lírai én hangsúlyos jelenlé- önálló értelmezés
te, elégikus-tragikus hangvé- egyénileg, megbeszélés
tel, szabálytalan formák, tö- csoportban, közzététel
redékesség, látomásos képalkotás

83.

Petõfi Sándor
forradalmi látomásköltészete: A
XIX. század költõi,
Petri György:
Horgodra tûztél,
uram

retorikus szerkezet, váteszköltészet, döntéskényszer,
utópisztikus program, bibliai
motívumok; a váteszhagyomány lebontása, biblikus hagyomány, lefokozottság, irónia, önirónia

közös értelmezés megadott szempontok alapján, a lefokozás poétikai
eszközeinek vizsgálata,
néhány összevetõ megállapítás egyéni megfogalmazása és rögzítése
halmazábrában

84.

Petõfi Sándor
tájköltészete:
Kiskunság

tájleíró költemény, vershelyzet, beszédhelyzet, látószög

az elõzetes tudás mozgósítása, belsõ képalkotás, megbeszélés, közös
értelmezés közösen javasolt szempontok mentén

85.

Petõfi Sándor
szerelmi lírája:
Minek
nevezzelek?

összetett költõi kép, hitvesi
líra, nyelvbölcseleti kérdés,
rapszódiához közelítõ óda

közös értelmezés, különös tekintettel az összetett költõi képek és a
nyelvbölcseleti kérdés
vizsgálatára

86
87.

Petõfi Sándor:
Az apostol

elbeszélõ költemény, beszédhelyzet, elbeszélõi nézõpont, apostol, tragikum,
irónia

elõzetes olvasás, a mû
a tanulócsoporértelmezése a szerkezet tok szemléltetõ
és a kitüntetett szövegvázlatai
helyek vizsgálatával csoportmunkában, prezentáció, érvelés, vita,
összehasonlítás

88.

Petõfi Sándor:
Pacsírtaszót
hallok megint

tavaszi vers

értelmezés párban,
megadott szempontok
mentén, eszmecsere

89.

Részösszefoglalás pályakép

10.

Lotz Károly:
Pusztai táj (G.
370. oldal, Szk.
290. oldal)

pályakép az olvasói taEsterházy Péter:
pasztalatok összefoglalá- Petõfi, a
sával, összevetése a tan- légtornász
könyvbeli pályaképpel,
önálló feldolgozás csoportban, gondolkodástérképpel, a tankönyv
összefoglaló feladatsorának megbeszélésével
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54 ÓRA
90
91.

Mûértelmezõ
dolgozata
a) összehasonlítás
b) érvelés

92.

Arany János

pályakép, az életrajz
fontosabb adatai

az elõzetes ismeretek
összegyûjtése és rendszerezése, a tankönyv
pályaképének önálló feldolgozása csoportmunkában, jegyzetkészítés,
az olvasottak közös
megbeszélése

93
94.

Arany János:
Toldi estéje

az Arany-epika fõbb alkotásai, jellemzõi, Toldi trilógia,
elbeszélõ költemény, lirizáltság, értékkonfliktus, népies
és nemzeti költészet

elõzetes olvasás, közös
értelmezés megadott
szempontok mentén, véleményalkotás, vita, érvelés, illusztráció készítése, szövegalkotás (esszé)

95.

Arany János
nagykõrösi
lírakorszaka:
a) Letészem
a lantot, vagy
b) Õsszel

elégikus látásmód, idõ- és
értékszembesítés, idill és
elégikum

az elõzetes tudás
mozgósítása (toposzok,
homéroszi, ossziáni
világ), közös értelmezés
megadott szempontok
mentén

96.

Arany János:
Az örök zsidó

drámai monológ, léthelyzet,
toposz

közös értelmezés megadott szempontok
mentén, drámajáték

10.
É
V
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O
L
Y
A
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(G. 403. oldal,
Szk. 318. oldal,
G. 412. oldal,
Szk. 326. oldal
táblázata)

* Az örök zsidó feldolgozása a szakközépiskolás tankönyvváltozatban nem szerepel. Az óra vagy az
elõzõ versre (Letészem a lantot, illetve Õsszel) vagy a nagykõrösi balladákra fordítható.
97
99.

Arany János
nagykõrösi
balladakorszaka:
a) Ágnes asszony
vagy
b) Szondi két
apródja

ballada, az Arany-balladák
tematikus és világkép szerinti csoportjai;
a) lélektani ballada, népi ihletésû ballada, pillérversszak,
elbeszélõi állásfoglalás
vagy
b) kétszólamúság, döntésés szerepkényszer, értékkonfliktus, hatalomelv,
szeretetelv, idõsík

100 Arany János
elsõdleges elbeszélõ, má101. Õszikék-balladái: sodlagos elbeszélõ, kommunikációs helyzet, hagyomány
Tengeri-hántás
és közösség viszonya, valószerûség és szürrealitás, a
biztos világrend felbomlása

közös értelmezés, csoportmunka megadott
szempontok alapján, a
ballada mûfaji jellemzõinek, poétikai eszköztárának vizsgálata,
drámajáték

Borsos Miklós
illusztrációja az
Ágnes asszonyhoz (G. 425.
oldal, Szk. 339.
oldal)
vagy
a Szondi két apródja Koncz Zsuzsa elõadásában

a ballada értelmezése
csoportmunkában,
megadott szempontok
alapján, történetpiramis
készítése, drámajáték

Hollósy Simon:
Tengerihántás
(G. 439. oldal,
Szk. 347. oldal)
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Óra

Tananyag

Fogalmak, összefüggések

Tevékenységi formák

Szemléltetés

A MAGYAR ROMANTIKA IRODALMA
54 ÓRA
102.

Arany János
Õszikék-lírája:
a) Epilógus vagy
b) Mindvégig

a) epilógus, létösszegzõ
közös értelmezés elõre
vers, toposz, önirónia
megadott szempontok
vagy
mentén
b) létösszegzés, önmegszólítás, kevert mûfaj és hangnem, önkifejezõ költészet

* A Mindvégig c. verset a szakközépiskolás könyv nem tárgyalja, de közösen feldolgozható.
103

Részösszefoglalás szövegalkotás

104.

Feladatlap az
Arany-életmûbõl
(mûveltség +
szövegértés +
szövegalkotás)

105.

A magyar regény Jókai Mór pályaszakaszai,
kezdetei,
elbeszélõi szemlélete és
Jókai Mór
alkotásmódja, anekdota,
romantikus regény

csoportmunka,
prezentáció

a kétszintû érettségi követel- feladatlap megoldása
ményei szerint összeállítva
(mûveltség, irodalomelmélet, szövegértés, szövegalkotás)

részletek
Várkonyi Zoltán
Jókai-adaptációiból

az elõzetes tudás mozgósítása, a tankönyvi
szöveg önálló olvasása

106 Jókai Mór:
107. Az arany ember

romantikus teljességelv,
szentimentális idill, Midászmítosz, elbeszélésmód,
szubjektív elbeszélõ, objektív
elbeszélõ, okszerûség

elõzetes olvasás, a mû
közös értelmezése (térés idõviszonyok, cselekmény, karakterek és motivációik, kérdésfelvetés,
nézõpont, romantikus
jegyek)

108.

lélektani regény, idõrend,
nézõpont

Kemény Zsigmond jellegzetes stíluseszközeinek, történetalakításának, lélektani irányultságának megfigyelése
részletelemzéssel:
Özvegy és leánya

Kemény
Zsigmond

10.

* Kemény Zsigmond prózáját a szakközépiskolai tankönyvváltozat nem tárgyalja, az óra a Jókai-regény feldolgozására fordítható.
ÉV VÉGI ISMÉTLÉS
3 ÓRA
109 Év végi ismétlés,
111 rendszerezés:
stílusok, témák,
mûfajok; a
befogadás
történetisége,
idegenség és
ismerõsség
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11. ÉVFOLYAM
A tanmenetjavaslat felhasználási lehetõségei:
 heti 3 óra, évi 111 óra  középszint
 heti 5 óra, évi 185 óra  emelt szint
 heti 3 óra  középszint + 2 óra  emelt szint
A heti +2 órát úgy különböztettük meg, hogy az órák számozását újrakezdtük.
Óra

Tananyag

Fogalmak, összefüggések

Tevékenységi formák

Szemléltetés

ISMÉTLÉS
2 ÓRA
1.

Az irodalmi
befogadó, befogadás
kommunikációs
viszony, populáris
és magaskultúra

a meglévõ olvasói tapasz- Kovács András
talatok mozgósítása és
Ferenc: Dallambõvítése, mûértelmezés vázlat egy lírai
istálló falára  Ad
nótám: Pókháló
az ablakon

2.

Az irodalmi szöveg mint sajátos
jelrendszer

a meglévõ tudás
Bodor Ádám:
mozgósítása és bõvítése, A krétaszag
mûértelmezés
eredete

denotáció, konnotáció,

* Az ismétléskor feldolgozásra ajánlott mûvek nem szerepelnek sem a tankönyvben sem a a szöveggyûjteményben. A tanulók tudásszintje, motiváltsága szerint akár mást is választhatunk.
MADÁCH IMRE: AZ EMBER TRAGÉDIÁJA
6 ÓRA

11.
É
V
F
O
L
Y
A
M

3.

Mûfaji-tematikus
megközelítés, a
mû hagyományba ágyazottsága

romantikus világdráma,
újramitizálás, kétszintes
dráma, drámai költemény,
lirizáltság

a meglévõ tudás mozgósítása és bõvítése, mûfaji-tematikus ismeretek
alkalmazása, bizonyítás
szövegbõl

Johann Wolfgang von
Goethe: Faust,
Vörösmarty
Mihály: Csongor
és Tünde

12.

A Tragédia
eszmetörténeti
háttere

Immanuel Kant, Georg
Wilhelm Friedrich Hegel,
mechanikus materializmus,
utópista szocialisták

analógiateremtés,
szövegvizsgálat

G. 10. 5051. o.

45.

Szerkezeti meg- álomszínek, keretszínek, neközelítés:
vezetes arányok, a világszintéridõszereplõk tek (normaadó, normakövetõ tér- és idõviszonyai, allegorikus alakok, cél- és
viszonyrendszer, komplementeritás

csoportmunka, szöveghasználat, szemléltetõ
ábra (összefoglaló) készítése és prezentálása,
hozzászólás, értékelés,
önértékelés

(G. 23. o., Szk.
20.) Rodin: A
Pokol kapuja, G.
16., Szk. 13.
fürtábra, G. 20.
és 27. o., Szk.
17. és 24. o.
szemléltetõ ábrái

6.

A keretszínek, az menekülésszín, szerkezeti
álomszínek belsõ hasonlóságok és
szerkezete, mekülönbségek a színekben
nekülésszínek,
Ádám arcai
(szerepei)

csoportmunka, szemG. 26. o., Szk.
pontkeresés, elemzés,
22. ábrája
értelmezés,összehasonlítás, csoportosítás, szemléltetõ ábra készítése,
prezentáció

338



8/5/05 2:52 PM

Page 339



tanmenet.qxd

Óra

Tananyag

Fogalmak, összefüggések

Tevékenységi formák

Szemléltetés

MADÁCH IMRE: AZ EMBER TRAGÉDIÁJA
6 ÓRA
34.

Egy szín
betoldása

7.

Kérdésfelvetések
és válaszok Az
ember tragédiájában, eszmei
hatások

8.

Házi dolgozat
készítése

csoportmunka, kreatív
írás, drámajáték
erkölcsi kérdés, szabad
választás, kategorikus
imperativus, létértelem- és
történelembölcseleti kérdés,
Immanuel Kant, Georg
Wilhelm Friedrich Hegel

gyûjtõmunka a szövegbõl, a felmerült kérdések
értelmezése közösen, a
válaszlehetõségek részletes vizsgálata szoros szövegolvasással, csoportban, prezentáció, megbeszélés, vita

G. 15., Szk. 12.
o. Kass Jánosillusztráció, részlet Szinetár
Miklós Az ember
tragédiája c.
filmadaptációjából és/vagy a
Szikora János
rendezte Tragédiából (videofelvételrõl)

írószeminárium kb.
2 hétre elhúzódó részfeladatokkal (G. 32. 4.,
Szk. 29. 4. feladat)
A KLASSZIKUS MODERNSÉG IRODALMA
A MODERNSÉG FORDULATA AZ EPIKÁBAN
9 ÓRA

910. A klasszikus mo- modern, modernség,
dernség irodalpozitivizmus, miliõelmélet,
mának történel- realizmus, naturalizmus
mi, szellemi, mûvészeti
környezete

az elõzetes tudás mozgósítása, mûveltségbõvítés a tankönyvi szöveg
földolgozásával csoportmunkában, mozaikkal,
grafikai szervezõkkel

56.

