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A) Csoportprofil 

 

Az osztályprofil: 

 Gimnáziumi 9. osztály Budapesten. 

 Általános tanítási tantervű, 4 évfolyamos. 

 A tanulóknak 11–12. évfolyamon fakultációválasztási vagy emelt szintű érettségi vizsgára való 

felkészülési lehetőségük lesz. 

 Az intézményben két 4 és egy 6 éves képzésű osztályt indítanak. 

 

A csoport összetétele: 

– 32 fő. 

– A nemek aránya: 14 fiú, 18 lány. 

– Életkor: 8 tanuló a 14. évét, 21 tanuló a 15. évét, 3 tanuló a 16. évét töltötte be. 

– A tanulók felvételi vizsga alapján kerültek az osztályba, de az iskolának nem volt tényleges 

válogatási lehetősége.  

– Többségük nem került be az iskola informatikai tagozatos osztályába, de kitartott az iskola 

mellett, így az általános tantervű osztályba iratkozott be. 

– A 32 tanuló 18 különféle általános iskolából, illetve 2 tanuló 6 osztályos gimnáziumból 

érkezett. 

– A 32 tanulóból 24 a főváros 13 különböző kerületéből jár az iskolába, 6-an az agglomerációból 

napi beutazók, 2-en (két különböző) kollégiumban laknak. 

– Érdeklődési körük heterogén, továbbtanulási terveik, céljaik kialakulatlanok. 

– Szaktárgyi felvételijük alapján előzetesen tudható: jelentős különbséget mutat szóbeli és 

írásbeli kifejezőkészségük szintje, előképzettségük, érdeklődési körük, olvasottságuk, kulturális 

tájékozottságuk. 

 

A csoport története: 

 Valamennyien részt vettek az iskola által szervezett gólyatáborban, augusztusban. 

  Az osztályfőnök történelmet tanít az osztálynak. 
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A csoport megismerése érdekében a pedagógus által tett lépések: 

 A magyartanár részt vett a tanulók felvételi vizsgáztatásában. 

 Az első hónapokban a képességek, lehetőségek felmérése. 

 A tanulók személyes helyzetének feltárása és értékelése. 

 Egyéni felzárkóztatási, képességfejlesztési és tehetséggondozó tervek elkészítése. 

 Heti egy csoportbontásos magyarórán egyénre szabott feladatokkal mérés, fejlesztés, értékelés, 

egyéni fejlesztési terv készítése. 

 Az olvasási szokások, illetve a szabadidős programok megismerése. 

 Közös kulturális programok szervezése, értékelése (kiállítás látogatás; színházi előadás 

megtekintése). 

 Bekapcsolódás a gólyabál osztályprogramjának (vetélkedőjének, műsorának) szervezésébe. 

 

Intézményi adottságok a szaktárgy tanításához: 

– Nincs szaktanterem. 

– Külön tárgyként drámaórák nincsenek. 

– 12 000 kötetes könyvtár (30% szakirodalom, 70% szépirodalom, pl. kötelező olvasmányok). 

– A tankönyvek külön gyűjteményben vannak. 

– A tantermekben nincs projektor. 

– 1 db számítógépterem egy osztály foglalkoztatásához. 

– 4 db interaktív tábla (3 tanteremben, valamint a könyvtárban). 
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B) Tematikus terv – Irodalom 

A pedagógus neve, szakja: X. Y,  

Az iskola neve: - 

Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom 

Tantárgy: Irodalom - 9. évfolyam, heti 2 óra (a 2013. évi kerettanterv alapján)  

 

A helyi tantervi évi 72 óra tematikus elrendezése; az adott témakör helye, 

óraszáma  

     

Világirodalom – görög mitológia, antik görög epika és líra  10 óra 

Színház- és drámatörténet – az antik színház és dráma   6 óra 

Világirodalom – antik római irodalom  6 óra 

Világirodalom – Biblia 10 óra 

Világirodalom – az európai irodalom a 4–15. században (középkor)      6 óra 

Világirodalom – az európai irodalom a 14–16. században (reneszánsz) 6 óra 

Színház- és drámatörténet – drámajátékos tevékenységgel  4 óra 

Középkori nyelvemlékek; a magyar irodalom a 12–16. században 5 óra 

Janus Pannonius portréja 6 óra 

Balassi Bálint portréja  8 óra 

Szövegalkotás, összefoglalás, rendszerezés   5 óra, ebből 1 óra 

 

A pedagógus 

neve, szakja: 

X. Y. magyar 

Az iskola neve: X. X. Gimnázium 

Műveltségterület: magyar nyelv és irodalom 

Tantárgy: irodalom 

A tanulási-

tanítási egység 

témája: 

 

Sajátossága: 

Színház- és drámatörténet – az antik színház és dráma. 

 

Középszintű érettségi témakör (akár a világirodalom/antikvitás, akár a színház- és 

drámatörténet témakörökben); a NAT és a kerettanterv követelménye, 

választhatóan kötelező házi olvasmánnyal. 

 

A tanulási-

tanítási egység 

cél- és 

feladatrendszere: 

 

 

Fejlesztési követelmények (kerettantervi meghatározottság):  

Az antik görög színház jellemzői. Drámai előadások (tragédia és komédia), 

versenyjátékok. Szophoklész: Antigoné (és az Oidipusz király részlete). Az antik 

dráma hatása a drámatörténetre.  

 



Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Magyar nyelv és irodalom 

 

Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag. 6 

 

Célok és feladatok (a tantervekkel összhangban):  

az olvasási és szövegértési képességek mélyítése (értő hangos és néma olvasás);   

az önálló jegyzet- és vázlatkészítés fejlesztése (egy témakör és egy házi 

olvasmány iskolai feldolgozása többféle technikával);    

a szövegalkotási képesség fejlesztése: saját vélemény, álláspont megfogalmazása 

szóban és írásban; önálló műelemzési és érvelő feladat készítése adott 

szempontok, szövegbázis alapján;   

műértelmezés változatos tevékenységekkel (elemzési és alkotó jellegű, kreatív 

feladatokkal); 

az olvasott, feldolgozott irodalmi mű érzelmi, gondolati befogadása (és ennek 

megfogalmazása); 

az epikus és a drámai történetmondás, idő-, tér- és cselekményszervezés, illetve 

jellemalkotás közötti különbségek megfigyelése;  

a megjelenített értékek, erkölcsi kérdések, motivációk, magatartásformák 

értelmezése, megvitatása;   

az irodalmi műveltség bővítése: 

a) az olvasott műben, műrészletben megjelenített témák, élethelyzetek, 

motívumok, formai megoldások azonosítása, megértése; 

b) egy drámatörténeti korszak megismerése;  

c) a korszak és a szerző, a mű máig tartó kulturális, irodalmi hatásának megértése; 

a drámai műnem, a tragédia műfaj különféle szövegfeldolgozási eljárásainak 

megismerése, alkalmazása (téma, műfaji sajátosságok, jelentésrétegek);  

memoritertanulás;  

egy jelenet előadása;  

a gondolkodási képesség, az önkifejezés, a kreativitás fejlesztése (különféle 

feladathelyzetekkel); 

a tanulási képesség fejlesztése az önállóság növelésével (anyaggyűjtés; önálló 

munkát igénylő, terjedelmesebb szövegek írása); az információk célszerű gyűjtése, 

felhasználása (a felhasználás normáinak közvetítése:  a források megjelölése, 

idézése); könyvtárhasználat; az elektronikus könyvtár használata.  

