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Munkaanyag a szakértők képzése az OFI tankönyveinek alkalmazására c.
továbbképzésre
Készítette: Dr. Baranyai Katalin vezetőszerkesztő (OFI)
8 oldal szöveges
Vetítés, internet hiányában, tankönyvek helyett kiosztandó:
9-16. oldal
Kiegészítő anyag: PPT diasor (34 dia)
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Modern irodalomtudományi irányzatok
A tudományos elméletalkotás általános elvei ellentmondás-mentességet és teljességet
kívánnak meg, a tankönyvírás azonban ezekkel nem élhet, legfeljebb a tudományosság
egyszerűségének, vagyis a gyakorlati alkalmazhatóságnak a követelménye felől közelítve.
De egyetlen mai magyartanár sem tekinthet el az ‘irodalom’ fogalmának az újragondolásától.
Az erősen a megalkotottsághoz (Arisztotelész), az íráshoz (középkor) és a műveltséghez
(reneszánsz) vagy az írói praxishoz (klasszicizmus) kötött irodalomfogalom ugyanis nem
foglal magába mindent, amit a mai irodalomtanítás felölel.
A mai irodalomtudomány és a tanítás ezért egybehangzóan teszi fel a kérdést: nem korlátozó
értelmezés-e, ha csak „nagy”, esztétikailag és/vagy etikailag „értékes” műveket veszünk be az
irodalom fogalmába? Azonnal felvetődnek ugyanis az értékítélet kérdései.
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Tankönyveink minél több kortárs írót igyekeznek behívni a tanulók látóterébe, ehhez
figyelembe veszik a kortárs kritika alakította kánont. Ugyanakkor törekszenek arra, hogy
elfogultságoktól mentesen válasszák ki azokat a műveket, amelyek az irodalomtörténeti
haladásmenetet sem borítják fel, és az adott korosztály életkérdéseihez kapcsolhatók.(Szintén
irodalomtörténet rendet tart a 14 év fölötti korosztály tanításánál a kelet-európai és francia
gyakorlat pl.)
Az irodalomtudomány módszertana és modelljei nem direkt módon épülnek be könyveinkbe,
hanem leszűrt pedagógiai tanulságaikkal.
E modellek vagy módszerek 2 nagy iránya aszerint különíthető el, hogy az irodalmi szöveget
középpontba állítja-e (ú.m. a hermeneutika, strukturalizmus, posztstrukturalizmus), vagy
inkább szövegen kívüli aspektusok állnak a középpontban (mint a pozitivizmus,
szellemtörténet, társadalomtörténeti irányultságú vagy pszichoanalitikus irodalomtudomány
esetében).
Az irodalom tanításának a feladatáról folytatott viták mélyén azonban inkább az iskolai
gyakorlat és az irodalomtudományos modellek alkalmazásának a harcai tapasztalhatók, illetve
ezek hierarchiái vagy keveredésük arányai tükröződnek.
Tankönyveink e csatározásokba semmiképpen sem kívánnak belépni, sokkal inkább a
felhasználók: a tanuló és a tanár szemszögéből, vagyis realista alapokon kívánnak építkezni.
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Módszertani megfontolásból és az egyensúlykeresés szándékával tankönyveink tudatosan
próbálnak lazítani az irodalomértelmezés korábbi gyakorlatán, az erős irodalomtörténeti
beállítottságon: elismerést érdemel a tankönyvíróknak az a törekvése, hogy szakítsanak a
hosszú, részletes életrajzokkal. Nem elkötelezettjei egyetlen kiválasztott irodalomtudományi
iskolának vagy kánonnak sem. Középiskolai könyveink igyekeznek a tudományosság
követelményét és a 14-17 esztendős diák életkori sajátosságaiból fakadó nyelvi és tudásszintet
harmóniába hozni. Elsődleges cél a diákok kalauzolása a sokféle tudásbázis között, ezért van
olyan tudáselem, ami a digitális háttéranyagokban lelhető föl. A tanárok szabadságát a
modellek kiválasztására és további alkalmazására megadja azzal, hogy a konkrét műelemzési
gyakorlat kialakítását saját hatáskörébe utalja. Könyveink számítanak a tanár kollégák
kreativitására és ösztönzik is azt.