A francia realista
regény
a) Stendhal:
Vörös és fekete
vagy
b) Honoré de
Balzac: Goriot
apó

a) karrierregény, lélektani
regény
b) Emberi színjáték, karrierregény, bûnügyi történet,
történelmi regény, kalandregény, valószerûség és fikcionalitás

otthoni olvasás, a regény G. 5455. és
alakulástörténetének ál- 60. o. szöveglomásai  elõzetes tudás részletei
mozgósítása, regényelemzés pár- és csoportmunkában, megadott
szempontok szerint,
közzététel

11
13.

Realizmus a XIX.
századi francia
regényben
Gustave
Flaubert:
Bovaryné

valószerûség és fikció, élet
és irodalom, realizmus és
romantika, széttöredezett regényvilág, metonimikus elbeszélés, metaforikus elbeszélés, motivikus utalásrend,
nézõponttechnika, szenvtelenség, elbeszélõi szerepkör,
komikum, tragikomikum

önálló olvasás elõzetes
szempontok alapján,
egyéni, pár- és
csoportmunka, kreatív
írás

Ron FrickeMark
MagidsonDavid
Aubrey: Baraka
c. filmjének részlete, példák társmûvészetekbõl
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Óra

Tananyag

Fogalmak, összefüggések

Tevékenységi formák

Szemléltetés

A KLASSZIKUS MODERNSÉG IRODALMA
A MODERNSÉG FORDULATA AZ EPIKÁBAN
(9 óra)
78.

Az orosz epika a
XIX. század második felében,
Anton Pavlovics
Csehov: A 6-os
számú kórterem

metaforizáció,
önazonosságvesztés,
semleges elbeszélõ

otthoni olvasás, elsõdleges olvasói reflexiók
megfogalmazása,
elemzés, összehasonlítás, vita, érvelés

14
15.

Orosz realizmus,
Nyikolaj Vasziljevics Gogol:
A köpönyeg

redukció (lefokozás, csökkentés), csinovnyik, groteszk, tragikomikum, fantasztikum, hangnemkeveredés, szkáz

otthoni olvasás, elsõdleges olvasói reflexiók
fogalmazása, elemzésértelmezés, összehasonlítás, értékelés, érvelés,
drámajáték

G. 71., Szk. 64 o.
Borisz Klusancev
illusztrációja,
részlet Nyikolaj
Vaszilijevics
Gogol: Egy õrült
naplója c.
mûvébõl Darvas
Iván elõadásában

910. Fjodor
Eszmeregény, polifonikus
Mihajlovics:
regény, szereplõi tudat
Dosztojevszkij:
Bûn és bûnhõdés

otthoni olvasás, regényelemzés pár- és csoportmunkában, megadott
szempontok szerint,
közzététel

Cseh TamásBereményi Géza: F.
M. Dosztojevszkij
és az ördög

16
17.

otthoni olvasás, csoport- G. 90. o. 6., Szk.
munka a tankönyvi kér- 76. 6. feladat
désekre építve, prezentáció, véleményalkotás, érvelés, önértékelés,
kreatív írás

11.
É
V
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Lev Nyikolajevics létbölcselet, hiteles lét,
Tolsztoj: Ivan Iljics önvizsgálat, lélektaniság,
halála
szubjektív idõ, oknyomozás,
visszatekintõ idõszerkezet,
metaforizáció

AZ ELÕMODERNSÉG MAGYAR EPIKÁJA
8 ÓRA
1819.

Mikszáth Kálmán: A tót atyafiak, mese, legenAz a fekete folt
da, beszédhelyzet és idõsík,
hangsúlyos megalkotottság,
az elbeszélés mûveletei, nézõponttechnika, egyenes beszéd, függõ beszéd, szabad
függõ beszéd, korlátozott
tudású elbeszélõ

otthoni olvasás, az elõze- G. 127., Szk.
tes tudás és a meglévõ
101. o. archív
olvasói tapasztalatok
felvétel
mozgósítása, mûfaji ismeretek (mese, legenda,
ballada) elõhívása és alkalmazása, mûértelmezés, véleményalkotás,
érvelés

11
12.

Mikszáth Kálmán: travesztia, olvasásmód,
Az aranyanekdota
kisasszony

az elõzetes tudás
aktivizálása,
novellaelemzés, az
ironizálás poétikai
eszközeinek vizsgálata
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Óra

Tananyag

Fogalmak, összefüggések

Tevékenységi formák

Szemléltetés

AZ ELÕMODERNSÉG MAGYAR EPIKÁJA
8 ÓRA
20.

Mikszáth Kálmán: A jó palócok, népi hagyoszakaszos olvasás
Szegény Gélyi
mányok, világmagyarázó
János lovai
elvek, a regényszerû olvasat
lehetõsége, balladaszerûség,
elbeszélésmód

John Ronald
Ruel Tolkien:
A gyûrûk ura
térképei vagy
Umberto Eco:
A rózsa neve
kolostorának
alaprajza

21
23.

Mikszáth Kálmán: eposz, társadalmi regény,
Új Zrínyiász
történelmi regény, travesztia,
publicisztikai mûfajok a mûben, vendégszöveg, újraalkotás, viszonylagosítás, valószerûség és irodalmiság,
összetett elbeszélõi hang,
elbeszélõi szerepek

önálló olvasás elõre
megadott és saját szempontokkal, jegyzetek
készítése, csoportmegbeszélés, prezentáció,
összevetés: (pl. Jókai
Mór, Nyikolaj Vasziljevics
Gogol elbeszéléstechnikájával) kreatív írás

Zrínyi Miklós:
Szigeti veszedelem (részletek)
Szabó Dezsõ:
Feltámadás
Makucskán
(részlet)

13
14.

Mikszáth Kálmán: viszonylagosság, különc,
Beszterce
történelemszemlélet
ostroma

értelmezés, vita, érvelés,
drámajáték

24.

Pályakép

az életmû fontosabb tényei,
jellemzõi

a meglévõ tudás bõvítése az olvasói tapasztalatok rendszerezésével, pályakép készítése
gondolkodástérképpel

15
16.

A XIX. és XX. század fordulójának
kisprózája
a) Petelei István:
A tiszta ház
b) Bródy Sándor:
Rembrandt eladja
a holttestét
c) Cholnoky
Viktor: Az alerionmadár vére

a) drámaiság, balladaszerûség, kihagyás
b) alakmás, anekdotikus
hagyomány, jelképes
utalásrend
c) töredékes szövegvilág,
korlátozott elbeszélõi tudás,
metaforikus elbeszélésrend

mindhárom elbeszélés
tájékozódó olvasása,
csoportalakítás
mûválasztás alapján,
értelmezés-elemzés
csoportmunkában, a
tankönyvi kérdések
segítségével, közzététel

25.

11.
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Novellaelemzõ
dolgozat: a szöveggyûjteményben olvasható
egy, az órán nem
értelmezett novella (HenriRené-Albert-Guy
de Maupassant,
Anton Pavlovics
Csehov, Mikszáth
Kálmán) elemzõ
bemutatása 2-3
A/4-es oldalnyi
terjedelemben
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Óra

Tananyag

Fogalmak, összefüggések

Tevékenységi formák

Szemléltetés

A MODERN DRÁMA KIALAKULÁSA
3 ÓRA
26.

A modern dráma társadalmi szerepek, értékkialakulása
viszonylagosság, középfajsúlyú dráma, naturalizmus

az elõzetes tudás moza tanulók által
gósítása, elõfeltevések
gyûjtött szövegmegfogalmazása, önálló és képanyag
ismeretbõvítés: a tankönyv- és a világháló
használata
(keresõprogramok)

27
28.

Henrik Ibsen:
Babaszoba

naturalizmus,
impresszionizmus,
szimbolizmus, analitikus
dráma, színmû

elõzetes tudás aktivizálása, idõ-, tér- és cselekményszerkezet vizsgálata, a szereplõi motivációk és a drámai
viszony(váltás)ok
feltárása, magatartásformák és igazságok mérlegelése, álláspont kialakítása, megvédése, vita,
érvelés, drámajáték,
összehasonlítás

17
18.

Anton Pavlovics
Csehov: Sirály

mûvészdráma, drámaiatlan
dráma, anti-Hamlet

idõ-, tér- és cselekményszerkezet vizsgálata, a
szereplõi motivációk és a
drámai viszony(váltás)ok
feltárása, magatartásformák és igazságok mérlegelése, álláspont kialakítása, Hamlet-párhuzamok és a központi
szimbólum (sirály)
értelmezése, memoriter

11.
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Részlet a Babaszoba egyik filmadaptációjából
vagy
Alfonzó Világszínház c. videokazettájáról a
Ványa bácsi
paródiájának egy
részlete

A KLASSZIKUS MODERNSÉG KÖLTÉSZETE
11 ÓRA
29
30.

A klasszikus modernség világ- és
emberképe, szellemiségének
meghatározó alakítói, költészeti
(mûvészeti) irányzatai

klasszikus modernség, a világ töredezettségének és a
személyiség osztottságának
modern tapasztalata, önreflexivitás, Arthur Schopenhauer, Søren Kierkegaard,
Friedrich Nietzsche, William
James, Henri Louis
Bergson, Sigmund Freud,
szimbolizmus, parnasszizmus, esztétizmus, l'art pour
l'art, impresszionizmus,
szecesszió, areferencialitás

A meglévõ tudás mozgósítása, mûveltségbõvítés,
önálló ismeretszerzés: a
tankönyvi szöveg feldolgozása jelöléssel, megbeszélés, anyaggyûjtés
(irányzatok-alkotások),
bemutatás kis
csoportban

G. 175., 185.,
188., Szk. 139.,
149., 151. o.
képei, a tanulók
gyûjtött (a világhálóról nyomtatott) anyaga,
esetleg csoportonként 1-2
perces power
point bemutatók

342



8/5/05 2:52 PM

Page 343



tanmenet.qxd

Óra

Tananyag

Fogalmak, összefüggések

Tevékenységi formák

Szemléltetés

A KLASSZIKUS MODERNSÉG KÖLTÉSZETE
11 ÓRA
19
20.

A kasszikus modernség poétikáiból, Charles
Baudelaire: Az
utazás

toposz, archetípus, allegória, mûértelmezés, kreatív
szimbólum
írás: érvelés

31.

Charles
Baudelaire:
Kapcsolatok

programvers, szimbolizmus,
szinesztézia, toposzok

a líra új kifejezésmódbeli G. 189191.,
jellemzõinek azonosítása Szk. 153.
a versben, kreatív írás
és 159. o.
szövegrészletek

32.

Charles
Baudelaire: Az
albatrosz

programvers, életkép,
szimbólum, allegória

a szimbólum és az allegória közti hasonlóság
és különbség vizsgálata,
kreatív írás

33.

Paul Verlaine:
Õszi chanson

sanzon, költészettan,
mûértelmezés, az új kölverszene, hangulatlíra,
tészeteszmény jellemzõiõsztoposz, impresszionizmus nek kiemelése, a zeneiség elemeinek számbavétele

21
22.

Paul Verlaine:
Költészettan

költõi program, hagyomány

a hagyományhoz való
viszony értelmezése
T-táblázattal, poétikaértelmezések kettéosztott naplóval

részletek
szimbolista
poétikákból (G.
202., 203., 220.
oldal)

34
35.