Helye az éves 

fejlesztési 

folyamatban:   

L. fenti, külön táblázatokban. 

Kiemelés: a választott tanítási óra  

Tantárgyi 

kapcsolatok: 

 

Magyar nyelv: az írásbeli feladatok kijelölése összhangban áll az iskolai 

szövegalkotási műfajok elméleti ismeretanyagával és gyakorlásával a heti 2 

anyanyelvi órán. 

 

A témakör feldolgozása alatt, párhuzamosan, végig különféle szövegműfajok 

gyakorlása (írása és értékelése) szükséges, az Antigonéhoz kapcsoltan (elbeszélő, 

meggyőző; pl. helyszíni tudósítás, napló vagy levél, riport, interjú; esszé, érvelő 

szöveg). 
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Vizuális kultúra: képzőművészeti illusztrációk, helyzetek, szimbólumok, 

toposzok: Dionüszosz, Oidipusz. 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: görög és római 

színházépítészet. 

Földrajz: néhány fennmaradt antik (görög és római) színház topográfiája. 

Etika, filozófia: Arisztotelész Poétikájának néhány alapvető szövegrészlete.  

Dráma és tánc: színházművészet, színháztörténet – ebben az iskolában nincs. 

Mozgóképkultúra, médiaismeret: filmes adaptáció az antik drámairodalomhoz. 

Osztály: 9. évfolyam, gimnázium, heti 2 órás alaptanterv 

Felhasznált 

források: 

 

NAT, kerettanterv, helyi tanterv, gimnáziumi irodalmi tankönyv, munkafüzet, 

feladatlap;  

 

Szophoklész: Antigoné, Oedipus király, Arisztotelész: Poétika 

http://mek.oszk.hu/00500/00501/00501.htm
1
  

www.youtube.com/watch?v=QJk70CGRx9k 
2
 

http://enciklopedia.fazekas.hu/memo/Szophoklesz.htm
3
 

 

Elérhető interpretációk: Dettre Gábor: Antigoné (tévéfilm, 2011), 

https://hu-hu.facebook.com/pages/Dettre-Gábor-Antigoné/133095033425846
4
; 

Yorgos Javellas: Antigone (görög film, 1961, Irene Papasszal a címszerepben) 

 

Példa egy, a választott tematikus egységhez tartozó érettségi feladatra, 

megoldással: 

http://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/feladatsorok/kozepszint_2011tavasz/
5
 

magyar nyelv és irodalom, k_magyir_11maj_ut.pdf.  

                                                                 
1
 Utolsó letöltés: 2013.10.31. 

2
 Utolsó letöltés: 2013.10.31. 

3 
Utolsó letöltés: 2013.10.31. 

4
 Utolsó letöltés: 2013.10.31. 

5
 Utolsó letöltés: 2013.10.31. 

http://mek.oszk.hu/00500/00501/00501.htm
http://www.youtube.com/watch?v=QJk70CGRx9k
http://enciklopedia.fazekas.hu/memo/Szophoklesz.htm
https://hu-hu.facebook.com/pages/Dettre-Gábor-Antigoné/133095033425846
http://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/feladatsorok/kozepszint_2011tavasz/
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Óra A téma 

órákra 

bontása 

Didaktikai 

feladatok 

Fejlesztési területek Ismeretanyag Módszerek, 

munkaformák, 

eszközök 

Házi feladat Megjegyzések és 

reflexiók 

1. Színház és 

dráma 

 

A drámai 

művek kettős 

létformája; a 

kettő 

kapcsolata, 

egymásra 

hatása. 

A görög 

színház.  

Dionüszosz 

kultusza. 

A drámai 

műnem 

kialakulása.  

A 

versenyjátékok 

lebonyolítása, 

szerepe.  

Az előadások 

formája. 

A kar jelenléte 

a színen. 

 

Új ismeretek 

feldolgozása. 

 

Az ismeretek 

alkalmazása.  

 

Motiválás 

(„bevezető 

óra” egy új 

ismeretterületh

ez: színház- és 

drámatörténet).  

 

Az 

ismeretanyag  

rendezett 

rögzítése. 

Tanulói élmények, 

tapasztalatok 

előadása.  

 

Rendszerezés, 

beépítés, értékelés: a 

tanulók által gyűjtött 

anyagok 

felhasználása.  

 

Jegyzetelés, 

vázlatkészítés, 

kulcsfogalmak 

kiemelése → a 

tanulás tanulása. 

 

A füzet vezetésének 

tanulásra 

alkalmazhatóvá 

alakítása. 

 

A 

problémaérzékeny-

ség fejlesztése:  

 

1. Az írott dráma 

Az antik görög 

színház 

jellemzői. 

 

Az antik görög 

és római színház 

különbségének 

felismerése.  

 

Drámai 

előadások. 

 

Műfaji 

változatok: 

tragédia, 

komédia, 

(szatírjáték). 

 

A kardal lírai (l. 

előző témakör) 

és drámai, 

műfajalakító 

szerepe.  

 

A versenyjáték-

forma hatása a 

A tanulók eddigi 

színházi élményei – 

rövid egyéni 

beszámolók. 

 

A tanulók által 

hozott illusztrációk 

rendszerezése, 

bemutatása.  

Tanári illusztráció-

gyűjtemény 

felhasználása 

(vetítés, ppt).  

 

Sematikus ábra 

készítése, majd 

ennek 

magyarázatokkal 

való ellátása páros  

munkában: a 

színház részei. 

 

Ismeretterjesztő 

filmrészlet 

bejátszása: görög 

színház. 

Előzetes feladatok (a 

megelőző óráról) 

 

1. A görög 

színházzal 

kapcsolatos 

ismeretek előhívása 

(tantárgyi 

kapcsolatok is);  

képek gyűjtése (más 

tantárgyak 

tankönyvei, 

szakirodalom, 

internetes források). 

 

2. A dionüszoszi és 

az apollóni szerep; 

hatásuk az 

irodalomtörténetre 

(mitológiai 

történetek, lírai 

művek). 

 

3. Előzetes egyéni 

feladat volt 5 

tanulónak 

információk, 

Megjegyzés: 

A témakör 1–2. 

órájának 

gyűjtőmunkájához az 

előkészítés egy héttel 

korábban történt; az 

egyéni kutatási 

feladatok kijelölése is.  

A tematikus egység 1 

hónapig tart.  

 

A füzetük a 

felkészülésük alapja. 

A szeptember óta 

bevezetett 

módszereket 

alkalmazni és 

fejleszteni kell! 

Vázlatok, jegyzetelés. 