A NAT és kerettantervi követelmények
Tankönyveink teljességgel megfelelnek a NAT és a kerettantervi követelmények előírásainak.
Kerettanterv: EMMI rendelet 3. sz. melléklet 3. 2. 01. (Kerettanterv a gimnáziumok 9–12.
évfolyama számára) valamint EMMI rendelet 6. sz. melléklet 6. 2. 01. (Kerettanterv a
szakközépiskolák 9–12. évfolyama számára)
A központi követelményeknek való megfelelés komponensei:
- Tükrözi a tankönyvsorozat tematikai felépítése: korábban érünk a modernség témaköreihez
- A tankönyvi kérdések és feladatok segítik a kompetencia alapú megközelítést: a leckék
elején kérdések a ráhangolódásra: összekapcsolás az élettapasztalatokkal, elhelyezés eszmék
és nézetek közt; több a tevékenykedtetés;
- Az ismeretek alkalmazását biztosító műveletek tanulására: gondolkodtatás, projektfeladatok,
szövegalkotási kompetenciák fejlesztése, életproblémák behívása;
- Szociális viszonyulások, magatartásformák tanulására-tanítására: énkép, szociális
képességek, értéktudat.
Tematikai újszerűség:
A klasszikus művek kapcsán 9.-ben rendszerszinten szóba kerülnek mai, kortárs művek.
Ennek célja, hogy megfigyelhető legyen a művészi beszédmód változása, ne muzeális, hanem
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élő jelleget öltsön az irodalommal való foglalkozás, akár a humort is beleértve. Bővítjük és
újragondoltatjuk az irodalomtörténeti haladásmenet lehetőségeit.
Szerkezeti újszerűség:
- Minden fejezet olyan kapcsolóelemmel indul, amely mozgósítja az előzetes ismereteket,
és azokhoz kapcsolja az újat, sőt mozgósítja a tanuló privát, személyes élményeit, és
ezzel erősíti a motivációt. Például: irodalmi művek kapcsán rákérdez az emberi
viszonyokra, világlátásbeli kérdésekre, konfliktushelyzetekre és azok rendezési
lehetőségeire
- A tevékenykedtetést mozdítják elő - a sokrétű kérdések; - a hagyományos szövegértés
szempontja; - a feladatadás grafikus rendezők segítségével; - feladatadás érvelésre,
kifejtésre, szövegalkotásra való felszólítással.
A fogalmakat a leckékben kiemeljük és rendszerezzük, majd a fogalmakat külön
kiemeljük, végül a tankönyv végén fogalomtárban szerepeltetjük őket.
- A tanulói reflektálás előmozdítására a leckék végén a fókuszba kerül egyetlen gondolat,
idézet, amely lehetőséget ad a megvitatásra, érvelésre, vagy a tanuló személyes, privát
tapasztalataival való összevetésre.
Eszközeink a tanulásmódszertanban és a motiváció megteremtésében:
- Motiválás, többek között az irodalom emberi, életvezetési vonatkozásainak feltárásával és
megvitatásával;
- A linearitás ellenpontozására kezdettől és folyamatosan bekapcsoljuk és feldolgozzuk a
modern kori vagy kifejezetten kortárs alkotásokat (főként 9-10, ahol nagy az
időtávolság).
- Prioritást adunk a novellának, mint kedvelt és összetett műfajnak, a filmnek mint fontos
problémákat szórakoztató formában felvető alkotásnak.
Mivel tankönyveink kísérleti folyamatban vesznek részt: a kipróbálási időszakot követően a
tanárok visszajelzései alapján fejlesztésre, átdolgozásra kerülnek. Ezzel együtt arra
törekedtünk, hogy már most, a kísérleti év alatt szakmailag megfelelő, a tanítási folyamatba
jól illeszkedő, a tanárok és a diákok által jól használható kiadványt hozzunk létre.