Jean-NicolasArthur Rimbaud:
A részeg hajó

utazástoposz, önazonosságkeresés, látomásos
képalkotás

szakaszos olvasás, az
utazástoposz jelentéslehetõségeinek és a látomásos képalkotásnak a
vizsgálata, néhány kép
olvasói értelmezése

Cseh Tamás
Bereményi Géza:
Arthur Rimbaud
elutazik vagy
részlet Agnieszka
Holland: Teljes
napfogyatkozás
c. filmjébõl

36
37.

Rainer Maria
Rilke: Archaikus
Apolló-torzó,
drámaóra

a befogadás természete

szoborjáték

23
24.

Jean-Nicolasszabad képzettársítás,
Arthur Rimbaud: hermetizmus,
A magánhangzók areferencialitás
szonettje,
Stéphane Mallarmé: E szûz, e
szertelen

G. 199. 4. feladat

G. 189. és
197. o.
karikatúrái

versolvasás,
versértelmezés, kreatív
írás: esszé (G. 219. 1.
feladat)
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Óra

Tananyag

Fogalmak, összefüggések

Tevékenységi formák

Szemléltetés

A KLASSZIKUS MODERNSÉG KÖLTÉSZETE
11 ÓRA
38.

Összefoglalás,
a klasszikus modernség költészetének irodalomés nyelvfelfogása

az olvasói tapasztalatok
számbavétele, kreatív
írás, érvelés, cáfolás
(G. 229. 9., Szk. 181. 8.
kérdés alapján)

39.

Feladatlap
a klasszikus
modern lírából

feladatlap megoldása

25
26.

Feladatlap: a mo- (összeállítás az emelt szintû
dernség fordulata érettségi vizsga szempontjai
a világirodalom- szerint)
ban

G. 213., 220. és
228., Szk. 172.,
177178 o. (Stéphané Mallarmé,
Rainer Maria
Rilke, Paul Valéry
írásai)

KLASSZIKUS MODERNSÉG A MAGYAR IRODALOMBAN
63 ÓRA
40
41.

A magyar klasszi- folyóirat-kultúra, Nyugat,
kus modernség
Holnap
irodalmának történelmi, szellemi,
mûvészeti környezete, a Nyugat

11.
É
V
F
O
L
Y
A
M

A meglévõ tudás mozgósítása és csoportosítása,
kérdések, elõfeltevések
megfogalmazása, a bevezetõ tankönyvi szöveg
(G. 245256., Szk.
195206. o.) kis
csoportban történõ
földolgozása mozaikkal,
önértékelés

a tanulók gyûjtött
szemléltetõ anyagai (korabeli képeslapok, városképek, folyóiratok címlapjai,
reklámok, kávéházak fotói, a
magyar impreszszionizmus, szecesszió és eklektika neves alkotásai stb.)

az elõzetes tudás mozgósítása, csoportosítása,
az életmû gazdagságának, tematikai, formai,
poétikai változatosságának, a befogadás változó
voltának megismerése,
gondolkodástérkép készítése

G. 257. és 261.,
Szk. 207. és 210.
oldal: karikatúra
és fotó, G.
258259., Szk.
208. o.
szövegrészletei

ADY ENDRE
13 ÓRA
42.

Ady Endre

27
28.

Az elõmodernség filozófiai dal, impresszioniszmagyar költésze- tikus versnyelv
te, Vajda János:
Húsz év múlva,
Nádas tavon

pályakép: az életút és az
életmû jelentõs tényei,
kronológiai és topográfiai
ismeretek, regionális és
kulturális kötõdések, az
életmû változó értékelései

elõzetes ismeretek
elõhívása, versértelmezés, a romantikától való
eltávolodás poétikai
eszközeinek vizsgálata
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kötet- és cikluselemzés,
a kötet nyitó és záró darabjának közös értelmezése, majd kis csoportokban (a tankönyvi kérdésekkel) ciklusonként
egy vers értelmezése, a
ciklusok és a versek
egymáshoz való néhány
lehetséges kapcsolatának föltárása, prezentáció, értékelés

A tankönyv
vonatkozó
képanyaga,
Ismeretlen
korvin-kódex
margójára

ADY ENDRE
13 ÓRA
43
45.

Új versek kötetés cikluselemzés
(Góg és Magóg
fia vagyok én ,
Új vizeken járok,
Héja-nász az avaron, A Tisza-parton, A Szajna
partján, Búgnak
a tárnák)

szecessziós és szimbolista
versnyelv, kötetkompozció,
tematikus ciklus, vezérvers,
ars poetica, látomásos
képalkotás, önmitologizálás,
öntematizálás, areferencialitás, szimultán versritmus,
innováció

* Az Ismeretlen korvin-kódex margójára c. mûvet a tankönyvi szövegek nem elemzik, de a szöveggyûjteményben megtalálható.
29
30.

A vár fehér asszo- allegória  szimbólum,
nya, A fekete
areferencialitás, rögzítetlen
zongora
jelentés

versértelmezés, verselemzés a kettéosztott
napló és az utolsó szó
joga technikájával

H. Nagy Péter:
Szimbólum
és/vagy allegória
(Iskolakultúra
2000. 15. sz.),
Palkó Gábor:
Hangszer  hang
 meghallás
(Iskolakultúra,
2000. 15. sz.)

46.

A Sion-hegy alatt hegytoposz, széttartó beszédmód, összetett lélekállapot, a gondviseléshit (normaadó középpont)
elbizonytalanodása

mûértelmezés, a nyelvi
megalkotottság jellemzõinek vizsgálata, kapcsolatkeresés a magyar
lírahagyománnyal (Balassi Bálint), kreatív írás

Nemes Nagy
Ágnes: Ekhnáton
jegyzeteibõl

* A Nemes Nagy Ágnes-verset a 12. évfolyamos tankönyv tárgyalja.
47.

Kocsi-út az
éjszakában

a csonkaság élménye, a
teljesség igénye a mûalkotásban, utazás- és éjszakatoposz

mûértelmezés, kreatív
írás, memoriter

48.

Száz hûségû
hûség

költészeti fordulat, a személyiség osztott és változó voltának tapasztalata, önmegértés, önazonosság, paradoxon, kiazmus, fogalmibb
nyelvhasználat, a szintaktikai
viszonyok felértékelõdése

közös mûértelmezés
G. 298. 3. feladat
különös tekintettel a vers
nyelvi megalkotottságára, memoriter

G. 295. 1., Szk.
243. 1. feladat
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ADY ENDRE
13 ÓRA

11.
É
V
F
O
L
Y
A
M

31
32.

Az õs Kaján

önmitologizálás, öntematizálás, örömelv, kultúraelv,
ballada, belsõ vita, mitikus
küzdelem

49.

Sípja régi
babonának

a hagyományhoz való vimûértelmezés, a versben
szony újraértelmezése, kuruc beszélõ hangok
versek, a hagyomány meg- azonosítása, kreatív írás
szakítottságának és folytonosságának tapasztalata

50.

Ésaiás könyvének a bibliai hagyomány fölértémargójára
kelõdése, parafrázis, profetikus beszédmód, archaizáló
versnyelv, prózavers, az I. világháború mint
háttérvonatkozás

mûértelmezés a bibliai
hagyománnyal és a világháborúval mint háttérvonatkozással összefüggésben, költészeti
párhuzamok keresése

51.

Az eltévedt lovas

szimbólum rögzíthetetlen
jelentés, újszerû beszédhelyzet, hiány, idõsík, ismétlõdõ
motívumok

mûértelmezés a beszédhelyzet, a díszletezés, a
központi szimbólum, valamint a hiány szerepének és az idõsíkok játékának a részletesebb
vizsgálatával

33
34.

Életmûközelítések a szakirodalomban

kánon

szakszövegolvasás szabadon választott szövegfeldolgozási technikával,
egyéni munka,
közzététel: kiselõadások

Király István,
Vezér Erzsébet,
Kenyeres Zoltán
egy-egy tanulmányrészlete,
részletek az
Újraolvasó Adytanulmányaiból

52.

Õrizem a szemed Csinszka-vers, szándékolt
egyszerûség, fogalmibb
nyelvhasználat, vallomásosság, gondolatalakzat

mûértelmezés, néhány
Csinszka-vers elolvasása
a szöveggyûjteménybõl,
elsõdleges olvasói reflexiók megfogalmazása

Márffy Ödön
Csinszka-portréja
(G. 301., Szk.
258. o.)

53.

Részösszefoglalás a pálya alakulástörténete, az
életmû befogadástörténete
az európai lírafolyamatokkal
is összefüggésben, újraértelmezési kísérletek

a pályakép reflektált újra- G. 313316.,
olvasása a szerzett olva- Szk. 260263. o.
sói tapasztalatok fényé- táblázata
ben, gondolkodástérkép
kiegészítése, véleményalkotás (G. 317., Szk.
264. o. összefoglaló kérdéseinek segítségével)

versértelmezés megadott
szempontokkal csoportmunkában, összehasonlítás (Arany-ballada)

Michelangelo
Buonarotti-freskórészlet (G. 303.,
Szk. 250. o.), az
Ószövetség néhány vonatkozó
részlete
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ADY ENDRE
13 ÓRA
54.

Irodalmi dolgozat: összehasonlító elemzés az
otthoni felkészülés (halmazábravázlat) lehetõségével

például: Ady Endre: A magyar Messiások és Kovács
András Ferenc: Új magyar
Messiások vagy
Ady Endre: Párizsban járt az
Õsz és A hosszú hársfa-sor

otthoni felkészülés: vázlatként halmazábra vagy
szemponttáblázat
készítése

* A felsorolt mûvek szándékoltan nem szerepelnek a szöveggyûjteményben sem.
35
36.

Ady Endrefeladatlap

(összeállítás az emelt szintû
érettségi vizsga szempontjai
szerint)
KRÚDY GYULA
2 ÓRA

55
56.

Krúdy Gyula:
Duna mentén

utazástoposz, szövegszerûség, metaforikus utalásrend,
alteregó (hasonmás),
tudatelbeszélés

a két elbeszélés otthoni részlet Huszárik
olvasása, tanulói válasz- Zoltán Szindbád
c. filmjébõl
tás, a választás szerinti
csoportalakítás, mûértelmezés tanári kalauzokkal
(G. 321., 325. és Szk.
268., 272. o.), prezentáció, Krúdy prózapoétikai
újításainak összegyûjtése
az olvasói tapasztalatok
alapján

MÓRICZ ZSIGMOND
7 ÓRA

11.
É
V
F
O
L
Y
A
M

57.

Móricz Zsigmond pályakép, realizmus,
naturalizmus,

az elõzetes tudás mozgósítása, ismeret-, illetve
mûveltségbõvítés a tankönyvi szöveg önálló földolgozása kooperatív tanulással és önellenõrzéssel, gondolkodástérkép

37
38.

Krúdy Gyula:
Vörös ökör

emlékezéstechnika

novellaértelmezés, a
hangsúlyozott szövegszerûség elemeinek, az
emlékezéstechnika nyelvi
jellemzõinek vizsgálata

58.

Móricz Zsigmond: Judith és
Eszter vagy
Tragédia

lélektaniság, történetelvûség, folyamatos idõvezetés,
drámaiság, szabad függõ
beszéd, metaforikus elemek

szakaszos olvasás, narra- Korniss-fotó
tív szövegek megközelí- (G. 340.,
Szk. 278. o.)
tési szempontjainak alkalmazása, a hagyományos és újító prózapoétikai elemek kiemelése,
kreatív írás

* A Judith és Eszter c. novellát a szakközépiskolai tankönyv nem tárgyalja.
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MÓRICZ ZSIGMOND
7 ÓRA

11.
É
V
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O
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Y
A
M

59
60.

Móricz
Zsigmond:
Barbárok

klasszikus novellaszerkezet,
népmesei, balladai elemek,
drámaiság, hiány, nyelvi
megalkotottság: széttartó és
egységesítõ elemek

otthoni olvasás, novellaértelmezés a szereplõk
és viszonyrendszerük,
indítékaik feltárása,
a drámaiság elemeinek
és hatásainak vizsgálata,
a nyelvi megalkotottság
jellemzõinek kiemelése
és megfogalmazása,
drámajáték

39
40.