 

Az órai jegyzeteket 

mindig ellenőrizniük 

kell a tankönyv/ek 

alapján. 

 

A foglalkoztatás 

formáit és a 
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(irodalom) és egy 

interpretált változat 

(színház) 

megkülönböztetése.  

 

2. 

A dráma és a 

tragédia fogalmának 

szaknyelvi 

használata 

(megkülönböztetve a 

köznyelvi drámai és 

tragikus alakoktól). 

 

3. Az antik és a mai 

színházi formák 

különbségének 

következményei a 

drámai műnemre.  

 

drámairodalom-

ra. 

 

 

 

 

 

 

 

Fogalmak:  

színház, 

előadás, 

versenyjáték,  

dráma, tragédia, 

komédia,  

dialógus, kar, 

kardal, színész, 

nézőtér, tánctér  

 

 

Táblai vagy vetített 

vázlat: a tanulói 

kiselőadások 

kulcsszavai. 

 

 

 

Memoriterek 

kijelölése. 

 

Kapcsolódási 

pontok: 

Vizuális kultúra: 

illusztrációk 

Történelem: görög 

és római színházak 

 

Földrajz: 

fennmaradt antik 

színházak 

topográfiája (a 

hozott képek 

alapján) 

illusztrációk 

keresése a 

versenyjátékokhoz 

(szempontok: kar, 

maszk, öltözék, 

közönség, 

lebonyolítás).  

 

 

 

 

 

Házi feladat  

1. Jegyzetek 

állásfoglaláshoz: 

előnyök és/vagy 

hátrányok egy 

előadásban, ha: 

a) maszkot 

alkalmaznak; 

b) csak férfiak 

játszanak;  

c) egyszerre max. 3 

színész lehet jelen. 

2. A házi olvasmány 

kézbe vehető 

formájának 

beszerzése; olvasása 

jegyzeteléssel. 

szemléltetést a 

tanterem berendezése 

és felszereltsége 

határozza meg. A terv 

megvalósításához 

szükséges: projektor, 

vetítővászon, 

számítógép, DVD-

lejátszó, irodalmi 

atlasz; lehetséges: 

digitális tábla. 
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2. Drámatörténet 

 

Szophoklész 

szerepe a 

drámatörténet-

ben;  

helye az antik 

tragédiaíró 

triászban; 

dramaturgiai 

újításai.   

A thébai 

mondakör.  

A Labdakidák 

családtörténete 

a 

drámairodalom

ban.  

 

Az Oidipusz 

király rövid 

bemutatása, 

szövegrészlet 

olvasásával. 

Ismétlés, 

felidézés. 

Ellenőrzés, 

értékelés. 

Új ismeretek 

feldolgozása, 

az ismeretek 

alkalmazása.  

 

Különféle 

álláspontok 

elfogadása.  

 

Általánosítás, 

következtetés.  

 

 

Áttekinthető 

sémák, ábrák 

készítése. 

 

A jegyzetelés, 

vázlatkészítés 

technikái.  

Kiemelés 

(kulcsfogal-

mak). 

A tanulók által 

megfogalmazott 

álláspontok 

szakszerű értékelése. 

 

Tematikus-

motivikus 

általánosítás 

(testvérek, családi 

kapcsolatok 

változatos formái). 

 

A tanulói bemutatás 

tanulságai ön- és 

csoportértékeléssel: 

érdeklődéskeltő, 

hasznosítható 

előadás 

 

→ tudatosítani: a 

bírálat, kritika nem 

személyeskedő, 

hanem fejlesztő (De 

nem lehet sértő, 

bántó!)  

 

Családfa, szereplők 

kapcsolatrendszere 

→ áttekinthető ábrák 

készítése.  

Szophoklész 

életművének 

néhány 

jellemzője. 

 

A thébai 

mondakör. 

 

Vita, 

megbeszélés:  

 

a) a két, 

tárgyalandó mű 

nem része egy 

tragikus 

trilógiának; 

 

b) a sajátos 

szerkesztésmód 

(analitikusság) 

következmé-

nyei. 

 

Fogalmak: 

párbeszéd, 

helyzet, jelenet, 

konfliktus, 

akció, dikció, 

analitikus 

Feleltetés: 

A görög dráma és 

színház 

sajátosságai. 

 

Reflektálás 2-2 házi 

feladatra (egyéni 

állásfoglalások 

megvitatása, pl. a 

mimika, a női 

szereplők hiánya).  

 

Görög mitológiai 

ismeretek 

felhasználásával 

csoportmunka (4 

fős):  

a) a Labdakidák 

családfája, 

ábrakészítés; 

b) példák családi és 

testvéri kapcsolatok 

változatosságára a 

mitológiából és 

irodalmi, bibliai 

előismereteik 

alapján 

(példagyűjtés, 

rendszerezés). 

 

Házi feladat  

1. Írásbeli jegyzetek  

a) az Antigoné 

Prologoszának és  

b) Kreón 

„trónbeszédének” 

értelmezéséhez, 

elemzéséhez. 

2. Szerepjátékban 

használható maszk 

rajza Antigoné és 

Kreón alakításához. 

 

Folyamatos 

memoritertanulás. 

 

Megjegyzés: 

Két tanuló tanév 

elején jelentkezett az 

Oidipusz király 

bemutató 

cselekményismerte-

tésére.  

 

Minden tanulónak be 

kellett szereznie az 

Antigonét (könyvtár, 

elektronikus könyvtár, 

saját példány). 

 

Folyamatosan együtt 

kell tervezni az 

anyanyelvi órákkal. 
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Memoriterek 

megtanulása, értő 

tolmácsolása.  

 

drámai 

szerkezet. 

A szereplők 

rendszere az 

Oidipusz királyban 

– az egyik tanuló 

vázlata, sémája 

kiosztandó 

sokszorosítva;  

e séma kiegészítése 

a konfliktusok 

jelölésével, a hallott 

beszámoló alapján. 

 

Szövegolvasás 

szerepenként: 

Exodosz (1223–

1530. sor), 

részletek 

 

Antik dráma 

színházi 

előadásának rövid 

részlete, felvételről 

(Szophoklész vagy 

Euripidész egy 

műve). 

3–4.  Szophoklész:  

Antigoné  

 

 

Ismétlés, 

felidézés. 

Ellenőrzés, 

értékelés. 

Műolvasás →  

Az irodalomolvasás 

élménye; bevezetés a 

dialogikus művek 

értő olvasásába. 

 

A tragédia 

magyarázata a 

görög drámák 

szerkezeti 

beosztása 

szerint, 

Feleltetés: 

1. A thébai 

mondakör. 

2. Szophoklész 

alkotóművészete. 

Házi feladat 

1. óra:  

Írásbeli 

szövegalkotás: az I. 

sztaszimon 

Megjegyzés: 

Egyéni fejlesztési 

javaslatok kellenek az 

olvasási 

készségfejlesztéshez  
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 szövegértés, 

magyarázat, 

értelmezés  

a képességek 

fejlesztése.  

 

Összehason-

lítás, elemzés.  