A tanítás és ismeretközlés új kihívásai
A hagyományos irodalomtanítás és az olvasóvá nevelés válságban van. Ez a megállapítás
mára igazi közhellyé vált, és az ide vezető okokat – fogyasztói magatartás terjedése, virtuális
valóságok létrejötte, kulturdömping a médiában – hosszan tárgyalhatnánk. A gyorsan
bekövetkezett változásokra az iskola lassan ugyan, de reagálni látszik. Amint tapasztaljuk,
több lehetséges válaszlépés lehetséges; ide tartoznak az új kísérleti tankönyvek, amelyek a
piac viszonyai közül kiemelik és hosszabb tanári kipróbálási folyamatnak alávetik könyveiket.
Tavasztól a könyveket kísérve már az új Nemzeti Közoktatási Portál tananyagai támogatják a
tanulás új formáit.
A gyakorlat és az azt támogató intézményes tanári továbbképzési rendszer ösztönzi az új vagy
megújított módszerek és munkaformák kidolgozását, különösen nagy tér nyílik a digitális
lehetőségek bevonásával. A különféle csoportos munkaformák, a projektjellegű feladatok és a
kreativitást és a személyiséget középpontba állító drámapedagógia ma már nélkülözhetetlen a
tanári eszköztárban. E változások kihívásait követik tankönyveink kérdezésmódjukkal és
feladataikkal, digitális tananyagaink pedig szemléletükkel és módszertanukkal.
A 9-10. osztályos anyagban a tanuló egyéni problémáit az irodalomhoz a mozgókép, a film
segítségével kapcsoljuk. A minden leckemodul végén található anyagról és a digitális sávban
megtalálható kivágott filmrészletek hasznosságáról és sikeréről máris jó visszajelzéseink
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vannak, erről bővebben szól majd a képzés következő előadása. Nemcsak a tanítás, hanem a
képi ízlésformálás és a képzőművészet erőteljes társművészeti hatása miatt, annak
bemutatására, a 11. osztályban a festészet-szobrászat került előtérbe tankönyveinkben. Ez
nem jelenti azt, hogy magának a tankönyvnek mint mai, dizájnolt tárgynak ne tulajdonítanánk
jelentőséget. Megfigyelhető és a külön is dicséretes, ahogyan könyveink letisztult képi és
formavilága próbál hatni minden giccs vagy igénytelen képiség ellen.
Összességében elmondható: a legfontosabb, hogy figyelembe kell venni a mai tanuló
valóságát, és onnan kiindulva lehet megszólítani, és tankönyveink valamennyi elemével
egyszerre érdemes formálni a személyiséget. A tankönyvírásnak a digitális kultúrában
megváltozott a szerepe. Comenius diákjai tankönyvért adtak be kérvényeket feljebbjáróiknak,
ma már pl. Angliában mellőzhető a tankönyvhasználat az irodalomtanításban. Megváltozott a
magas és populáris irodalom és művészet megítélése, átalakult az irodalomtanítás közege.
Az olvasás helyzetének alakulása az íráséval párhuzamos: pl. az infokommunikációs világban
létrejöttek az írásos de szóbeli műfajok (újszóbeliség), megszűnt a nyelv normativitása
(szleng) és a beszélt nyelv betört az irodalomba (nyelvi tabuk eltűnése). Nem lehet nem
figyelni ezekre: be kell vonni az új műfajokat, a nyilvánosság új tereit az irodalomtanítás
értékeinek a megismertetésébe, új nézőpontokat kell keresni a tanuló ön- és világértésének a
fejlesztéséhez. Irodalom tankönyveink a művek elemzésekor ezért különösen ügyelnek a
nézőpontnak mint elemzési megközelítésnek a megismertetésére, hangsúlyozására (pl.
fokalizáció).

Irodalom 9.