Huszárik Zoltán:
Szindbád

az irodalom határterületei,
adaptáció

filmnézés, megbeszélés

61
62.

Móricz Zsigmond: Az Isten
háta mögött

realista-naturalista prózahagyomány és újítás, redukció,
párbeszéd Gustave Flaubert
regényével, drámai jelenetezés, az idõrend folyamatosságának megtörése, nézõponttechnika, szabad függõ
beszéd, utalástechnika

otthoni olvasás, az elsõdleges olvasói tapasztalatok összegyûjtése,
kérdések, szempontok,
problémák megfogalmazása, válaszkeresés gyûjtõ- és elemzõ munkával,
értelmezéssel, kis csoportokban, összehasonlítás (Bovaryné), prezentáció, kreatív írás, a pályakép otthoni, reflektált
újraolvasása

63.

Részösszefoglalás KrúdyMóricz

összehasonlítás

41
42.

Móricz Zsigmond: Úri muri

otthoni olvasás, a regény
értelmezése tanári kalauzokkal, csoportmunkában, prezentáció

dzsentritéma, drámai
jelenetezés, metaforikus
utalásrend

BABITS MIHÁLY
12 ÓRA
64.

Babits Mihály

Pályakép, az életút és az
életmû jelentõs tényei, kronológiai és topográfiai ismeretek, regionális és kulturális
kötõdések, bölcseleti irányultság, poeta doctus, szecesszió, szimbolizmus, impresszionizmus, újklasszicizmus, tárgyias költészet,
teremtésesztétika

az elõzetes tudás mozgósítása, csoportosítása,
az életmû gazdagságának, tematikai, formai,
poétikai változatosságának, az értékelés változásának megismerése,
gondolkodástérkép

(G. 355., Szk.
293. o.) RipplRónai-portré,
Nemes Nagy
Ágnes tanulmányrészlete
(G. 356., Szk.
294. o.)
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BABITS MIHÁLY
12 ÓRA
65
67.

Levelek Iris koszorújából kötetelemzés (In Horatium, A lírikus
epilógja,
Messze , meszsze , Fekete
ország, Hegeso
sírja)

koszorútoposz, a tartalmi és
a formai sokszínûség poétikája, hagyomány és újítás,
esztétizmus, szecessziós,
szimbolista, impresszionista
versnyelv, filozofikusság, individualizmus, párvers,
egészelvûség, nyelvi megalkotottság, tárgyiasság,
tudatlíra, viszonylagosság

kötetelemzés: a kötetcím, a nyitó és záró vers
közös értelmezése, majd
kis csoportokban néhány vers értelmezése, a
versek egymáshoz való
lehetséges kapcsolódásainak föltárása, prezentáció (a tk. kérdés- és
feladatsora), kreatív írás

Hegeso
síremléke
(G. 377.,
Szk. 311. o.)

* A fekete ország c. verset a szakközépiskolai tankönyv nem tárgyalja. A szöveggyûjteményben viszont
megtalálható, így akár ezt is feldolgozhatjuk kis csoportokban.
43
44.

Strófák a wartburgi dalnokversenybõl

párvers, nyitány

az elõzetes tudás aktivizálása (trubadúrok és
minnesängerek), összehasonlítás, motivikus
elemzés

68.

Esti kérdés

kérdezõ világ- és önszemlélet, létértelem-kérdés, tudatlíra, körmondat, retorikus
szerkezet, szecessziós versnyelv, önkéntelen emlékezet

címmeditáció, elõfeltevések megfogalmazása,
a vers értelmezése tanári
segítséggel

69.

Húsvét elõtt

húsvéti vers, közösségi érdekeltségû ódahagyomány,
rapszódia, retorikai alakzatok és képrendszer, hatás,
toposzok (malom, vér, bor,
búza, békesség), expresszionisztikus versnyelv, forma- és
ritmusváltás, az I. világháború mint háttérvonatkozás,
békevágy

címmeditáció, közös értelmezés, a vers meggyõzõ szándékának, mûfaji, retorikai és képi hatáselemeinek vizsgálata
tanári irányítással

Vörösmarty Mihály A vén cigány, Berzsenyi
Dániel A magyarokhoz, Petõfi
Sándor Egy
gondolat bánt
engemet c. versének vonatkozó
szöveghelyei

45
46.

Régen elzengtek
Sapphó napjai

önértelmezés, paradoxon,
költészet- és szigettoposz

az elõzetes tudás elõhívása (antikvitás, líra),
címmeditáció, versértelmezés, rövid esszé

Babits Mihály:
Kell-e költészet,
(szgy. 392. o.)

70.

Cigány a
siralomházban

ars poetica, számvetés, idõés értékszembesítés, a
költészet és a költõszerep
leértékelése, az értékelés
személyességének és
viszonylagosságának
tapasztalata

címmeditáció, elõfeltevések megfogalmazása,
a mû értelmezése a
versbeli poeticák idõ- és
értékszembesítõ szerkezete mentén, értékelés,
érvelés, vita

Munkácsy Mihály:
Siralomház
(G. 389., Szk.
319. o.)
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BABITS MIHÁLY
12 ÓRA
71.

Csak posta voltál hagyománytörténés és (ön)- versértelmezés a késõidentitás, metaforizáció
modern hagyományta(posta, szál, meder, hurok)
pasztalattal és önértéssel
összefüggésben, érvelés
a hagyomány megkerülhetetlensége mellett/ellen, kreatív írás,
memoriter

72.

Balázsolás

életrajziság, zsoltárhagyomány, vallomásosság,
elégikusság és irónia

a vers értelmezése az
Feledy-illusztráció
életrajzi vonatkozásokkal (G. 399.,
is összefüggésben
Szk. 327. o.)

47
48.

Õsz és tavasz
között

évszaktoposz, dalforma,
szövegköztiség, számvetés

a vers értelmezése a képi Babits Mihály
kisszerkezetek részletes Beszélgetõ
vizsgálatával
füzeteibõl
(részletek)

73
74.

Jónás könyve,
Jónás imája

számadáshelyzet, bibliai szöveghagyomány, parafrázis,
elbeszélõ költemény, önértés, küldetés és erkölcsiség,
szerepfelfogás, alakmás,
példázatosság, metaforizáció, vallomásosság és
eltávolítás, nyelvi-stiláris
széttartás, irónia

az elõzetes tudás mozgósítása, Jónás próféta
könyvének újraolvasása
(9.-es szöveggyûjtemény!), gyûjtõmunka,
összehasonlítás, az eltérések lehetséges szerepének megfogalmazása,
az elbeszélõ költemény
és az ima értelmezése az
életmûben betöltött szereppel összefüggésben

75.

Részösszefoglalás pályakép 2.

49
50.

Irodalmi
dolgozat: érvelés

11.
É
V
F
O
L
Y
A
M

Individualitás vagy kollektivitás  a magyar lírahagyományból vett példákkal.
A korok kínálta szereplehetõségeket és költõi
szerepfelvételeket számba
véve érvelj a váteszköltészet
mellett vagy ellene!

Szabó Lõrinc:
Harminc év
(részlet), Ady
Endre: Sípja régi
babonának
(újraolvasás)

Ószövetség:
Jónás könyve,
Kádár János
Miklós rézkarca
(G. 402., Szk.
330. o.)

a pályakép reflektált
újraolvasása a szerzett
olvasói tapasztalatok
fényében, a gondolkodástérkép kiegészítése,
véleményalkotás
G. 408. 1. 3.
szövegrészlet (Az
írástudók
árulása)
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KOSZTOLÁNYI DEZSÕ
13 ÓRA+2 ÓRA
76.

Kosztolányi
Dezsõ

az életút és az életmû jelentõs tényei, mûvei, kronológiai és topográfiai ismeretek,
regionális és kulturális kötõdések, az életmû változó értékelése, az irodalmi hagyományban betöltött szerepe

az elõzetes tudás mozG. 410., Szk.
gósítása, csoportosítása, 338. o. fotó
az életmû gazdagságának, mûfaji és tematikai,
formai, poétikai változatosságának megismerése (G. 4117.) gondolkodástérkép

77.

A szegény
kisgyermek
panaszai

versfüzér, keretes szerkezet,
kettõs látásmód, emlékezet
és képzelet játéka, szimbolista, impresszionista, szecessziós versnyelv

tájékozódó olvasás, mûválasztás, csoportalakítás
a választott mûvek szerint, önálló elemzés-értelmezés kis csoportokban, prezentáció a versek
megszólaltatásával

78.

Boldog, szomorú újévi vers, számvetés, egydal
más mellett érvényes minõségek, többértelmûség,
bõségtoposzok

címmeditáció, a nyelvi
megalkotottság szerepének vizsgálata az értelmezés lehetõségeivel
összefüggésben

51
52.

a) Ady-vita
vagy
b) Kosztolányi-vita

tájékozódás, témaválasztás, önálló kutatás, információkeresés, bibliográfia összeállítása, kiselõadás állásfoglalással
(jelentés írása különféle
források alapján)

79.

Õszi reggeli

õsztoposz, szemlélõdés,
címmeditáció, jóslás,
látvány, tapasztalat,
versértelmezés, a nyelvi
tárgyiasság és személyesség megformáltság jellemzõ
jegyeinek vizsgálatával,
összehasonlítás,
illusztrálás, memoriter

80.

Halotti beszéd

szövegköztiség, a lét és az
idõ modern tapasztalata,
hétköznapiság és szentség

81
82.

Hajnali részegség létértelmezõ vers, hosszúvers, vallomásos és visszatekintõ beszédhelyzet, mozaikosság, kettõs oppozíciók,
karneváltoposz, vendégléttudat

11.
Rainer Maria
Rilke: Õszi nap

a nyelvemlékbelitõl
Halotti beszéd és
eltérõ személyiség-, lét- Könyörgés
és idõtapasztalat lehetséges okainak és versbeli
megformálásának vizsgálata, véleményalkotás
az elsõdleges olvasói tapasztalatok összegzése,
a vershelyzet és a beszédhelyzet értelmezése,
a vers kis- és nagyszerkezeteinek vizsgálata
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Óra
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Fogalmak, összefüggések

Tevékenységi formák

Szemléltetés

KOSZTOLÁNYI DEZSÕ
13 ÓRA+2 ÓRA
53
54.

a) Aranysárkány
vagy
b) Pacsirta

a) szimbólum (aranysárkány), értékviszonylagosság
b) szubjektív idõ, rögzítetlen
látószög, értékviszonylagosság

otthoni olvasás, csoport- egy-egy részlet
alakítás egyéni regényvá- Ranódy László
lasztás szerint, regényér- filmadaptációiból
telmezés tanári kalauzokkal, prezentáció

83
85.

Édes Anna

történetelvûség és szövegszerûség, keretes szerkezet,
legendaképzés, viszonylagosítás, lélektaniság, elidegenedettség-tapasztalat

otthoni olvasás elõzetes részlet Fábri
szempontokkal, regény- Zoltán filmjébõl
mûfaj lehetséges megközelítési szempontjainak alkalmazása az értelmezési folyamatban,
csoportmunka, prezentáció, vita, kreatív írás

55
56.

Pacskovszky
József Esti Kornél
csodálatos
utazása c. filmje

86
87.

Esti Kornél-novellák: Villamosutazás, Az utolsó
fölolvasás vagy
A kulcs

11.
É
V
F
O
L
Y
A
M

filmnézés, megbeszélés

novellafüzér vagy regény,
mozaikosság, hasonmás,
hangsúlyos szövegszerûség,
az elbeszélõi helyzet elsõdlegessége, metaforikus, motivikus utalásrend, toposzok,
hiteles lét, egzisztencializmus, lélektaniság

tájékozódó olvasás
(otthon), mûválasztás,
csoportalakítás,
kérdések, szempontok
megfogalmazása, önálló
értelmezés kis
csoportokban, közös
megbeszélés

részlet Pacskovszky József
Esti Kornél csodálatos utazása
c. filmjébõl, Örkény István: Mi
mindent kell
tudni

* Az utolsó felolvasás c. novellát csak a gimnáziumi, A kulcs c.-t csak a szakközépiskolai tankönyv
tárgyalja. A Mi mindent kell tudni c. Örkény-egyperces nem található meg a szöveggyûjteményben sem.
57
58.