 

Rögzítés, 

rendszerezés, 

alkalmazás → 

cédulázás, 

jegyzetelés, 

adatgyűjtés az 

elemzési 

feladatokhoz.   

 

Minta egy 

későbbi drámai 

olvasmány 

önálló 

bemutatásának 

előkészítésé-

hez.  

 

Kulcsfogal-

mak, 

szállóigék 

kiemelése. 

 

Drámai művek 

értelmezésének 

képessége – 

folyamatos 

fejlesztési feladat 

kezdete.  

 

Az erkölcsi 

gondolkodás 

fejlesztése. 

 

Alapvető erkölcsi 

értékek megjelenése, 

azonosulás a 

példaadó emberi 

magatartásformákkal  

Külön figyelem: 

kétféle 

szövegváltozatot 

olvasnak.  

 

Az 1. házi feladat 

kétféle álláspontja 

(csodálatos/ 

rettenetes) → két 

eltérő, de érvényes 

megközelítés 

lehetősége, 

összevetése.  

értelmező 

magyarázatokka

l; kiemelt 

szemelvény-

részletek 

elemzésével  

(ugrásokkal a 

szövegben): 

 

1. óra:  

Prologosz;  

Parodosz;  

I. epeiszodion;  

I. sztaszimon;  

II. epeiszodion;  

II. sztaszimon; 

III. epeiszodion;  

III. sztaszimon; 

 

2. óra: 

IV. epeiszodion; 

benne: 

kommosz;  

IV. sztaszimon; 

V. epeiszodion;  

V. sztaszimon; 

 

Szerepek (Antigoné 

és Kreón az 

elkészült 

maszkokkal) 

kiosztása; később: 

csere.  

 

Tartalék feladat: a 

kar szövegéhez: 

változatos előadási 

formák kitalálása. 

 

Egy nagy táblázat 

kitöltése, jegyzetek 

készítése a mű 

olvasása során, 2 

tanórán keresztül, 

folyamatosan. Az 

egyes szerkezeti 

egységek rovatába:  

szereplők,  

tér- és 

időviszonyok; 

cselekményelemek; 

idézetek a 

jellemzésekhez, a 

konfliktusok 

értékeléséhez. 

értelmezése 1–1,5 

oldal terjedelemben 

(a két fordítás közül 

szabad döntés 

alapján: „Sok van, 

mi csodálatos…” 

vagy: „Sok van, mi 

rettenetes…”). 

 

2. óra:  

Választható feladat: 

a) 2 szereplő 

szócikke 

lexikonszerűen  

(egy tanári példa 

megadása után); 

b) lányoknak: 

Iszméné 

nézőpontjából 

Antigoné tetteinek, 

fiúknak: Haimón 

nézőpontjából Kreón 

tetteinek  

értékelése. 

 

(cél: a folyékony, 

majd az átélt olvasási 

készségszint). → 

Egyéni megbeszélések 

és javaslatok 

tervezése.  

 

Figyelmes és megértő 

olvasásra kell 

késztetni, rávezetni a 

tanulókat – ez feltétele 

a szövegértésnek. 

 

A házi olvasmányok 

későbbi 

feldolgozásához és az 

egyéni olvasáshoz 

mintát, példát 

kijelölni.  

 

Külön órát igényel az 

általános tapasztalatok 

megbeszélésére és a 

típusproblémák 

javítására, 

gyakorlására. 
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Az olvasási 

készségszint 

folyamatos 

felmérése, 

fejlesztése. 

Exodosz 

Fogalmak: 

prologosz, 

parodosz, 

epeiszodion, 

sztaszimon, 

kommosz, 

exodosz 

 

A és B csoport 

megfigyelési 

szempontja: a két 

főszereplő 

magatartásformái-

nak változása.  

 

Időnként: „rendezői 

utasítások” 

megadása (hangerő, 

hanghordozás, 

testtartás, mimika) 

– egyéni feladat és 

közös megbeszélés 

 

Kapcsolódási 

pontok: 

Történelem; Etika, 

filozófia: a 

görögség hitvilága, 

erkölcsi elvei  

5. 

óra-

terv 

Drámaelemzés, 

drámaelmélet 

 

Az 

arisztotelészi 

drámai 

szerkezet.  

A konfliktusos 

Ismeretszerzés 

és alkalmazás. 

 

Elemzés, 

következte-

tések. 

 

Az epikusság és a 

drámaiság 

különbsége. 

 

A drámai 

alapszituáció 

jelentősége.  

Fogalmak: 

drámai 

szerkezet;   

esztétikai 

minőségek; 

alapszituáció, 

konfliktus,  

konfliktusos 

A táblázatos 

jegyzet kiegészítése 

a drámai szerkezet 

elemeivel.  

 

Modellek 

értelmezése. 

 

Házi feladat  

Arisztotelész 

Poétikájának a 

drámai műnemre és 

a tragédia műfajára 

vonatkozó 5 

részletének 

alátámasztása 
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drámamodell.  

Verses forma; 

ritmizálási 

feladatok.  

 

Rendszerezés, 

rögzítés. 

 

Értékelés. 

 

Összefoglalás.  

 

A „drán” és a 

drámaiság 

(szerkezet, jellem, 

nyelv).  

 

drámamodell,  

jambikus hatos 

sor  

Értékek 

rendszerezése, 

szembeállítása. 

Idézetfelismerés 

ritmizálási 

gyakorlattal. 

 

Kapcsolódási 

pontok: 

Etika, filozófia: 

Arisztotelész: 

Poétika 

Szophoklész 

Antigonéjából vett 

példákkal. 

 

6. Jellemek, 

magatartás-

formák 

konfliktusok 

 

Fő- és 

mellékszerep-

lők 

konfliktusai;  

belső 

konfliktusok; 

konfliktusok az 

isteni 

világrenddel.  

Örök 

törvények és 

emberi 

parancsok. 

Ismétlés, 

felidézés. 

Ellenőrzés, 

értékelés. 

Az ismeretek 

alkalmazása.   

 

Következte-

tések 

megfogalma-

zása. 

 

Kritikus 

gondolkodás. 

 

Általánosítás.  

Az erkölcsi érzék 

fejlesztése.  

 

A műről szóló, 

szakmai értékelések 

kritikus fogadása, 

reflektálási képesség 

kialakítása, 

fejlesztése.  

 

A vitakultúra, a 

kommunikációs 

készség, az érvelés 

fejlesztése.  

 

Egymás 

véleményének 

Fogalmak: 

harmónia, 

hübrisz, 

katarzis, fő- és 

mellékkonfliktus, 

belső konfliktus, 

tragikus vétség 

 

A katarzis 

arisztotelészi 

jelentése. 

 

Konfliktusok, 

magatartás-

formák, értékek, 

hibák, bűnök 

elemzése, 

Feleltetés: 

1. A görög drámák 

szerkezete. Tér- és 

időviszonyok. 

2. A görög drámák 

szereplői. Az 

értékek rendszere. 

 

Az A és B csoport 

kiemelt 

megfigyelési 

szempontjai 

(beszámoló). 