A tankönyv öt fejezetre tagolódik: Az antikvitás irodalma, A Biblia irodalma, A
középkor irodalma, A reneszánsz irodalma, A barokk és a francia klasszicizmus irodalma. Az
első fejezet a görög mitológiát, a homéroszi eposzokat, az alapvető lírai és drámai műfajokat,
a legfontosabb időmértékes versformákat tárgyalja. Külön leckében foglalkozik Szophoklész
Oedipus király és Antigoné című drámájával, a görög líra és a római irodalom legfontosabb
szerzőit és érinti. A második fejezet az Ószövetség (a Héber Biblia) és az Újszövetség
könyveit tekinti át különös tekintettel a mózesi könyvekre (Tóra) és az evangéliumokra. A
harmadik fejezet a középkorral foglalkozik. Dante és Villon munkássága mellett itt javasolja a
tankönyv az első magyar nyelvű szövegemlékek (a Halotti beszéd és könyörgés, valamint az
Ómagyar Mária-siralom) megismertetését. A középkori keresztény irodalom, a liturgikus
drámák és a világi színjátszás kezdetei is külön leckét kaptak. A reneszánsz irodalma című
fejezetben egymás mellett szerepelnek a világirodalom (Boccaccio, Petrarca és Shakespeare)
és a magyar irodalom legfontosabb szerzői (Janus Pannonius és Balassi Bálint). A tankönyv
viszonylag részletesen kitér a kora újkori magyar irodalommal (az udvari humanizmus és a
históriás énekek) és a reformáció irodalmával kapcsolatos alapvető ismeretekre. A tankönyv
utolsó fejezete a barokk mellett a francia klasszicizmus témakörét is tárgyalja. Az így
kialakult fejezet két legfontosabb szerzője Zrínyi Miklós és Molière. Az öt fejezet
mindegyikét rávezető lecke nyitja és összefoglalás zárja. Az utolsó fejezet után következő
rész a filmművészet tananyaghoz kapcsolódó alkotásait, az eposzok, a Biblia, az Isteni
színjáték és a Dekameron feldolgozásait, valamint Shakespeare és Molière műveinek filmes
adaptációit tekinti át. A tankönyv végén összegyűjtve szerepelnek a leckékben külön
modulban szereplő fogalmak, és itt kapott helyet a kiejtéslista is.
Az Irodalom 9. tankönyv ötvennégy leckéből áll. A heti két irodalomórával számoló
tanmenet (amelynek digitális változata az OFI honlapjáról letölthető) a ráhangoló,
összefoglaló és ellenőrző órákat is tekintetbe véve a legtöbb tankönyvi leckéhez egy-egy
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tanórát társít. A leckék visszatérő moduljai ennek megfelelően kerültek kialakításra. Minden
fejezet egy oldalpárt alkot. Az ismeretközlést rövid felvezetők előzik meg, amelyek azt segítik
elő, hogy az új anyag kapcsolódni tudjon a diákok előismereteihez vagy személyes
tapasztalataihoz. A törzsszövegtől világosan elkülönülő ráhangoló mondatokat és modult
lezáró kérdést gondolatébresztőnek szánjuk. Ezek célja nem az egzakt ismeretközlés, hanem a
diákok érdeklődésének felkeltése a lecke témája iránt.
A tankönyvi törzsszöveg alkotói tömörségre, közérthetőségre és tanulhatóságra
törekedtek. Ez a rész ismerteti a szorosan vett tananyagot, de olyan módon, hogy a
kapcsolódó szépirodalmi művekre irányítja a figyelmet, megkönnyíti (és nem helyettesíti)
azok egyéni értelmezését. Jó kiindulópontot adhat a tanári munkához, a tankönyvhöz tartozó
digitális sávban megtalálható és jól használható diasorozatok pedig további ismeretek
differenciált átadására, közös vagy csoportos elsajátítására teremtenek lehetőséget. Ugyanitt
további feladatok találhatóak, amelyek segíthetik a tanári munkát.