Ady Endre: Nem
feleltem magamnak és Kosztolányi Dezsõ: Ének
a semmirõl

összehasonlító elemzés
(különös tekintettel a
késõmodern fordulatra)

88.

Kosztolányi
a nyelvek egyenrangúsága
nyelvszemlélete, és sokfélesége, a nyelvi
részösszefoglalás megelõzöttség gondolata

a G. 457458. o. idézeteinek értelmezése kettéosztott naplóval, közös
megbeszélés, a pályakép
reflektált újraolvasása, az
olvasói tapasztalatok beépítése, a gondolkodástérkép kiegészítése,
véleményalkotás

89
90.

Irodalmi dolgozat: értekezés
átfogó témában

például: Az õsztoposz szerepe és jelentései Kosztolányi
lírájában
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Tevékenységi formák

Szemléltetés

KOSZTOLÁNYI DEZSÕ
13 ÓRA+2 ÓRA
59
60.

Kosztolányifeladatlap

(összeállítás az emelt szintû
érettségi vizsga szempontjai
szerint)
VERSEK, NOVELLÁK A NYUGATOSOKTÓL
(9 + 2 óra)

91
92.

Juhász Gyula:
portré, tápai versek, az életTápai lagzi, Anna kép megújítása, verszene,
örök
haláltánc, paradox emlék,
imaszerûség

a Juhász Gyula-i költészet néhány jellemzõ tematikus és poétikai vonásának megismerése a
két vers értelmezésével,
memoriter

93
94.

Tóth Árpád:
portré, egynemû líra,
Elégia egy reimpresszionizmus
kettyebokorhoz,
Esti sugárkoszorú

a Tóth Árpád-i költészet
néhány jellemzõ
tematikus és poétikai
vonásának megismerése
a két vers értelmezésével

61
62.

Vörösmarty
mûvészportré, ars poetica,
Mihály: Liszt
költõi levél, rapszódia
Ferenchez és
Juhász Gyula:
Gulácsy Lajosnak

az elõzetes ismeretek
elõhívása, összehasonlító elemzés szemponttáblázat készítésével,
csoportmunkában

95.

Füst Milán:
Önarckép

kettéosztott napló készítése, megbeszélés: az
utolsó szó joga
technikával

számvetés, gyermek- és
aggastyántoposz

Gulácsy Lajos
Nakonxipán-képei, Liszt Ferenc
Magyar rapszódiák (részletek)

11.

96.

Karinthy Frigyes:
Így írtok ti

portré, irodalmi paródia

az irodalmi paródia poé- címlap (G. 500.,
tikai eszközeinek, hatáSzk. 412. o.)
sának, hatásfeltételeinek
vizsgálata szövegelemzéssel

97
98.

a) Karinthy
Frigyes: Találkozás egy fiatalemberrel
vagy
c) Csáth Géza: A
varázsló kertje

a) klasszikus szerkezet, alakmás
b) lélektaniság, impresszionizmus, szecesszió,
kerttoposz

otthoni tájékozódó olvasás, mûválasztás, csoportalakítás a választott
mûvek szerint, önálló
elemzés-értelmezés kis
csoportokban, prezentáció mûrészletek felolvasásával

Tolnai Ottó:
árvacsáth,
Kosztolányi
Dezsõ: Boldog,
szomorú dal

* A Karinthy-novellát csak a gimnáziumi tankönyv tárgyalja.
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Fogalmak, összefüggések

Tevékenységi formák

Szemléltetés

VERSEK, NOVELLÁK A NYUGATOSOKTÓL
9 + 2 óra
63
64.

Karinthy Frigyes:
Mint vélgaban

halandzsa, nyelvkritika,
álszó, álmondat, álszöveg,
jelentéstelenítés

novellaértelmezés megadott szempontokkal, a
halandzsa nyelvi eszközeinek vizsgálata kettéosztott naplóval, kreatív
írás (halandzsavers)

99.

Összefoglalás: A
nyugatosok

G. 516., Szk. 423. o.

elõzetes otthoni áttekintés, csoportmegbeszélés, prezentáció, szemponttáblázat közös
kitöltése

100 Nyugat-matiné: a
101. téma során megtanult memoriterekbõl szerkesztett mûsor
65
66.

lélektaniság, nõi sors, nemi
Kaffka Margit:
A Kirilláné múltja szerepek, impresszionizmus

novellaértelmezés a biológiai és társadalmi nemi
szerepek változásának
középpontba állításával,
a kaffkai prózanyelv
néhány sajátosságának
kiemelése

AZ AVANTGÁRD IRODALMA
7 ÓRA

11.
É
V
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O
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projektorientált tanulás, magnó, CD-lejátelõzetes felkészülés a té- szó, esetleg proma (nyugatosok) folya- jektor használata
matában minden tanuló
rész vesz

102 Az avantgárd és
104. irányzatai

67
68.

Mûvek, mûrészletek az avantgárd
irodalmából
(Filippo Tommaso Marinetti: Óda
a verseny-auto

avantgárd, elit- és populáris
kultúra, az avantgárd viszonya a klasszikus és késõmodernséghez, kubizmus, futurizmus, expresszionizmus,
dada, szürrealizmus, konstruktivizmus, szimultánizmus,
szabad vers, a központozás
hiánya, a szintaxis széttördelése, automatikus írás

projektorientált tanulás:
elõzetes otthoni tájékozódást (a tk. vonatkozó
fejezete) követõen: az
érdeklõdésnek megfelelõ
csoportalakítás, tervezés,
feladatmegosztás,
anyaggyûjtés (könyvtár,
világháló), anyagelrendezés, bemutatóanyag készítése (csomagolópapíron vagy power pointtal),
csoportalkotás az adott
irányzat jellemzõi
szerint (tapéta, dísztárgy,
poháralátét stb.),
prezentáció

tanulói csoportonként (és
irányzatonként)
3-5 perces
bemutató; a tk.
vonatkozó
képanyaga

portfólió-készítés az
avantgárd témakörébõl
megadott szempontok
szerint, versolvasás és
reflektálás  frontális
beszélgetés
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Fogalmak, összefüggések

Tevékenységi formák

Szemléltetés

AZ AVANTGARD IRODALMA
7 ÓRA
67
68.

mobilhoz, Paul
Éluard: Szemed
íve, Vlagyimir Vlagyimirovics Majakovszkij: Nadrágba bújt felhõ)

105.

Guillaume Apolli- képvers, újítás és
naire: A megseb- hagyomány
zett galamb és a
szökõkút

a tanultak alkalmazása,
közös versértelmezés,
kreatív írás (képvers)

106.

Kassák Lajos:
Mesteremberek

versértelmezés, a vers
nyelvi megalkotottságának újszerû megoldásait
vizsgálva

69
70.

Guillaume Apolli- szimultánizmus, a lírai
naire: Égöv
személyiség osztottsága, a
központozás hiánya

107 Kassák Lajos: A
108. ló meghal a madarak kirepülnek

71
72.

Portfóliók
bemutatása

portré, az esztétizmus
poétikai elveinek lebontása

metonimikus és metaforikus
formaelv és olvasat,
montázsszerûség, jelentéstelenítés, önazonosság, dada

szakaszos olvasás

Deleunay-kép
(G. 546.)

szakaszos olvasás, az elsõdleges olvasói reflexiók és a megértést nehezítõ tényezõk megnevezése, a mû epikus
vázának föltárása, néhány jellegzetes toposzának értelmezése, a töredékes, rögzíthetetlen jelentést eredményezõ
nyelvi jellemzõk kiemelése és értelmezése, újraolvasás

11.
É
V
F
O
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M

kis csoportokban
(szekció), majd összegzõ
beszámolók (plenáris)
ÉV VÉGI ISMÉTLÉS
3 ÓRA

109 Év végi ismétlés,
111. összefoglalás

7374.

a modernség fordulata az
csoportmunka,
epikában, a drámában és a prezentáció
lírában, a magyar elõmodernség és klasszikus modernség, a Nyugat-kánon és
az avantgárd

Év végi ismétlés,
összefoglalás

355



8/5/05 2:52 PM

Page 356



tanmenet.qxd

12. ÉVFOLYAM
A tanmenetjavaslat felhasználási lehetõségei:
 heti 3 óra, évi 96 óra  középszint
 heti 5 óra, évi 160 óra  emelt szint
 heti 3 óra  középszint + 2 óra  emelt szint
A heti +2 órát úgy különböztettük meg, hogy az órák számozását újrakezdtük.
Óra

Tananyag

Fogalmak, összefüggések

Tevékenységi formák

Szemléltetés

ISMÉTLÉS
2 ÓRA
12.

Szövegvilágok,
párbeszédek

történetiség, szövegköztiség,
esztétikai-poétikai értékközvetítés, korstílus, stílusirányzat

az irodalom mibenlétérõl, önértést és önértelmezést elõsegítõ szerepérõl szerzett tapasztalatok felelevenítése és
alkalmazása játékos
feladatokkal

kortárs szerzõk
mûvei, mûrészletei, illetve az olvasói tapasztalatok
alapján

12.

Költõi hitvallások
a XX. századi magyar irodalomból
a) Ady Endre:
Hunn, új legenda
b) József Attila:
Ars Poetica
c) Nagy László:
Versben bujdosó
d) Pilinszky János: Címerem
e) Kovács András
Ferenc:
Fragmentum

ars poetica, költõszerep,
hagyománykövetés és
innováció, kötöttség és
költõi szabadság,
individualitás és kollektivitás,
utánzás- és teremtésesztétika, tanító szándék és vallomásosság, illetve szövegszerûség, intertextualitás

otthoni tájékozódó olvasás (mind az öt vers
megismerése, kettéosztott naplóval versenként
2-3 elsõdleges olvasói
reflexió írása), eszmecsere, csoportalakítás egyéni választás szerint, értelmezés tanári kalauzokkal
és választott szempontokkal, poszterkészítés
gondolkodástérképpel

Kovács András
Ferenc: Kompletórium (Jelenkor
Kiadó, 2000.
139. o.)

A MODERN ÉS A KÉSÕMODERN VILÁGIRODALOMBÓL
22 ÓRA

12.

A XX. század irodalmának történelmi, szellemi,
mûvészeti
környezete

neopozitivizmus, fenomenológia, egzisztencializmus, relativizmus, konstruktivizmus;
válságtapasztalat (egészelvûség, személyiség, nyelv)

a meglévõ korismeret
mozgósítása, mûveltségbõvítés a tankönyvi szöveg alapján, mozaik, lényegi kérdések és a korszak irodalmával kapcsolatos elõfeltevések
önálló megfogalmazása

a társmûvészetek
jellemzõ alkotásai, mûrészletei,
például: Országh
Lili: Szorongás
(G. 19. o.),
Charlie Chaplin:
Modern idõk c.
filmjének részlete

5.

Líra
Ezra Pound:
A jócimbora
balladája

megváltástörténet, szenvedéstörténet, világiasítás
(profanizálás), hagyomány,
ballada, elbeszélõi reflexió,
archaizmus

a világképi környezet
összekapcsolása a
szöveggel, poétikai
jellemzõk vizsgálata,
összehasonlítás

Marc Chagall:
Fehér keresztrefeszítés (G. 45. o.,
Szk. 37.)

356



É
V
F
O
L
Y
A
M

34.

8/5/05 2:52 PM

Page 357



tanmenet.qxd

Óra
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Fogalmak, összefüggések

Tevékenységi formák

Szemléltetés

A MODERN ÉS A KÉSÕMODERN VILÁGIRODALOMBÓL
22 ÓRA
6.

a) Federico García Lorca:
Alvajáró románc
b) Thomas
Stearns Eliot: A
háromkirályok
utazása

a) újnépiesség, románc,
térségi jelleg
b) újraírás, drámai monológ,
szereplíra, utazástoposz,
bibliai utalások

elõfeltevések; mûfaji-irodalmi párhuzamok megteremtése; a vers szerkezetének és jelentésrétegeinek feltárása közös
értelmezéssel, a szövegszerû és a metaforikus
jelentés megkülönböztetése

Pablo Picasso
illusztrációja a
Cigányrománcokhoz,
(G. 58. o.)