 

Rokonszenv, 

ellenszenv 

(vélemények 

Házi feladat: 

A következő órai 

írásbeli értekezés 

előkészítése:  

különféle típusú 

bázisszövegekhez 

választható 

szövegalkotási 

feladat vázlatának 

elkészítése.  

 

Megjegyzés: 

Együtt érdemes 

kiválasztani egy 

szövegrészletet egy 

interpretációhoz → 

egy jelenet 

előadásának 

előkészítése → 

projektmunka lesz. 

 

Reflexió: 

A műelemző óra 

kiválóan alkalmas a 

vitakultúra, a 

kommunikációs 

készség, az érvelés 

fejlesztésére. 

Fontos, hogy 



Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Magyar nyelv és irodalom 

 

Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag. 15 

 

A kar 

szerepének 

összefoglalása.  

 

Összekap-

csolás. 

 

Megbeszélés.  

Értékelés. 

 

Előkészítés 

(ellenőrző 

feladathoz) 

meghallgatása, 

mérlegelése.  

 

A befogadóra tett 

változatos hatások 

felismerése. 

értékelése  

(harmónia, 

mértéktartás, 

hübrisz).  

 

Bűn, büntetés, 

bűnhődés; saját 

bűn, családi 

bűn. 

 

Tragikus vétség.  

 

Az emberi lét 

örök 

konfliktusai: 

egyén és 

társadalom, férfi 

és nő, élő és 

halott, emberek 

és istenek (G. 

Steiner).  

 

ütköztetése, egyéni 

álláspontok; páros 

munka).  

 

Vádolás és védés, 

szerepek, beszédek 

(Antigoné és Kreón 

igazsága; páros 

munka) 

 

A más művekből 

ismert alakok 

(Teiresziász, 

Kreón) módosult 

szerepe – közös 

megbeszélés 

 

Vita:  

1. „Az örök 

Antigoné” – ideál-

e?  

2. Hősök és 

hétköznapi 

emberek 

drámaisága.  

3. Sorstragédia? 

hozzászokjanak a 

tanulók: 

egymás véleményét 

meghallgatják, 

mérlegelik, 

megerősítik, vagy 

vitáznak vele; 

véleményüket 

érvekkel támasztják 

alá (műelemzéskor: a 

mű részleteivel, 

példáival); a kritikát, 

bírálatot, a hibák 

javítását építő 

jellegűnek tekintik (de 

az nem is lehet bántó, 

személyeskedő, 

durva). 

 

7–8.  Szövegalkotás  

 

Ellenőrzés. 

 

Szövegalkotási 

Véleményközlő 

műfajok gyakorlása.  

 

Az ismeretek 

alkalmazása.  

 

Vélemény, 

álláspont 

megfogalmazása, 

kétféle 

Házi feladat: 

 

1. Vázlat a nem 

Reflexió: 

Egyéni 

készségfejlesztési 
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Időkerete:  

„dupla tanóra”:   

1 irodalom,  

1 magyar nyelv 

feladat – az 

írásbeli 

érettségi 

központi 

mérési 

skálájának 

bevezetése. 

 

Olvasható írásképű, 

tagolt, összefüggő, 

szerkesztett szöveg 

megalkotása. 

 

A szövegalkotási 

készségszint 

állapotának 

felmérése (szerkezet, 

nyelvhasználat, 

nyelvi minőség). 

 

Értékelés: tartalom 

és nyelv (szerkezet 

és nyelvhasználat 

egyelőre egyben 

értékelendő) 

Műismeret és 

irodalomelmélet 

– a fogalmak 

alkalmazott 

felhasználása.  

 

Egyéni álláspont 

érvekkel 

alátámasztott 

kifejtése.  

 

szövegbázis-

típusból választva: 

 

a) a mű egy 

szentenciájához 

esszéírás (kreatív 

írás); 

 

b) a műről szóló 

állításra reflektálás 

(az ismeretanyag 

felhasználásával). 

 

Szükséges: 

dolgozatpapír, toll, 

az irodalmi mű.   

választott dolgozat-

tételhez. 

2. Választható 

feladat: 

a) szemelvények 

Plautus A bögre c. 

vígjátékából 

(kiosztott szöveg) → 

jegyzetek készítése: 

a komikum formái, 

forrásai;  

b) párhuzamok  

Molière 

Fösvényével  

(annak a 9 

tanulónak, aki 

olvasta ált. isk. 

korában). 

feladatok 

meghatározása → 

egyéni fejlesztési 

tervek a dolgozatok 

típushibái alapján 

(mondatalkotás, 

nyelvhelyesség, 

szövegszerkesztés 

stb.).  
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C) Óraterv – Irodalom 

A pedagógus neve: X. Y. 

Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom 

Tantárgy: Irodalom 

Osztály: 9. évfolyam, gimnázium, heti 2 órás alaptanterv  

 

Az óra témája: Szophoklész: Antigoné – drámaelemzés drámaelméleti megközelítésekkel 

A tematikus egység 5., az értelmező-elemző műolvasás 3. órája 

 

Az óra cél- és feladatrendszere: 

Fejlesztendő készségek, képességek; tanítandó ismeretek; elérendő fejlesztési szint, tudásszint 

 

Fejlesztési követelmények (kerettantervi meghatározottság):  

A drámai műnem és a tragédia műfajának sajátosságai Szophoklész Antigonéja alapján.  

Szerkezet, drámamodell, forma, esztétikai minőség.   

Célok és feladatok (a tematikus tervezés részeként, a tantervekkel összhangban):  

 műértelmezés változatos tevékenységekkel (elemzési és alkotó jellegű, kreatív feladatokkal);  

 a műelemzési képességek fejlesztése (a tragédia műfajának különféle szövegfeldolgozási 

eljárásainak megismerése, alkalmazása (téma, műfaji sajátosságok, szerkezet, jelentésrétegek); 

 a műelemzési gyakorlat megalapozása; többféle megközelítési mód megismerése → a későbbi 

művek egyre önállóbb értelmezésének és értékelésének alapja;  

 a drámai szerkezet sajátosságainak felismerése, elemző bemutatása; 

 a jegyzet- és vázlatkészítés fejlesztése (többféle technikával, több szempontú elemzések, ábrák, 

sémák);  

 a szövegalkotási képesség fejlesztése: saját vélemény, álláspont megfogalmazása szóban és 

írásban; problémafelvetés, érvelés a műbeli mozzanatokra építve;  

 önálló műelemzési és érvelő feladat készítése adott szempont vagy szövegbázis alapján 

(folyamatos fejlesztéssel képessé kell válni személyes vélemény érvekkel alátámasztott 

kifejtésére);  

 az irodalmi mű befogadása élményszerű és gondolatébresztő, cél: az érzelmi, gondolati 

befogadás megfogalmazása, kifejtése is; 

 a drámai történetmondás, idő-, tér- és cselekményszervezés, illetve jellemalkotás megfigyelése 

(az epika és dráma közti különbségek tudatosítása);   
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 a megjelenített értékek, erkölcsi kérdések, motivációk, magatartásformák értelmezése, 

megvitatása;   

 az irodalmi műveltség bővítése;  

 a gondolkodási képesség, az önkifejezés, a kreativitás fejlesztése (különféle feladathelyzetekkel);  

 a tanulási képesség fejlesztése az önállóság növelésével; az információk célszerű gyűjtése, 

felhasználása; könyvtárhasználat; az elektronikus könyvtár használata. 