A kiegészítő modulok a törzsszöveg után következnek. A tankönyvhöz tartozó
szöveggyűjtemény minden leckéhez (még a bevezető jellegűekhez is) társít értelmezendő
szöveget. Az „Irány a szöveg!” modulok, amelyek a szövegközpontúság jegyében születtek,
világosan jelzik a javasolt olvasmányokat. A modul szövegértelmezést segítő kérdései egyéni
és kooperatív módon is feldolgozhatók, otthoni és tanórai munkára egyaránt alkalmasak. A
javasolt olvasmányokhoz kapcsolódik a „Vitassuk meg!” modul is, amely egy-egy rövid
vitaindító idézetből indul ki. A tananyagban szereplő fogalmak is külön modulban
szerepelnek. A tankönyv leckéről leckére bővülő fogalomkészlete a verstani, műfajtani,
irodalom- és kultúrtörténet területére terjed ki, és a kerettanterv által meghatározott
kulcsfogalmakat is tartalmazza.
Az oldalpárokat mindig „kitekintő” modul zárja. Ezek kortárs vagy modern kori szövegeket,
esetenként filmrészleteket kapcsolnak asszociatív módon a leckében tárgyalt klasszikus
művekhez. Igyekeznek a mai olvasó számára esetenként nehezebben befogadható, történetileg
távol eső alapszövegek mellé könnyebben értelmezhető, közvetlenül hozzáférhető
olvasmányokat is kínálni a diákoknak. Olyan irodalmi szövegek kerülnek itt szóba, mint
Bodor Ádám, Faludy György, Márai Sándor, Spiró György vagy Varró Dániel művei, és
olyan filmek részletei szerepelnek, mint a Csillagok háborúja, Az élet szép vagy az
Életrevalók. A kiegészítő olvasmányok kapcsán ötletet kapnak a diákok szövegalkotási
feladathoz is. Ezek felváltva gyakoroltatják az érvelő, az összehasonlító és az értelmező
szövegalkotást. Tanórai és otthoni munkára egyaránt alkalmasak.
A Szöveggyűjteményben kiemelt figyelmet érdemel a kortárs alkotók műveiből válogatott
szemelvénygyűjtemény, amely inspirálhatja a tanárok hasonló kezdeményezését a modernség
korával és a kortárs irodalommal folytatott folyamatos párbeszédre. Figyelemre méltóak
kísérleti digitális tananyagaink, amelyek közül kiemelkednek saját készítésű oktatófilmjeink.

Irodalom 10.
A tankönyv részletesen foglalkozik a kerettanterv által előírt fejlesztési területekkel.
Szerkezetileg három fejezetre tagolódik (A felvilágosodás Európában és Magyarországon, A
romantika és realizmus Európában, A magyar romantika irodalma). Az első fejezet az európai
felvilágosodás alapvető szerzőit és műfajait ismerteti részletesebben. Külön leckében szerepel
a regény, valamint a levélregény műfaja, csakúgy, mint Voltaire Candide-ja, amelyből egy
szemelvény (a tizennyolcadik, „Eldorádó-fejezet”) értelmezését javasoljuk. Az első fejezet
második része a magyar felvilágosodást tárgyalja. Csokonai és Berzsenyi költészetével négynégy lecke foglalkozik. Kármán József és Bessenyei György életművéből a Fanni
hagyományai, illetve a Magyarság részleteit válogattuk be a szöveggyűjteménybe. A második
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fejezet a kerettantervnek megfelelően az európai romantika és realizmus fő irányvonalait
ismerteti, viszonylag részletesen foglalkozik Puskin, Gogol, Stendhal és Balzac életművével.