* A Lorca-vers a szakközépiskolai tankönyvváltozatban nem szerepel.
34.

Költõi hitvallások
a XX. századi magyar irodalomból

7.

a) Paul Celan:
Halálfúga
b) Gottfried
Benn: Kék óra

prezentáció, összehasonlítás néhány saját
szempont mentén halmazábrával, egyénileg,
tetszõleges verspárválasztással, megbeszélés
(legalább egy közös vers
mentén alakuló
párokban)
a) fúga, haláltánc, zárt nyelvhasználat, hermetizmus,
holokauszt
b) hermetizmus, dialogizáló
versbeszéd, motivikus
kapcsolatok, elégikusság

asszociációs címértelmezés, szövegelemzés (téma-réma, ismétlés, variáció, nyelvtani személyesség), kapcsolatteremtés a mûvészeti
hagyománnyal

Hans Holbein:
Haláltáncmetszetek, Celan:
Meridián (részlet)
(G. 67. o.)

* A Celan-verset a szakközépiskolai tankönyv nem tárgyalja.
8.

A késõmodern
költészet
jellemzõi

9.

Epika
Marcel Proust:
Az eltûnt idõ
nyomában
(részlet)

56.

idõregény, tudatáram, kettõs
elbeszélõi szerep (emlékezõ
én  felidézett én),
önéletrajziság, fikcionalitás

James Joyce:
újraírás, paródia, tudatáram,
Ulysses (részlet): szimultánizmus, eposz, reOdüsszeia III.
gény, tudatregény
ének, Télemakhosz pûloszi láto-

a modern és késõmodern költészetrõl szerzett
olvasói tapasztalatok
összegzése, összehasonlítás, általánosítás

G. 4143., Szk.
3132. o. összehasonlító táblázata, Gottfried
Benn: Líraproblémák (részlet) (G.
48., Szk. 40. o.)

az emlékezés helyzetébe
való beleilleszkedés (írásos helyzetgyakorlat); az
emlékezéstechnika nyelvi
eszközeinek vizsgálata
kettéosztott naplóval

részlet Volker
Schlöndorff
Swann szerelme
címû filmjébõl

12.

otthoni olvasás, párhuzamok gyûjtése T-táblázattal, közös értelmezés, a
modern világ- és létállapot néhány jellemzõjének
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Tevékenységi formák

Szemléltetés

A MODERN ÉS A KÉSÕMODERN VILÁGIRODALOMBÓL
22 ÓRA

12.

gatása a lónevelõ Nesztórnál

10
11.

Thomas Mann:
Tonio Kröger

jelenet, történetmondás, elbeszélt monológ, esszéisztikus elbeszélõi értelmezés,
motívum, zenei szerkezet,
élet és mûvészet, polgár és
mûvész ellentéte

epikus mûvek értelmezé- Pál apostol levele
si szempontjainak alkal- a korinthusiakhoz
mazása, az új elbeszélés- (részlet)
poétikai jelenségek felismerése és értelmezése;
csoportmunka

12
13.

Franz Kafka: Átváltozás, (A törvény kapujában)

átváltozásmítosz, példázat
(parabola); elidegenedés, a
valószerû és a fantasztikum
egybejátszatása, groteszk

a világképi környezet
összekapcsolása a szöveggel; elemzés, értelmezés, összehasonlítás,
többféle értelmezési lehetõség megfogalmazása

részletek Kafka
naplójából (G.
105., Szk. 68. o.),
részlet Orson
Welles A Per
címû filmjébõl

78.

Hermann Hesse: teljességvágy, önmegértés,
Narziss és
névmetaforika, legenda- és
Goldmund
mítoszhagyomány, fejlõdésregény, lélektani regény

otthoni olvasás, a regény
értelmezése választott és
megadott szempontok
alapján

Hermann Hesse:
Egy kis teológia (részlet)
(G. 93.)

14.

Albert Camus:
Sziszüphosz
mítosza

a világképi és szellemi
környezet összekapcsolása az esszé világával; kérdésfeltevések, értelmezés, véleményalkotás, vita

Jankovics Marcell Sziszüphosz
c. rajzfilmje vagy
rajzfilmképe (G.
128., Szk. 78. o.)

15
16.

Gabriel García
mitikus világszemlélet,
Márquez: Száz év mágikus realizmus,ciklikus
magány
idõ

közös értelmezés, regényelemzési szempontok alkalmazása (tér, idõ,
elbeszélésmód, elõre- és
visszautalások, nézõpont,
a jellemzés eszközei, párbeszéd a mitológiai és
bibliai hagyománnyal),
egyéni, csoport- és frontális munka, kreatív írás,
összehasonlítás

részlet Emir
Kusturica
Macska-jaj c.
filmjébõl

azonosítása, a tudatáram
(elbeszéléstechnika)
nyelvi eszközeinek
vizsgálata kettéosztott
naplóval

irodalmi egzisztencializmus,
abszurd, moralizmus, filozófiai esszé, mítosz, abszurd
hõs

* Nehezen olvasó osztályban dönthetünk néhány részlet olvasása és megbeszélése mellett is, a választást
például irányíthatja az analógiateremtés lehetõsége a Kusturica-filmmel.
910. Mihail Afanaszjevics Bulgakov: A
Mester és Margarita

valószerûség és fantasztikum, szatíra, apokrif evangélium, idõsík, hagyományba
ágyazottság (Nyikolaj Vasziljevics Gogol, Ernst Theodor
Amadeus Hoffmann, Franz
Kafka)

otthoni olvasás egy-egy
párban kiadott (vállalt)
elõzetes szemponttal,
páros megbeszélés, prezentáció, drámajáték,
kreatív írás (G. 125. 4.)
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A MODERN ÉS A KÉSÕMODERN VILÁGIRODALOMBÓL
22 ÓRA
17.

A modern és a
késõmodern
széppróza
jellemzõi

a modern és késõmodern prózáról szerzett olvasói tapasztalatok öszszegzése, összehasonlítás, általánosítás, rendszerezés, példák felsorolása

G. 7578., Szk.
5153. o. összehasonlító táblázata és kapcsolódó szövegrészlete

18
19.

Bertolt Brecht:
epikus dráma, elidegenítõ
Kurázsi mama és technika, teatralitás,
gyermekei
tézisdráma, középpontos
dráma

meglévõ tudás aktivizálása, a drámaiatlan elemek
felismerése, szerepük értelmezése; idõ-, tér- és
cselekményszerkezet vizsgálata, szereplõk és viszonyrendszerük feltárása, magatartásformák és
igazságok jellemzése,
értékelése, érvelés, vita

Heinrich Kilger:
színpadkép
(G. 159., Szk.
100. o.)

11
12.

Arthur Miller: Az
ügynök halála

realista-analitikus drámahagyomány, középpontos
dráma, amerikai álom,
emlékezésjelenet

otthoni olvasás, csoportmunka (G. 171. o. kérdéseivel), idõ-, tér- és cselekményszerkezet vizsgálata, a szereplõi motivációk és a drámai viszony(váltás)ok feltárása,
magatartásformák és
igazságok mérlegelése,
álláspont kialakítása, vita

Arthur Miller: A
család szerepe a
modern drámában (G. 170. o.),
részlet Volker
Schöndorff
filmadaptációjából

20
21.

Friedrich Dürren- paraboladráma, paradoxon,
matt: A fizikusok konfliktusos dráma, keserû
komédia, krimi

a drámai konfliktus összetevõinek, paradox
jellegének feltárása, az
arisztotelészi elvekre épülõ dramaturgiának és az
esztétikai minõségek kevertségének (komikum,
tragikum) vizsgálata, magatartásformák értékelése

13
14.

Samuel Beckett:
Godot-ra várva

otthoni olvasás, csoport- René Magritte: A
munka: elsõdleges refle- látóhatár (G.
xiók megfogalmazása,
180. o.)
meglévõ tudás mozgósítása (kétszintes dráma),
archetipikus motívumok
jelentéseinek feltárása,
drámajáték, szövegelemzés, kreatív írás

abszurd dráma, kétszintes
dráma, allegorikus szereplõk, lirizáltság
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A MODERN ÉS A KÉSÕMODERN VILÁGIRODALOMBÓL
22 ÓRA
22.

A modern dráma
és színházmûvészet jellemzõi

az avantgárd és a késõmodern drámáról szerzett olvasói tapasztalatok
összegzése, összehasonlítás, általánosítás, példák felsorolása

23.

Összefoglalás (líra, epika, dráma)

csoportmunka,
prezentáció

24.

Témazáró
dolgozat

mûveltség, irodalomelmélet,
szövegértés, szövegalkotás

15
16.

Elõadáselemzés

színpadi dráma, történet,
elõadás, díszlet, világítás,
kellékek, jelmezek, színészi
teljesítmény, hangeffektek,
zene, az elõadás ritmusa,
szöveg, nézõ, hatás

egy modern dráma színházi elõadásának (vagy,
ha megoldhatatlan, akkor egy színházi elõadás
videofelvételének) közös
megtekintése elõre kiadott és megbeszélt
szempontokkal, megbeszélés, kritika írása egyénileg (házi dolgozat)

G. 148150.,
Szk. 9092. o.
összehasonlító
táblázata és vonatkozó szövegrészletei (William
Shakespeare,
William Butler
Yeats, Bertold
Brecht, Eric
Bentley, Friedrich
Dürrenmatt [G.
147., 150., 156.,
164., Szk. 89.,
92., 9899.,
105. o.)

Patrice Pavis:
Elõadáselemzés,
(Balassi Kiadó,
2003. kérdõívmellékletei)

A KORSZAK MAGYAR IRODALMA
LÍRA
38 ÓRA
25.

A korszak törté- három T, határon túli
nelmi csomómagyar irodalom, a
pontjai, szellemi folytonosság megszakadása
környezet, irodalmi élet, társmûvészetek

korismereti tudás aktivizálása, mûveltségbõvítés, a tankönyvi szöveg
feldolgozása, lényegi
kérdések és a korszak
irodalmával kapcsolatos
elõfeltevések megfogalmazása

26.

A korszak magyar
költészetének
rövid alakulástörténete

elméleti ismeretek és
olvasói tapasztalatok
felidézése; önálló ismeretszerzés, vázlatkészítés,
megbeszélés

12.
esztétizáló modernség,
újnépiesség,
újklasszicizmus, tárgyias
költészet, vallomásos líra,
alakváltó költészet
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SZABÓ LÕRINC
4 ÓRA
27.

Szabó Lõrinc: Az
Egy álmai

portré, dialogizáló
versbeszéd, elemzõ én,
cselekvõ én

17
18.

Szabó Lõrinc:
Kalibán, részlet
William Shakespeare Vihar c.
drámájából, Vörösmarty Mihály:
Gondolatok a
könyvtárban

hagyománytagadás, gondo- közös olvasás,
latiság, lázadás, érték és
újraolvasás, értelmezés,
értékviszonylagosság
összehasonlítás

28
29.

Semmiért
egészen

párbeszéd-szituáció, idõ- és
értékszembesítés

az elõzõ versben megismert életérzés és magatartásmód variációinak
felismerése; mûértelmezés, csoportmunka,
prezentáció, vita

30.

Tücsökzene

ciklus, életrajziság és
megalkotottság

hangos olvasás, a lírai
alaphelyzet értelmezése,
a lírai alany és a világ viszonyváltozásainak, a
motivikus ismétléseknek
és ellenpontozásoknak a
kiemelése, értelmezése,
memoriter

19
20.

Szabó Lõrinc Mozart hallgatása
közben és Illyés
Gyula Bartók c.
versének összehasonlító elemzése

ars poetica, mûvészportré,
önvizsgálat, szövegköztiség,
többszólamúság, közösségi
érdekeltség és individualitás,
látószög, példázatosság,
derû

anyaggyûjtés halmazáb- Bartók Béla:
rával, egy-egy szempont Allegro barbaro
részletesebb vizsgálata
(részlet)
csoportban, prezentáció,
közös szemponttáblázat
készítése

a késõmodern világ- és
személyiségtapasztalat,
illetve a világlírával való
kapcsolatok felismerése,
versértelmezés, véleményalkotás a versbeli
magatartásmodellrõl

ILLYÉS GYULA
3 ÓRA
31
32.