Az óra didaktikai feladatai 

Ismeretszerzés, az ismeretek alkalmazása; műelemzés többféle (elsősorban drámaelméleti) 

szempontból; következtetések; rendszerezés, rögzítés; értékelés, összefoglalás. 

Tantárgyi kapcsolatok 

 Magyar nyelv: az írásbeli feladatok kijelölése összhangban áll a szövegalkotási műfajokról 

szerzett elméleti ismeretekkel és ezek gyakorlásával a heti 2 anyanyelvi órán. 

 Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: a görögség hitvilága, erkölcsi elvei, 

értékkategóriái  

 Etika, filozófia: Arisztotelész Poétikájának néhány alapvető szövegrészlete 

 Mozgóképkultúra, médiaismeret: színházi előadások felvétele 

Felhasznált források 

Szövegforrások:  

 Szophoklész: Antigoné (Mészöly Dezső fordítása, összehasonlításhoz: Trencsényi-Waldapfel 

Imre fordítása is);  

 Arisztotelész: Poétika  

A kiosztandó feladatok, szemelvények feladatlapos formában kerülnek a tanulók kezébe, illetve ppt-n 

kivetítve látják. 

Dokumentumok az óratervhez:  

 NAT, kerettanterv 

 helyi tanterv 

 tanmenet 

 tematikus terv 

Taneszköz a tanulóknak: 9. évfolyamos irodalomtankönyv 

Szakirodalom a tanári felkészüléshez (irodalomtörténetek, drámaelemzések; Ritoók Zsigmond, 

Szabó Árpád, Falus Róbert, Bécsy Tamás művei) 
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Idő A tanulók 

tevékenysége 

A pedagógus 

tevékenysége 

Célok és feladatok Módszerek, munkaformák és eszközök Megjegyzések 

1–6. 

perc 

Szereplők – szócikkek 

 

Felkészülnek megoldott 

házi feladatuk 

ismertetésére.  

Egy-egy tanuló 

felolvassa a 

lexikonszócikkét.  

 

A többiek odafigyelnek, 

majd értékelnek. 

A házi feladat 

szúrópróbaszerű 

ellenőrzése.  

 

Értékelés (rövid; 

közös és tanári) – a 

tárgynak és a 

stílusnak 

megfelelés.   

 

Hibák korrigálása. 

A műismeret adott 

szempontú és 

műfajú/stílusrétegű 

bizonyítása. 

 

A többi tanulónak: 

viszonyítási és 

önértékelési lehetőség.  

 

Hibákból tanulás.  

Tanulói 

előadás, 

kitalálandó 

feladványként 

–  

jelentkezési 

sorrendben 

válaszadás. 

 

Tanulói 

beszámoló:  

1-1 

lexikonszócikk 

→  

a többieknek a 

szereplő 

kitalálása.  

 

Önértékelés. 

Házi feladat a 

füzetben – az 

ismertetőknek 

szóbeli közlés 

is.  

 

Utólagos 

javítási 

lehetőség más 

színű tollal.  

Már ismert 

feladat 

(Homérosz: 

Odüsszeia) 

alkalmazása új 

műre. Cél: 

lényegkiemelés, 

objektív 

megfogalmazás. 

 

7–12. 

perc 

Szereplők – 

nézőpontváltásos 

értékelés 

 

Felkészülnek a másik 

választható házi feladat 

előadására.  

Egy fiú Haimón, egy 

lány Iszméné 

szerepében értékel.   

A többiek figyelmesen 

hallgatnak, esetleg 

jegyzetelnek. 

A beszélők 

kiválasztása.  

 

Értékelés: 

műismereti elemek 

és helyes 

szerepfelfogások 

alapján.  

 

Hibajavítás. 

 

A tanulók legyenek 

képesek a műben 

szereplők tetteinek 

mérlegelésére, 

értékelésére és ennek 

artikulálására egy 

másik nézőpontból.  

 

Képessé kell válniuk 

korrigálásra és utólagos 

önértékelésre is.  

Szóbeli 

tanulói 

előadás; 

 

rövid közös 

reflektálás, 

értékelés, 

általános 

következte-

tések 

levonása, 

tanári 

irányítással.  

Tanulói 

ismertetés: 

1 lány és 1 fiú 

feladatának 

meghallgatása, 

értékelése.  

 

Önálló 

hibajavítás is. 

Házi feladat a 

füzetben.  

 

Javítás piros 

tollal.  

Szerepjátékos, 

nézőpontváltásos 

értelmezés. 

Célszerű: 

várhatóan jól 

elkészített 

megoldást 

választani 

példaadási 

szándékkal.  
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13 –25. 

perc 

Az arisztotelészi drámai 

szerkezet 

 

A drámaszerkezeti 

fogalmi háló 

alkalmazásképes 

elsajátítása:  

 

az arisztotelészi drámai 

szerkezet elemei:  

expozíció, bonyodalom, 

csúcspont (válság, 

krízis); sorsfordulat és 

felismerés; katasztrófa.   

 

 

Fogalmak 

megnevezése, 

meghatározása.  

 

Alkalmazásuk 

ellenőrzése, 

megbeszélése  

(a tanulók 

előismeretei 

alapján). 

 

Gondolkodásfej-

lesztés. 

 

A görög drámai 

(kar által 

megszabott) 

szerkezet és az 

általános 

dramaturgiai 

szerkezet világos 

megkülönbözte-

tése. 

Bemutatás: példa 

tragikus és 

komikus lezárásra. 

A szerkezeti fogalmak 

megismerése és 

alkalmazása az 

Antigonéra.  

 

A drán jelentésének 

megértése.  

 

Az epikai és drámai 

műnem néhány 

különbségének 

belátása: 

– epikus expozíció és 

drámai alapszituáció;  

– epikus és drámai 

előadásmód;   

a „retardáció” formái, 

szerepük az epikában és 

a drámában (l. 

Homérosz: Odüsszeia). 

A tanulók által nem 

ismert tragédia, illetve 

komédia záró 

jelenetének 

felvillantása. 

Cédulák 

társítása: a 

fogalom és 

meghatáro-

zása, majd 

ezek műbeli 

előfordulási 

sorrendjének 

megállapítása.  

 

A szerkezeti 

elemek 

megfeleltetése 

a görög 

drámai 

szerkezetnek 

→  

a fogalmak 

bevezetése az 

előző két órai 

táblázatba.  

Két drámai 

záró jelenet 

megtekintése 

(színházi ea. 

felvett 

jelenete, pl. 

Schiller: 

Ármány és 

szerelem, 

Plautus: A 

hetvenkedő 

Páros munka. 

 

Ellenőrzés: 

közös 

megbeszélés.  