Az a világirodalmi áthelyezés a 10. osztályba a kerettantervnek felel meg. A harmadik fejezet
szerkezeti okokból, valamint a stílustörténeti és irodalomtörténeti cezúrákat figyelembe véve
jóval hosszabb, mint az első kettő. Ezért a tanmenet annyiban tér el a szerkezettől, hogy a
harmadik fejezet kettébontását javasolja: Petőfi és Jókai munkásságát külön egységként
kezeli, külön összefoglaló órát és témazáró dolgozatot kalkulál a fejezet Vörösmartyval záruló
első része után. Az itt tárgyalt szerzők köre Bánk bántól Jókai Mórig terjed. Katona
drámájának részletes, négy leckét felölelő elemzését Kölcsey és Vörösmarty költészetének
bemutatása követi hat, illetve nyolc leckében. A Bánk bánból nem tartalmaz szemelvényt a
szöveggyűjtemény: a mű egészének feldolgozását javasoljuk. A Bánk bán tárgyalásához
részösszefoglaló, és drámajátékra lehetőséget adó órát is terveztünk. Ezzel szemben a
Csongor és Tündéből, amelyet két lecke dolgoz fel, választottunk szemelvényt, de a
tanmenetet úgy alakítottuk ki, hogy a teljes mű feldolgozására is lehetőség legyen.
A kilencedikes és tízedikes kerettanterv Petőfi Sándor életművére helyezi a hangsúlyt. Ennek
megfelelően a Petőfi-életmű a tankönyvben is kiemelt helyet kap (tíz lecke). A tanév utolsó
szerzője Jókai Mór. Az arany ember részleteit ugyan hozza a szöveggyűjtemény, de
javasoljuk a teljes regény elolvastatását. A fejezetek mindegyikét rávezető lecke nyitja és
összefoglalás zárja. Az utolsó fejezet után következő rész a filmművészet tananyaghoz
kapcsolódó alkotásait tekinti át. A tankönyv végén összegyűjtve szerepelnek a leckékben
külön modulban megtalálható fogalmak, és itt kapott helyet a kiejtéslista is.
Az Irodalom 10. tankönyv ötvenhét leckéből áll. A heti három irodalomórával
számoló tanmenet a ráhangoló, összefoglaló és ellenőrző órákat is tekintetbe véve a legtöbb
tankönyvi leckéhez egy-egy tanórát társít, de az egyes tematikai egységek után szövegalkotó,
és különböző műrészletekre koncentráló műelemző órákat iktat be. A tankönyvi törzsszöveg
alkotói tömörségre, közérthetőségre és informativitásra törekedtek. Ez a rész ismerteti a
szorosan vett tananyagot, de olyan módon, hogy a kapcsolódó szépirodalmi művekre irányítja
a figyelmet, megkönnyíti (és nem helyettesíti) azok egyéni értelmezését. Jó kiindulópontot
adhatnak a tanári munkához, a tankönyvhöz tartozó digitális sávban megtalálható és jól
használható un. LO-k, amelyek további ismeretek differenciált átadására, közös vagy
csoportos elsajátítására, tudásellenőrzésre teremtenek lehetőséget. Ugyanitt további feladatok
találhatók, amelyek segíthetik a tanári munkát.
A kiegészítő modulok a törzsszöveg után következnek. A tankönyvhöz tartozó
szöveggyűjtemény minden leckéhez (még a bevezető jellegűekhez is) kínál értelmezendő
szöveget. Az „Irány a szöveg!” modulok, amelyek a szövegközpontúság jegyében születtek,
világosan jelzik a javasolt olvasmányokat. A modul szövegértelmezést segítő kérdései egyéni
és kooperatív módon is feldolgozhatók, otthoni és tanórai munkára egyaránt alkalmasak. A
javasolt olvasmányokhoz kapcsolódik a „Vitassuk meg!” modul is, amely egy-egy rövid
vitaindító idézetből indul ki. A tankönyv leckéről leckére bővülő fogalomkészlete a verstani,
műfajtani, irodalom- és kultúrtörténet területére terjed ki, és a kerettanterv által meghatározott
kulcsfogalmakat is tartalmazza.