Illyés Gyula: Egy
mondat a
zsarnokságról

portré, körmondat, gona vers szerkezetét megdolatritmus, katalogizáció és határozó gondolatalakdefiníció, nyelvkérdés
zatok vizsgálata, értelmezés, összehasonlítás
(lírahagyomány)

Rónay László és
Kulcsár-Szabó
Ernõ tanulmányrészletei (G.
237238., Szk.
164165. old.)
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ILLYÉS GYULA
3 ÓRA
33.

Illyés Gyula:
Koszorú

nyelv, anyanyelv, identitás,
retorikus szerkezet, óda

címmeditáció, versértelmezés, kreatív írás

* A Koszorú c. verset a tankönyv nem értelmezi.
21
22.

Illyés Gyula: A
reformáció genfi
emlékmûve elõtt,
Vas István: Cambridge-i elégia

utazástoposz, gondolati líra
hagyománya, történelmi hagyomány, monodramatikus
beszédhelyzet, biztos értéktudat, irónia, indulat, idõ- és
értékszembesítés, síkváltás

otthoni olvasás kettéosztott naplóba írt reflexiókkal, páros, majd frontális
megbeszélés, összehasonlítási szempontok
ajánlása és alkalmazása
az értelmezésben

JÓZSEF ATTILA
12 ÓRA
34.

József Attila

pályakép, nyugatos modernség, avantgárd, újnépiesség,
tiszta költészet, szómágia,
pszichoanalízis, szublimáció,
önmegszólító beszédmód

az elõzetes ismeretek
Curriculum vitae,
mozgósítása, az életmû József Attilagazdagságának, temaportrék
tikai, formai, poétikai
változatosságának áttekintése, lényegi kérdések
megfogalmazása

35.

Tiszta szívvel

újnépiesség

különbözõ értelmezési
lehetõségek meggondolása, érvelés, versmondás, memoriter

Jordán Tamás
elõadása és Hobó (Földes
László) megzenésítése

36.

Klárisok

nominális stílus,
folklórhatás, tiszta költészet

jelentésteremtés a képszerkezet vizsgálatával

Halmos BélaSebõ Ferenc megzenésítése

23
24.

Medáliák

tiszta költészet, hiány

versértelmezés motivikus
elemzéssel, érvelés (különállás és össszekapcsoltság)

37
38.

Téli éjszaka

tájvers, létértelmezõ vers,
megszemélyesítés
(perszonifikáció)

elméleti és irodalomtör- Holt vidék
téneti ismeretek elõhívása; a tájköltészeti hagyományelemek és a világértelmezési kísérlet
(gondolatiság) összekapcsolásának vizsgálata,
személyesség és személytelenség nyelvi
formáinak kiemelése

12.

* A Holt vidék értelmezése nem szerepel a tankönyvben.
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JÓZSEF ATTILA
12 ÓRA
39
40.

Óda

25
26.

Harmatocska,
tájidill és elégikusság,
Ritkás erdõ alatt, tárgyiasított önszemlélet
Reménytelenül

toposzok, motívumok
vizsgálata és értelmezése
a lírai önreflexióval öszszefüggésben, csoportmunka tanári kalauzokkal

Harmatocska:
Sebõ Ferenc
versmegzenésítése

41
42.

Eszmélet

létértelmezõ vers, osztott
lírai személyiség, autentikus
lét, magatartásforma

jelentésteremtés címmeditáció révén megfogalmazott kérdések és
elemzési szempontok
mentén; a strófaszerkezet vizsgálata; kapcsolatteremtés a késõmodern
világlíra folyamataival és
poétikai jellemzõivel

Gottfried Benn:
Csillagcsapdaháló (részlet, G.
275., Szk. 199.
old.)

27
28.

a) József Attila:
antik hagyomány, klassziciFlóra és, József
zálódás, intertextualitás
Attila: (Én, ki emberként ) vagy
b) Józse Attila:
Születésnapomra
és Kovács András
Ferenc: Bírálóimhoz. Születésnapomra. Plágium!

egy vers több szempontú
vizsgálata vagy összehasonlító értelmezés szoros
szövegolvasással

Sebõ Ferenc
megzenésítése
(Én, ki
emberként )

43.

A Dunánál

programvers, óda, allegória

mûfaji ismeretek alkalmazása; a lírai kompozíció idõszerkezetének
vizsgálata, a lírai én szereplehetõségeinek
feltárása

G. 276., Szk.
201. o. kép

44.

Nem emel föl,
Bukj föl az árból

panaszzsoltár

a versek beillesztése a
zsoltárhagyományba és
a magyar istenes versek
hagyományába; a kései
József Attila-versek léthelyzetének és motívumainak értelmezése
(apa, Isten, kín, gyermek, bûn), összehasonlítás halmazábrával

Szécsi Magda
illusztrációja
a Nem emel föl
címû vershez
(G. 280.,
Szk. 204. o.),
Bukj föl az árból
Cserhalmi György
elõadásában

óda, dal, mûfajszintézis,
biológiai vízió

a vers makro- és mikroszerkezetének, mûfajszintézisének és poétikai
jellemzõinek elemzése
megadott és választott
szempontok alapján

* Az utóbbi a szakközépiskolás tankönyvváltozatban nem szerepel, az óra a 45. óra két verséhez kapcsolható.
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JÓZSEF ATTILA
12 ÓRA
45.

(Talán eltûnök
formai egyszerûség, idõ- és
hirtelen ),
értékszembesítés,
(Karóval jöttél ) létösszegzõ vers
Házi dolgozat:
Egy kései József
Attila-vers
értelmezése

értelmezési szempontok
közös gyûjtése alapján
egyéni értelmezési
kísérlet; megbeszélés, a
pályakép újraolvasása,
az olvasói tapasztalatok
beépítése, memoriter

Petõfi Sándor: Itt
benn vagyok a
férfikor nyarában

* A Petõfi-vers csak a 10. évfolyamos szöveggyûjteményben található, a tankönyvek nem értelmezték.
29
30.

József Attilafeladatlap

az emelt szintû érettségi
vizsga szempontjai szerint
(mûveltség, irodalomelmélet,
szövegértés, szövegalkotás)
RADNÓTI MIKLÓS
4 ÓRA

46.

Radnóti Miklós:
Mint a bika,
Járkálj csak
halálraítélt!

portré, látásmód, expresszionizmus, újklasszicizmus;
idill, epikus hasonlat, idõ- és
értékszembesítés, metaforikus táj

jelentésteremtés az idõ- Radnóti-portrék,
és értékszembesítés,
Melocco Miklós
illetve a táj metaforikus
Radnóti-szobra
értelmezése és a biblikus
motívumok mentén; a
klasszicizálódás
jegyeinek felismerése

47.

Tétova óda

óda, pátosz és elégikusság

a nyelvre utaltság alakzatainak vizsgálata; a vers
képrendszerének értelmezése; újraolvasás,
összehasonlító észrevételek megfogalmazása

Szabó Lõrinc:
Semmiért egészen, József
Attila: Óda

48.

Nyolcadik ecloga ekloga, Biblia-parafrázis,
archaizáló beszédmód

jelentésteremtés a bibliai
motívumok mentén;
a magyar lírahagyománnyal való kapcsolatok felismerése

Ószövetség:
Náhum, Ézsaiás
könyveinek
vonatkozó helyei

31
32.

A la recherce,
Publius Vergilius
Maro és Radnóti
Miklós eklogái

versértelmezés páros
Marcel Proust
munkában, megadott
szempontokkal, a meglévõ tudás elõhívása, közös versolvasás, összevetés, a hagyománykövetés és újítás néhány
elemének azonosítása és
értelmezése tanári irányítással

12.
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RADNÓTI MIKLÓS
4 ÓRA
49.

Razglednicák

razglednica (cartes postales) jelentésteremtés az
Kovács András
ellenpontozó szerkezetek Ferenc: Radnótiés a váltakozó nézõpon- változatok
tok mentén; csoportmunka, memoriter
PORTRÉK

50
51.

Weöres Sándor:
Rongyszõnyeg,
Négy korál

portré, látásmód, próteuszi
költészet, nyelvlogikai játék,
a keleti filozófiák hatása

az énsokszorozás versbéli változatainak értelmezése; a kombinációs
szerkezetek törvényszerûségeinek felismerése;
versírás

Lantos Ferenc
illusztrációi a
Négy korálhoz
(G. 323., Szk.
247. o.)

33
34.

Úton Nakonxipánba: Weöres
Sándor: Dalok
Naconxypanból,
Kormos István:
Nakonxipánban
hull a hó, Nagy
Gáspár: A tél elé

újraírás, szürrealisztikus képzettársítás, teljességvágy és
töredékesség, változó beszédhelyzet, motivikus kapcsolódások, intertextualitás

a meglévõ tudás és befogadói tapasztalat elõhívása (Gulácsy Lajosnak
c. Juhász Gyula-vers),
versolvasás, versértelmezés, összevetés: egyéni,
pár- és frontális munkában

http://mek.oszk.
hu/027000/
02784/html/vers
0202.htm (Nagy
Gáspár-vers),
Gulácsy Lajos:
Corso NaConxypanban
(G. 315. o.)

52
53.

Pilinszky János:
portré, keresztény egzisztenHalak a hálóban, cializmus, tárgyias költészet,
Harmadnapon,
líraszemléleti fordulat
Négysoros,
Kárhozat

nyelvszemléletének és
mûvészetfelfogásának
értelmezése kiválasztott
szövegrészletek alapján; a
témabeli és a nyelvi
megformálás jellegzetességeinek vizsgálata;
összevetés a magyar és
európai lírahagyománnyal

Egy lírikus naplójából, Escherkép (G. 328.,
Szk. 252. o.)

* A Kárhozat c. vers értelmezése a szakközépiskolai tankönyvben nem szerepel.
54
55.

Nemes Nagy
Ágnes: Között

tárgyias költészet, hermetikus nyelvhasználat, névszói
stílus

a vers késõmodern létta- Egy lírikus naplópasztalatának, sajátos
jából (G. 326.,
nyelvi megalkotottságá- Szk. 249250. o.)
nak vizsgálata

35
36.

Pilinszky János:
Apokrif

apokrif, apokalipszis, evangélium, kettõs viszony a
Bibliához, újraértelmezés,
hermetizmus

elõzetes ismeretek aktivi- G. 337. 2.
zálása, szakaszos olfeladat
vasás, motívumelemzés
és értelmezési kísérlet

ars poétika, dal,
váteszhagyomány

a vers képrendszerének
elemzése kettéosztott
naplóval; a vallomásos
líra és a váteszköltõi hagyományok értelmezése

56.

Nagy László: Ki
viszi át a szerelmet

12.
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Fogalmak, összefüggések

Tevékenységi formák

Szemléltetés

otthoni versolvasás, kérdésfelvetések; összehasonlító szempontok
megfogalmazása; összehasonlítás; a megidézett
szöveghelyek felkutatása; egyéni és csoportmunka, prezentáció

Cseh TamásBereményi Géza:
Petõfi halála és
József Attila c.
dalok

PORTRÉK
57
58.

Nagy László
József Attila! és
Szilágyi Domokos Héjjasfalva
felé címû versének összevetõ
értelmezése

hosszúvers, portrévers, óda,
himnusz, könyörgés, rájátszás, szövegköztiség, lírai
elbeszélés, montázstechnika

* A Nagy László-mû elemzése a szakközépiskolai könyvben nem szerepel.
37
38.

a) Nagy László:
Menyegzõ
vagy
b) Juhász Ferenc:
A szarvassá változott fiú kiáltozása
a titkok kapujából

59
60.

Összefoglalás;
dolgozatelõkészítés: a lírai mûvek
lehetséges megközelítési szempontjainak összegyûjtése, az értekezés mûfaji
követelményei

csoportmunka,
vázlatírás, prezentáció

39
40.