 

Kiosztott 5-5 

cédula: 

fogalmak és 

meghatáro-

zások.  

 

Az előző 

órákon 

vezetett 

táblázat (saját 

példányok, 

illetve 

kivetítés). 

DVD-lejátszó 

vagy 

számítógép, 

projektor, 

vászon. 

Cédulák előzetes 

elkészítése 16 

párnak 5 

fogalom + 5 

definíció.  

 

A későbbi 

korokban az 

arisztotelészi 

dramaturgia a 

viszonyítási pont 

(a majdani 

önálló 

alkalmazás 

előkészítése, 

illetve a 

klasszicista 

„hármas egység” 

előzményének 

megismerése)  

 

A tanterem 

elrendezése 

párok munkáját 

(16 pár), illetve 

4 fős csoportok 

munkáját (8 

csoport) teszi 

lehetővé. 
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katona). 

Különbségek. 

Értékelés. 

26–36. 

perc 

Tragikum – esztétikai 

minőség 

 

Fogalomértelmezés: a 

„tragikus” mint 

esztétikai minőség;  

műfajformáló 

szerepének felismerése 

(a tragédia domináns 

minősége).  

Különféle 

értéktartomá-

nyokba tartozó 

értékek 

felismertetése, 

alapvető rendszer-

kategóriákkal.  

 

Előzetesen 

feladatírás, 

sokszorosítás.  

Értékek, értékpárok – 

az esztétikai értékek 

megkülönböztetése az 

etikaiaktól 

 

Az esztétika 

alapkategóriái közül: 

tragikum és komikum, 

szép és rút 

meghatározása 

értékszerkezeti alapon. 

Kulcsszavak 

elrendezése 

 

Áttekinthető 

vázlatok 

(vizuális 

bevésés is) 

 

Feladatsor 

kiosztása  

és kivetítése.  

  

A felsorolt 

esztétikai, 

etikai értékek 

csoportosítása, 

ellentétpárok 

kialakítása egy-

egy rendszeren 

belül. 

Feladatlap, 

íróeszköz.  

 

Kivetítés vagy 

táblavázlat.  

A feladatlapok 

előzetes 

sokszorosítása 

32 példányban.  

 

37–45. 

perc 

A konfliktusos 

drámamodell  

 

A séma áttekinthető 

ábrájának megismerése; 

megértés a vázlatos 

bemutatás alapján.  

Tanári közlés:  

egy modell 

vázlatának 

megadása, kiemelt 

szempontokkal, 

érthetően, 

egyszerűsítve.  

 

A szükséges 

fogalmak 

tisztázása: 

alapszituáció  

két pólus;  

aktív tettváltás, 

fókusz.  

Figyelem;  

a séma megértése → 

alkalmazása. 

 

 

 

Egy részletes 

vázlat (séma) 

kiosztása a 

modellről. 

 

A konfliktusos 

drámamodell 

sémája (a 

feladatlapon, 

illetve kivetítve 

vagy a táblán). 

 

 

Házi feladat: 

Arisztotelész 

Poétikájának a 

drámai 

műnemre és a 

tragédia 

műfajára 

Feladatlap, 

illetve 

kivetítés vagy 

táblavázlat. 

Deduktív 

alkalmazás. Az 

általános séma 

érvényesítése, 

kidolgozása. 

 

Alkalmazási 

képesség: az 

ábra 

felhasználása 

elemzésre 

(transzformáció, 

tételmondatok). 

A későbbi 

művek önálló 
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vonatkozó 5 

részletének 

alátámasztása  

Szophoklész 

Antigonéjából 

vett példákkal. 

elemzése ezzel a 

módszerrel is 

történhet. 

 

Idézetek 

kijelölése az 

otthoni 

munkához.  

Tartalék 

feladat 

Verses forma 

 

Ritmizálási feladatok – 

az időmértékes 

verselési formák 

gyakorlása 

idézetfelismerési 

játékkal.  

 

A feladat világos 

ismertetése.  

 

Előzetesen 

kiválasztott 

idézetek kiírása 

feladatnak. 

 

Felismertetés: a 

versforma nem 

véletlen. 

 

A kardalokat 

énekelték, a 

színészek 

szövegeit mondták;  

a be- és 

kivonulásnak más 

a ritmusterve, mint 

a színészi 

szövegeknek.  

Cél: gyakorlás;  

a helyesen felismert 

versforma alapján is 

tudható, hogy kardalból 

vagy epeiszodionból 

származik a citátum. 

 

Ismeretanyag:  

szereplők: hatos drámai 

jambus; 

 

kardalok: ettől eltérő 

formák (pl. több rövid 

szótaggal – csak az 

ismert verslábakat kell 

néven nevezni). 

Gyakorlás, 

felismerés, 

alkalmazás.  

 

A kiosztott 

idézetek 

versritmusá-

nak 

felismerése.  

 

Ellenőrzés: az 

idézet tartalmi 

azonosításá-

val.  

Megoldások: 

jelentkezési 

sorrendben 

(gyorsaság).  

 

Házi feladat:  

beadandó 

szövegalkotási 

feladat 

(műismeret, 

kreatív írás 

keretében). 

 

 

Feladatlap.  

 

A mű 

szövege.  

 

Az érettségi 

javítási  

útmutatójának 

skálája.  

 

Tankönyvi 

fejezet megadása 

(ellenőrzés, 

tanulás 

szándéka).  

 

Reflexió:  

az első két rövid 

egységet (házi 

feladatok 

megoldása) a 

témakör 6. 

órájára kell 

átvinni 

(időhiány; 

tartalmi 

kapcsoltság) 
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Melléklet 

 

Az óra menete, szakaszai:  

Szereplők – szócikkek 

Szereplők – nézőpontváltásos értékelés 

Az arisztotelészi drámai szerkezet 

Tragikum – esztétikai minőség 

A konfliktusos drámamodell  

Verses forma (tartalék feladat) 

 

Feladatok az óra szerkezeti egységei szerint 

1. Szereplők  

 – szócikkek – házi feladat 

 

2. Szereplők  

 – nézőpontváltásos értékelés – házi feladat 

 

→ az 1. és a 2. egység átkerül a tematikus terv szerinti következő órára, l. Reflexió 

 

Cédulák és feladatlap 

 

3. Az arisztotelészi drámai szerkezet 

A drámai alapszituációból bontakozik ki a cselekmény; ennek folyamatosságát, a jellemek feltárulását 

a drámai szerkezet fogja össze.  

A hagyományos drámai kompozíció öt fő részből áll („arisztotelészi szerkezet”). 

Fogalmak megnevezése és meghatározása – kártyák párosítása. 

 

 Feladat páros munkában:  

a) 5 megnevezés – 5 meghatározás párba állítása (a közvetlen azonosítás elkerülésére figyelő 

megfogalmazással), 

b) a drámaszerkezetnek megfelelő sorrend megállapítása, 

c) a megfelelő görög drámai szerkezeti egységekhez kapcsolása. 
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Megoldás:  

a-b) A párosítás eredménye: 

 

Expozíció 

 

 

A szituáció feltárulása; a tér-, idő- és a szereplők közötti viszonyok 

megismerése. 