Az oldalpárokat záró „kitekintő” modulok kortárs vagy modern kori szövegeket,
esetenként mai filmrészleteket kapcsolnak asszociatív módon leckében szóba kerülő
klasszikus művekhez. Igyekeznek a mai olvasó számára gyakran nehezebben befogadható,
történetileg távol eső alapszövegek mellé könnyebben értelmezhető, közvetlenül hozzáférhető
olvasmányokat is kínálni a diákoknak. Irodalmi szövegek kerülnek itt szóba, pl. Orbán Ottó,
Petri György vagy Varró Dániel művei, és filmek részletei szerepelnek, mint a Harry Potter,
A tanú vagy a Schindler listája. A hozzájuk kapcsolt feladatok hasonlóak a 9-.-esekéhez.
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Irodalom 11.
A tizenegyedikes kísérleti tankönyv részben folytatja, részben megújítja a kilencedikes
és tízedikes könyvet. A főszöveg a korábbiakhoz hasonló felfogás szerint készül, de
terjedelme leckénként mintegy ezer karakterrel megnő. Nagyobb hangsúlyt kapnak a
műelemző jellegű leckék. Ezt a tananyag és a kerettanterv is megköveteli: a korábbi éveknél
lényegesen több művel kell megismerkedniük a diákoknak tizenegyedikben. Bizonyos
modulok változatlanul maradnak, más modulokat lecseréltünk. Megmarad a fogalomlista. E
modul célja, hogy új fogalmak bevezetése mellett a korábban már megismerteket is
visszavezesse magasabb definíciós szinten, egyre igényesebb fogalomhasználati kontextussal.
Célunk, hogy koherens fogalomrendszerhez juttassuk el a tanulókat. Irodalomtörténeti és
irodalomelméleti definíciók egyaránt szerepelnek, de a kultúra más területeiről is merítünk. A
fogalmak illeszkednek a kerettanterv kulcsfogalmaihoz. Az Irány a szöveg! modul az előző
tankönyvekhez hasonlóan a műelemzést segítő kérdéseket tartalmaz. Törekszünk arra, hogy a
e kérdések a tanév során tárgyalt nagyobb művek feldolgozását is minél teljesebb mértékben
segítsenek.
Módosulnak a leckék elején található felvezetők. A diákok hétköznapjaihoz, a „fogyasztható”
irodalomhoz kapcsolódó gondolatok helyett ebben a kötetben a felvezetők az ismétlést
szolgálják: rövid idézet segítségével korábbi ismereteket hívnak elő, az irodalomelméleti,
fogalmi ismeretek elmélyítésére törekszenek. A felvezetők tartalmazzák a gondolatébresztő
idézeteket is, ugyanis megszűnik a Vitassuk meg! modul. Helyette egy-egy kooperatív feladat
kerül be minden leckébe. Célunk ezzel, hogy támogassuk a tanárokat a modernebb didaktikai
megoldások kipróbálásában.
Újdonság a leckéket lezáró Kitekintő, amely a vizuális művészetekkel keres kapcsolatot. Az
olvasott szöveghez vagy a leckében felvetett irodalomtörténeti témához társít egy-egy művet,
vagy műrészletet a festészet, a szobrászat, a fotóművészet vagy az építészet köréből, erősíti a
diákok vizuális művészetre nevelését, párhuzamot von a különböző művészi alkotásmódok
között. Pl. Arany pályaképe kapcsán Stróbl Arany-emlékműve és annak helye a korszak
emlékműszobrászatában; az Ágnesnál Millais Ophelia című festménye; Arany: A tölgyfák
alatt című verséhez Waldmüller: Gyerekek az erdőben című képe.
A törzsszöveghez járuló kiegészítő szövegekről szólva nagyon jól sikerült a
művészettörténeti tematikájú „Kitekintő” sorozat. Egyrészt kézzelfoghatóvá teszi a
stílusirányzatoknak az irodalmon túlnyúló jelenlétét, a mikroelemzések jó példát nyújtanak a
művészeti élmény tömör és pontos megfogalmazására; másrészt az íróportrék érdekes
adalékot adnak a szövegen kívüli (ön)reprezentációhoz. A kapcsolódó rövid feladatok
megfelelően vezetik a diákokat a további egyéni (internetes) kutatásokhoz. Interaktív jellegű
feladataink egyéni kutatásra, saját értelmezések kialakítására invitálják a diákokat. A 9.-es
10.-es tankönyvhöz képest más, hogy az összefoglalásban projektfeladatok kapnak helyet:
kooperatív feladatok minden leckében; internetes kutatómunka a társművészetek bevonásával
– hogy motiváljuk a tanulói reflektálást. A tankönyvi fejezetekhez összefoglalások
kapcsolódnak, melyek a korábbiaknál nagyobb terjedelműek és hangsúlyosabbak. A fejezetek
végén megtalálhatóak azok a művek is, amelyek részletei a Kitekintő modulban szerepelnek.