Irodalmi élet,
folyóirat-kultúra
a jelenkorban

projektorientált tanulás:
kérdésfelvetés, tervezés,
kutatás, jegyzetkészítés,
anyaggyûjtés, tájékozódó olvasás

61
62.

Irodalmi dolgozat: ismeretlen
vers(ek) elemzõ
(összehasonlító)
értelmezése

a) hosszúének, rítus, metaforizáció, szimbolizáció,
többszólamúság, újnépiesség, szereplíra
b) hosszúének, újnépiesség,
vadászkolinda, párbeszédes
forma, tárgyiasított
vallomásosság, szereptudat

otthoni olvasás elõzetesen megadott tankönyvi
szempontokkal, megbeszélés, drámajáték,
illusztráció készítése

Remsey Jenõ:
Vadászat a
csodaszarvasra
(G. 378. o.)

a tankönyv vonatkozó fejezetei,
könyvtár- és internet, folyóiratolvasó

12.
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Fogalmak, összefüggések

Tevékenységi formák

Szemléltetés

elméleti ismeretek és befogadói tapasztalatok felidézése; önálló ismeretszerzés, vázlatkészítés,
kérdések és elõfeltevések megfogalmazása, a
novellaelemzés, a metaforikus jelentéslehetõségek feltárása, novellaértelmezés

vonatkozó tankönyvi szemelvény (G. 387.,
Szk. 283. o.),
részlet Makk
Károly filmjébõl

SZÉPPRÓZA
18 ÓRA
63
64.

A korszak magyar
szépprózájának
rövid alakulástörténete, Déry
Tibor: Szerelem

41
42.

Irodalmi élet, folyóirat-kultúra a
jelenkorban

65
66.

Márai Sándor:
Egy polgár vallomásai (részletek)

portré, vallomás, önéletírás,
önreflektív nézõpont,
énforma

mûfaji ismeretek elõhívá- Föld, föld!,
sa és alkalmazása, az ön- Napló (részletek)
életrajziság és fikció
kérdésének megvitatása,
regényrészletek elemzése
és értelmezése csoportmunkában, a mû beillesztése a magyar széppróza hagyományába

43
44.

Márai Sándor:
Béke Ithakában

újraírás, átírás, továbbírás,
nézõpont, utazástoposz

az elõzetes tudás mozgósítása (homéroszi és
dantei hagyomány), regényelemzés-értelmezés
csoportmunkában,
kreatív írás, drámajáték

67
68.

Németh László:
Horváthné
meghal

portré, tudatregény, lélektani
regény, realizmus, minõségelv, szabad függõ beszéd,
átképzeléses tudattükrözés

a klasszikus realista hagyományok és a tudatelbeszélés jellemzõinek
vizsgálata megadott
szempontok alapján;
magatartásformák és
beszédmódok elemzése,
kreatív írás

69.

Illyés Gyula:
Puszták népe

újnépiesség, irodalmi
szociográfia

mûrészletek értelmezése
csoportmunkában,
szemléltetõ képek önálló
keresése, bemutatása,
poszterkészítés

45
46.

Bodor Ádám:
Vissza a fülesbagolyhoz c. kötetébõl egy szabadon választott elbeszélés elemzõ
értelmezése
(értekezés)

elváráshorizont, esszéisztikus-intellektuális, zsáneres,
szociográfiai, lélektani-realisztikus, önéletrajzi-vallomásos és tárgyias-metaforikus
prózaforma

projektorientált tanulás,
közzététel, értékelés

a tanulók által
gyûjtött és
válogatott
képanyag

12.

írószeminárium (írópárokban végzett írásfolyamat az olvasói tájékozódástól az anyaggyûjtésen
át a közzétételig)
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Tevékenységi formák

Szemléltetés

a regény beillesztése a
magyar széppróza alakulástörténetébe; elemzés,
értelmezés megadott
szempontokkal, egyéni,
pár- és csoportmunka;
csoportnormák és értékek felismerése, az eltérõ
és egymással szembesülõ igazságok jellemzése,
véleményalkotás, vita

Részlet az Abigél
(rendezõ: Zsurzs
Éva) vagy a Holt
költõk társasága
(rendezõ: Peter
Weir) címû
filmbõl

SZÉPPRÓZA
18 ÓRA

12.

Ottlik Géza:
Iskola a határon

47
48.

egy Bodor
Ádám-elbeszélés
elemzõ értelmezése

73
74.

Örkény István:
Arról, hogy mi a
groteszk, In memoriam dr. K. H.
G., Leltár

látásmód, egyperces novella, groteszk, fekete humor,
lefokozott történetmondás
és nyelvi redukció

közös és önálló értelmezés megadott és választott szempontok alapján
szóban és írásban

75.

Mészöly Miklós:
Térkép Aliscáról

elbeszélõi tudat, mozgó
látószög, mozaikosság,
szimultán tér-idõ

a hangsúlyozott elbeszéltség, a szimultán téridõ és a töredékesség
poétikájának vizsgálata
az elbeszélés értelmezése, összehasonlítás,
szövegalkotási gyakorlat

49
50.

Mészöly Miklós:
Saulus

parabola, újraírás, énforma,
elbeszélésmód (mozaikosság, reflexivitás, metaforikus
utalásrend, kizárólagos
nézõpont)

otthoni olvasás elõzete- Apostolok
sen megadott szempon- Cselekedetei
tok szerinti gyûjtõmun9/18.
kával, csoportalakítás,
megbeszélés-értelmezés,
prezentáció

76.

a) Hajnóczy
Péter: Rorate
vagy
b) Mándy Iván:
A szicíliai

a) lefokozott nyelv és
történetmondás
b) mozaikosság,
filmszerûség, rögzítetlen
nézõpont

szakaszos szövegfeldolgozás tanári kalauzokkal
egyéni választás szerint,
tapasztalatcsere
párokban

77
78.

Kertész Imre:
Sorstalanság

holokauszt-irodalom, önélet- otthoni olvasás elõzetes
rajziság és fikció, tanúságté- szempontok alapján, csotel, énforma, reflektálatlanság portmunka, prezentáció,
véleményalkotás, vita

idõsíkos regény, belsõ idõ,
összetett elbeszélõi helyzet,
emlékezéstechnika, példázat, nevelõdési regény, késõmodern nyelvtapasztalat

írószeminárium
(folytatás)

a tankönyv vonatkozó szövegei
(G. 446., Szk.
344345. o.)

* Kertész mûvét a tankönyv nem tárgyalja.
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SZÉPPRÓZA
18 ÓRA
51
52.

Danilo Ki: Borisz közép-európai peremvidék,
Davidovics
(ál)dokumentativitás,
síremléke
körkörös idõszemlélet,
osztódott személyiség

otthoni olvasás,
megbeszélés

79.

Összefoglalás 
az epikus mûvek
megközelítésének lehetséges
szempontjai

a korszak prózairányaiG. 387389.,
nak és prózapoétikai jel- Szk. 284285. o.
lemzõinek számbavétele,
rendszerezés, vázlatkészítés; az epikus mûvek
megközelítési szempontjainak összegyûjtése és
csoportosítása, példaállítás az olvasmányélmények alapján

80.

Irodalmi dolgozat: novella értelmezése megadott szempont(ok) alapján

otthoni olvasás és gondolkodástérkép készítése, megírás gondolkodástérkép felhasználásával a tanórán
DRÁMA
5 ÓRA

81.

A korszak magyar melodramatikus polgári
drámájának rövid színmû, késõnaturalista dráalakulástörténete ma, népszínmû, groteszk,
történelmi parabola

a magyar színház- és
olvasmány- és
drámatörténeti folyama- színházélmények,
tok megismerése és
színpadképek
összevetése a világdráma és -színház XX. századi alakulástörténetével

53
54.

Németh László:
Villámfénynél

analitikus dráma,
középpontos dráma,
eszmedráma

drámaelméleti ismeretek
elõhívása és alkalmazása
az értelmezésben; az
emberi szerepek és értékek felismerése; véleményalkotás; összehasonlítás (Henrik Ibsen)

82
83.

Sarkady Imre:
Elveszett paradicsom

középpontos dráma;
analitikus dráma

drámaelméleti ismeretek
elõhívása és alkalmazása
az értelmezésben; az
emberi szerepek és értékek felismerése; véleményalkotás; adaptáció

Részletek a Makk
Károly rendezte
filmváltozatból és
az 1986-ban,
Páger Antal
fõszereplésével
készült filmbõl
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Szemléltetés

DRÁMA
5 ÓRA
84
85.

Örkény István:
Tóték

konfliktusos dráma, groteszk drámaelméleti ismeretek
alkalmazása az értelmezésben; egyéni és csoportmunka; az emberi
szerepek, csoportnormák és értékek felismerése; véleményalkotás; a
világszerûségtõl való
eltávolodás eszközeinek
felismerése és vizsgálata

55
56.

Fábri Zoltán:
Isten hozta,
õrnagy úr!

adaptáció

megbeszélés,
összehasonlítás

BETEKINTÉS A POSZTMODERN IRODALOMBA
7 ÓRA
86.

Bevezetõ,
a posztmodern
társadalmi, szellemi háttere, a líra, a széppróza
és a dráma a
posztmodern
korban

posztmodern, szövegköztiség, játéktermészetû mûvészet, szabad hagyománykezelés, nyelvfelfogás

a meglévõ korismeret
mozgósítása, lényegi
kérdések és a korszak
irodalmával kapcsolatos
elõfeltevések önálló
megfogalmazása,
mûveltségbõvítés

87.

Petri György:
Álljon meg a
menet!

lefokozott lírai én és
költõszerep, szövegköztiség,
alulretorizáltság

a magyar lírahagyományhoz és az újkori,
modern személyiségképhez való viszony megváltozásának felismerése; a
költészetpoétikai jellemzõk feltárása; összevetés
a klasszikus és késõmodern lírajellemzõkkel

57
58.

Oravecz Imre:
Halászóember

hagyomány és emlékezet

címmeditáció, jóslás,
versértelmezés kettéosztott naplóval és az utolsó
szó jogával

88
89.

Nádas Péter:
Évkönyv (részlet)

esszéregény, reflektáltság,
utalástechnika, liberális
hagyomány

a befogadás nehézségeinek megfogalmazása, a
hangsúlyozott szövegszerûség, a metaforikus
utalástechnika, a mozaikszerûség és a személyes reflektáltság
vizsgálata a részletekben

12.
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BETEKINTÉS A POSZTMODERN IRODALOMBA
7 ÓRA
90
91.

Esterházy Péter:
A szív segédigéi
(részlet)

tipográfia, szövegköztiség,
poétikai játék, összetett
elbeszélõi helyzet, öntükrözõ
alakzat

a megszokott könyvszerûségnek és világszerûségnek ellentmondó jellemzõk összegyûjtése, a
tipográfia jelzésszerû
tartalmainak feltárása; a
szövegköztiség sajátos
szerepének megértése,
belépés a játékba;
értelmezési kísérlet

59
62.

William Shakespeare: Hamlet,
Tom Stoppard:
Rosencrantz és
Guildenstern
halott (vagy csak
a szöveggyûjteményben levõ
részlet)

konfliktusos dráma, hamleti
jellem, természet és
hagyomány joga, újraírás,
szövegköztiség, a
konfliktusos drámahagyomány lebontása, filozofikusság, körkörös szerkezet

drámaelméleti ismeretek
alkalmazása, drámaelemzés csoportmunkában, drámajáték,a konfliktusos drámahagyományok lebontásának
értelmezése; az írott mû
és a film eszközeinek
összevetése; a
világszerûségtõl való
eltávolodás eszközeinek
felismerése és vizsgálata

Hamlet-értelmezések (G. 9.
361. oldal),
részlet Stoppard
filmadaptációjából

ISMÉTLÉS, RENDSZEREZÉS
5 ÓRA
92
96.

egyéni, páros és
csoportmunka a
választott érettségi
szintnek megfelelõen

G. 541557, Szk.
419435. o.

63
64.

egyéni, páros és
csoportmunka az emelt
szintû érettségi
vizsgának megfelelõen

G. 541557. o.

12.
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