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Az irodalomtanítás feladatai 

•Szociológiai nézőpontból, a 
művön kívüli valóságból akár. 

•Távolodás a műtől, az 
irodalomtól, vagy közelítés a 
gyerekhez?  

•Befogadóközpontú 
megközelítések?  

•Műelemzések, új módszerek 
pl. drámajáték? 

•Szakszerűség: mű- és -
szövegközpontú elemzések.  

•Nem kell életrajz, vagy mégis 
kell? 

•Irodalomtörténet a végén? 

 

•Kultúraközvetítés 
irodalomtörténettel is, 
íróportrékkal is? 

A kulturális 
örökség 
átadása? 

A 
tudományos 
módszerek 
átadása?  

A társadalmi 
beilleszkedés 

eszköze? 

Személyiség-
fejlesztés? 



Az irodalomtudomány módszertana 

Az irodalomtudomány 
tudományágai 

Irodalomtörténet Irodalomelmélet 
Az irodalomtudomány 

módszertana, 
modelljei 

középpontban a 
szöveg 

középpontban 

nem  a szöveg 

Az 
irodalomtudomány 

tudományágai 

Irodalomelmélet Irodalomtörténet Kritika 



Egységes szerkezet évfolyampáronként 

9-10. tankönyv és szöveggyűjtemény  

 



 

 
A tananyag követi a kerettantervet 



Görögök, rómaiak, Biblia 



A világirodalom rövidebb, a magyar hosszabb 



A fejezetek felvezetőkkel indulnak 



Érvelési gyakorlatok 



Csoportmunkában is feldolgozható 



Írásban és szóban is értelmezhető 



Saját közegükre reflektál 



Esztétikai tapasztalatokat mozgósít 



Előismereteket is átstrukturál 



Rövid összefoglalások, a digitális háttérben 

több 



Témazárók, tesztek 



Állandó modulok 



Ismét és ismét interaktív 



A tanmenet munkaformákat társít hozzá 



Idézetek – közel hajolnak a kis részletekhez 



Összehasonlításra, szintézisre is alkalmat ad 



A feladatok mindig konkrét műhöz kötődnek 



A fogalmak additív jellegűek, kiegészítenek 



Mai művek bevonása 



Tematikai kapcsolódás 



Három szövegtípus 



Instruált önállóság 



Szórakoztatóipari filmek is  



Idegen nevek kiejtése, linkajánló 



DIGITÁLIS FELÜLET (NKP) TANÁR - DIÁK 

CÉLOK 

MOTIVÁCIÓ 

• A diákok kalauzolása a sokféle tudásbázis között 

• Lépéstartás a digitális kommunikációban  

EGYÜTT- 

MŰKÖDÉS 

• Segítség a pedagógusnak a differenciáláshoz 

• Alkotó közreműködés kialakítása 

VISSZA-
CSATOLÁS 

• Kiegészítő tananyagok 

• Gyakorló, a mérést-értékelést segítő feladatok   
(on-line, off-line) 



FELADATOK 

Egyszerű 
feladattípusok 

Egyszeres-
többszörös 
választós 

Igaz-hamis  

Halmazok 

Keresztrejtvény 

Nehezebb 
feladattípusok 

Szabad szavas 

Szövegkiegészítős 

Idővonalas 

Diaporáma 
(vizuális 

látványfolyam) 

Extrák 

Egyéni feladat 

Tehetségfejlesztés, 
differenciálás 



PÉLDÁK 

magyar nyelv  

és 
kommunikáció 

Feladatok a 
tankönyvi 

ábrák 
animálásával  

Tanulás 
digitális 

szövegeken, 
műfajokban 

Eligazodás, 
anyaggyűjtés 

az 
interneten  

Játékosság, 
kreativitás 
fejlesztése 

Vizuális és 
verbális 

információ 
együtt 

Szövegértés-
szövegalkotá

s  



IRODALOM 

Animációk 

Továbbfejleszthető feladatok 

Idő- és térbeli viszonyok  
jelölése 

Gyermekregények részletei  

Hangzó anyag 

Drámajáték   

•tankönyvi kapcsolódással 

•jelentésteremtéshez 

•összefüggések, szimbólumok előhívására 

•szövegértéshez 

•szövegalkotáshoz 

•vizuális rendezőkkel 

•a kultúra bekapcsolása a tanulásba 

•olvasóvá nevelés 

•képek narrációval 

•saját fejlesztésű anyagok (második szakasz) 

•tanórai modulként 

•önálló foglalkozásként 



FILMRÉSZLETEK A KITEKINTŐ MODULOKBAN 
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KÖSZÖNÖM  

A FIGYELMET! 

 
www.ofi.hu 