Ahogyan a kilencedikes és tízedikes könyvekhez megtalálható honlapunkon a tanárok
számára készült segédanyag (útmutató, tanmenet, tanulást segítő digitális feladatok, filmes
szemelvények, kiegészítő tananyagok, saját oktatófilmek, animált feladatok, úgy a 11.
osztályos könyvhöz is készülnek tanulást és tanítást segítő digitális (interaktív) tananyagok,
amelyeknek hamarosan a nagy teherbírású Nemzeti Közoktatási Portál ad helyet.
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A kipróbálás időszakában minden tankönyvhasználó tanár kolléga konstruktív visszajelzését
figyelembe vesszük és köszönettel fogadjuk, kapcsolódjék akár a felület, a feladatok
technikai, akár tartalmi használhatóságához.

10

Irodalom szöveggyűjtemény 9.
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Irodalom szöveggyűjtemény 10.
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Irodalom szöveggyűjtemény 11.
Imprimatúra előtti fázisban a 11. osztályos szöveggyűjteményről annyit érdemes tudni, hogy a
kerettantervi követelmények és óraszámok alapján ennek az évfolyamnak a tanítási anyaga igen
bőséges. Egyetlen mozzanatot emelek ki itt, amely a (későbbi) tanári gyakorlatot bizonyára
érinti: ez a regényrészletek, szemelvények közlése, amit korábban elvetett a gyakorlat. Dickens
beemelésével tudatosan szeretnénk az angol írót visszahelyezni a magyartanítás kánonjába.
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Tantárgy: Irodalom 11.
A 11. évfolyam tankönyvének részletes és strukturált tartalomjegyzéke:
I.

Magyar irodalom a XIX. század második felében
Arany János pályája
Arany lírája és az elégiko-óda műfaja
A nagykőrösi balladák
A kései balladák
Az Őszikék
Madách Imre pályája
Madách: Az ember tragédiája
Mikszáth Kálmán: Jó palócok
Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma
A századvég és századelő novellisztikája
A századvég magyar költészetéből

II.

A XIX. század második felének világirodalmából
A modernség fogalma és irányzatai
Flaubert: Bovaryné
Charles Dickens
Lev Nyikolajevics Tolsztoj
Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij
Charles Baudelaire
Paul Verlaine
Arthur Rimbaud
R.M. Rilke
Walt Whitman
Henrik Ibsen
Anton Pavlovics Csehov

III.

Életművek a XX. század első felének magyar irodalmából
A Nyugat folyóirat
Ady pályája, kötetei
Kosztolányi pályája, kötetei, prózája
Babits pályája, kötetei

IV.

Portrék a század első évtizedeinek magyar irodalmából
Tóth Árpád
Juhász Gyula
Móricz Zsigmond
Karinthy Frigyes
Krúdy Gyula
Kaffka Margit
Csáth Géza
Kassák és az avantgárd
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Egy példa a filmes feldolgozás elindítására: (A pontosan kivágott részletek a www. ofi.hu elektronikus
tananyagok között a megfelelő tankönyvi leckénél megtalálhatók és letölthetők.)
Filmek, amelyekből az Irodalom 9. részleteket kiemel és feldolgoz:

Pl. tankönyvi feladat Ld. tankönyv 95. oldal (Shakespeare-fejezet)
Feladatok a tankönyvben és a digitális sávban. Pl.

