
1 
 

Október 16., hétfő, 14.30, Pécsi Árpád Fejedelem Gimnázium (Pécs, Aidinger J. út 41.): 
Anyanyelvi nevelésünk korlátozó szemlélete – Reformlehetőségek. Előadó: dr. Molnár Mária. 
Műhelymunkával összekötött előadás 
 
Anyanyelvi nevelésünk korlátozó szemlélete – Reformlehetőségek 
„De hát mondunk ilyet! Mi ebben a hiba?” – Anyanyelvi nevelésünk korlátozó szemlélete… 
A műhelymunkával összekötött előadás célja felvillantani az anyanyelvi tantárgy 
normaszemléletbeli problémáit – főként különböző tankönyvi feladatok bemutatásával. Az 
előadó ugyanakkor megjeleníti a lehetséges megoldásokat, reformlehetőségeket is. 
 
Dr. Molnár Mária tudományos munkásságának hasznosítása a tanári gyakorlatban: 
„Anyanyelvi nevelésünk korlátozó szemlélete – Reformlehetőségek” 
A tanárnő tanári gyakorlatának segítése érdekében tizenhat évig tartó kutatómunkát 
végzett. A nyelvi normára irányuló kutatásai és sikeresen megvédett PhD-disszertációja 
alapján bebizonyosodott, hogy az a nyelv(használat), amellyel a tanulók a nyelvtanórákon (a 
tantervek és tankönyvek alapján) a vizsgálat tárgyaként találkoznak, nemigen hasonlít arra, 
amely a társadalmi praxisban körülveszi őket. Márpedig az iskola nem mondhat le az 
anyanyelvoktatás alapvető céljáról és feladatáról, hogy jól, hatékonyan kommunikáló, a 
különféle stílusokat és regisztereket, kódokat autonóm módon kezelni tudó fiatalokat 
bocsásson ki falai közül. 
A valós nyelvhasználatban működő területi és társadalmi normák tananyagba építésének 
egyfelől a motivációkeltés szintjén van jelentősége, amennyiben így a tanuló felismeri saját 
nyelvváltozatainak (intuitív módon használt) normáit. Másfelől ez ráébreszti arra, hogy ő is 
használója és formálója, követője és alkotója a nyelvközösségek által kialakított normáknak. 
Motiválttá és tudatossá válik szituációfüggő nyelvi teljesítménye kialakításában, miközben 
mások (nem sztenderd) nyelvhasználatával és személyével szemben toleráns magatartást 
tanul. 
Magyar nyelvi tankönyveink normaszemléletét vizsgálva Molnár Mária egyrészt a nyelvi 
norma definíciójának kialakításán dolgozik, másrészt a gyakorlatban ma is hasznosítható 
példákat keres a fent vázolt szemlélet megvalósításához. Szakmai gyakorlata során az élő 
nyelvhasználat tanítását igyekszik megvalósítani. A magyar nyelvi órákon preskripciótól 
mentes nyelvhelyességi szemlélet kialakítására törekszik, amelyet a nyelvszokás állandó 
ellenőrzése mellett a sztenderd norma kiemelt nyelvközösségi szerepének szem előtt 
tartásával is lehetségesnek tart. 
 
 
Október 18., szerda, 14.30, Pécsi Árpád Fejedelem Gimnázium (Pécs, Aidinger J. út 41.): 
Online feladatlap készítése a www.redmenta.com oldal felhasználásával. Előadás és a 
résztvevők egyéni számítógépes munkája  
 
Online feladatlap készítése a www.redmenta.com oldal felhasználásával 
Mi az előnye az online feladatsornak a papíralapúhoz képest? 

 Számítógépről, tabletről, okostelefonról is kitölthető, így diákjaink azonnal megkedvelik. 

 Folyamatos visszajelzést ad a kitöltésről, nem kell napokat várni a javításra. 

 A visszajelzésben rossz válasz esetén a helyes megoldás is szerepel, így a diák tanulhat a 
hibáiból. 

http://www.redmenta.com/
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 Többször is kitölthető gyakorlás céljával, javítható, nyomon követhető az 
eredményesség. 

 A tanár néhány perc alatt ellenőrizheti diákjai munkáját, emellett a felület hosszú távon 
is megőriz minden részletet. 

 Hogyan készítsük el mindezt gyorsan és egyszerűen, hogy a tanár számára is idő- és 
energiatakarékos legyen a munka? Bemutatjuk a Redmenta-oldal segítségével. Reál és 
humán tárgyak esetén egyformán hatékonyan alkalmazható. 
  
November 7., kedd, 14.00–15.30: Pécsi Árpád Fejedelem Gimnázium (Pécs, Aidinger J. út 
41.): „Zöld Klub I.” – Az Ökováros-Ökorégió Alapítvány jó gyakorlatainak bemutatása. 
Konzultáció, műhelymunka   
 
Zöld Klub 
Te vagy az iskola „zöld” tanára, elhivatott a környezeti nevelés iránt? Szeretnéd 
megosztani tapasztalataid, ötleteid kollégáiddal, együtt gondolkodni, alkotni, segítséget 
kapni munkádhoz? Akkor szeretettel várunk a Zöld Klubba, mely egy most induló, hosszú 
távú program. Összehozza az „öko”-területen tevékenykedő pedagógusokat, 
együttműködést indít el, ötletet ad, szakmai segítséget nyújt a mindennapok munkájához. 
Változatos programokat kínálunk: jó gyakorlatok bemutatása, „diák tanít diákot” bemutató 
óra, interaktív foglalkozások, műhelymunkák, előadások. A tanév során három alkalommal 
találkozunk; aki legalább kétszer részt vesz a programon, öt kreditórát számolhat el szakmai 
továbbképzésként. 
 
November 8., szerda, 14.30–16.00: Pécsi Árpád Fejedelem Gimnázium (Pécs, Aidinger J. út 
41.): Játékos feladatmegoldási lehetőségek matematikaórán (5–8. évfolyamon tanítók 
számára). Bemutató óra és műhelymunka       
          
Játékos feladatmegoldási lehetőségek matematikaórán 
Miért lenne unalmas vagy fárasztó egy matekóra?  
Játékosan is gyakorolhatjuk a tananyagot diákjainkkal. Bármely témában találhatunk módot 
erre. Hogyan? Ebben segít tanácsokkal, konkrét eszközökkel a bemutató óra és az azt követő 
műhelymunka. Minden résztvevő elviheti a bemutatott „játékokat”. 
 
Játékos IKT-használat a matematikaoktatásban 
A program rövid leírása: A számítógépek és okoseszközök bevonása a 21. századi 
matematikaoktatásba. Az érdeklődés felkeltése és a matematikatudomány megkedveltetése 
a gyerekekkel IKT-s eszközök segítségével. Játékok, versenyeztetés, gyakorlás a tanórán és 
otthon. Néhány lehetőség ismertetése egy bemutató óra keretei között. Segítségnyújtás a 
felkészülésben az IKT-vel támogatott órára, hasznos alkalmazások, gyűjtemények 
ismertetése, átadása. 
   