 

 

Bonyodalom 

 

 

A cselekmény kifejlődése (kirajzolódik a dráma magja, a konfliktus 

egészen a tetőfokig tart. 

 

 

Válság  

 

 

A cselekmény csúcspontja (krízis); a hősöknek vállalniuk kell tetteikért a 

felelősséget. 

 

 

Sorsfordulat, felismerés 

 

 

A hősök utolsó próbálkozása a helyzet megoldására (peripeteia), a 

késleltetés eszköze, amely végül a ráébredéshez, megvilágosodáshoz 

(anagnóriszmosz) vezet. 

 

 

Katasztrófa 

 

 

A megoldás; a konfliktus lezárása negatív vagy pozitív irányban. 

 

A görög drámákban a művek egységekre tagolódását a kar színpadi jelenléte határozza meg, nem 

felvonások és jelenetek. A cselekmény így a kardalok és párbeszédes részek váltakozásából tárul fel. 

 

A görög tragédia szerkezeti elemei ennek megfelelően: prologosz; parodosz; epeiszodion; 

sztaszimon; exodosz (exodikon); és ebbe a szerkezetbe művenként beépül egy-két kommosz. 

 

A kétféle drámai szerkezet együttes bemutatása (a feladat végső megoldása; a tanulók által 3 

tanórán keresztül készített táblázat végső jegyzete): 

 

A görög drámai szerkezet és az arisztotelészi szerkezet megfeleltetése. 

Prologosz (1–99.) 

Parodosz (100–161.) 

expozíció 

 

1. epeiszodion (162–331.) 

1. sztaszimon (332–375.) 

bonyodalom 
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2. epeiszodion (376–581.) 

2. sztaszimon (582–625.) 

3. epeiszodion (626–730.) 

3. sztaszimon (781–801.) és kommosz (802–882.) 

4. epeiszodion (883–943.) 

4. sztaszimon (944–987.) 

tetőpont/válság 

 

5. epeiszodion (988–1114.) 

5. szatszimon (1115–1154.) 

(késleltetés), 

sorsfordulat, felismerés 

Exodosz (1155–1260.), 

kommosz, exodikon (1261–1353.) 

katasztrófa 

 

A drámai cselekmény végkimenetele: a katasztrófa 

A cselekmény zárlatában megnyilvánuló esztétikai minőségek vizsgálata: egy tragédia és egy komédia 

záró jelenete, felvételről bejátszás 

(Pl. Schiller: Ármány és szerelem és Plautus: A hetvenkedő katona – ez utóbbi egyben a következő 

korszak bevezetője is); a tragikum és a komikum fogalmának újabb pontosítása (tanári segítséggel). 

 

 

4. Tragikum – esztétikai minőségek 

 

Fogalmak csoportosítása értéktartományokba (részlet Hankiss Elemér rendszerezéséből): 

Tartományok: formaérzékelés, közösségi élet, érzelmek, erkölcs  

Kategóriák, ellentétpárban:  

 jó – rossz;  

 híres – ismeretlen;  

 jókedvű – szomorú;  

 szép – rút;  

 megbecsült – megvetett;  

 ártatlan – bűnös;  

 kecses – esetlen;  

 rendezett – rendezetlen;  

 boldog – boldogtalan;  

 oldott – feszült;  

 becsületes – becstelen;  

 társas – magányos 

A feladat megoldása: 
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formaérzékeléssel kapcsolatos értékek szép – rút; kecses – esetlen; rendezett – rendezetlen; 

közösségi élettel kapcsolatos értékek társas – magányos, híres – ismeretlen; megbecsült- 

megvetett;  

érzelmekkel kapcsolatos értékek  

 

boldog – boldogtalan; jókedvű – szomorú; oldott – 

feszült;  

erkölcsi értékek  jó – rossz; becsületes – becstelen; ártatlan – bűnös; 

 

Cél: az esztétikai és etikai értékek, az alapkategóriák (szép, jó) megkülönböztetése. 

 

Ezt követően a szép – rút skáláján a tragikus – komikus elhelyezése, értékszerkezeti alapon (tanári 

értelmezés, lényegkiemeléssel). 

 

 

5. A konfliktusos drámamodell sémája 

 – rövid tanári bevezető 

 

 

Házi feladat 

A tragédia műfaja 

Házi feladat: Arisztotelész Poétikájának következő, a drámai műnemre és a tragédia műfajára 

vonatkozó részleteinek alátámasztása Szophoklész Antigonéjából vett példákkal. 

 

1. A tragédia … jobbakat akar utánozni kortársainknál  

2. Szükséges, hogy a történet … egységes és teljes cselekményt utánozzon; a cselekmény részeinek 

pedig úgy kell összekapcsolódniuk, hogy egyetlen rész áttétele vagy elvétele nyomán szétessék és 

összezavarodjék az egész.  

3. A jól összeállított történeteknek tehát nem lehet csak úgy akárhonnan kezdődniük, sem találomra 

befejeződniük. 

4. A tragédia leginkább egyetlen nap idejére terjed, vagy csak kevéssel haladja meg.  

5. Nem az a költő feladata, hogy valóban megtörtént eseményeket mondjon el, hanem olyanokat, 

amelyek megtörténhetnek és lehetségesek… 

 

Megoldási lehetőségek, három tanórai műértelmezés után, összegző jelleggel, például: 

 

1. A tragédia … jobbakat akar utánozni 

kortársainknál  

A nagy tragikus hős szerepe (Antigoné és az 

átlagos emberek, l. az Őr vagy Iszméné alakja). 

2. Szükséges, hogy a történet … egységes és 

teljes cselekményt utánozzon; a cselekmény 

részeinek pedig úgy kell összekapcsolódniuk, 

hogy egyetlen rész áttétele vagy elvétele nyomán 

szétessék és összezavarodjék az egész. 

A drámai szerkezet zártsága, kauzalitása, 

linearitása (l. a kétféle szerkezeti felépítés 

megfeleltetése). 
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3. A jól összeállított történeteknek tehát nem 

lehet csak úgy akárhonnan kezdődniük, sem 

találomra befejeződniük. 

A drámai alapszituáció és expozíció, illetve a 

katasztrófa szerepe (egyetlen eseménysor 

kiemelése a mondakörből). 

4. A tragédia leginkább egyetlen nap idejére 

terjed, vagy csak kevéssel haladja meg.  

Az időbeli és térbeli zártság (egy nap, egy 

helyszín). 

5. Nem az a költő feladata, hogy valóban 

megtörtént eseményeket mondjon el, hanem 

olyanokat, amelyek megtörténhetnek és 

lehetségesek…   

Az általános bemutatása a feladat (a valószerűség 

és szükségszerűség alapján, nem az egyedi); a 

tragédia a tettek és az élet utánzása. 

 

Verses forma (tartalék feladat) 

 

Ritmizálási feladatok – az időmértékes verselési formák gyakorlása idézetfelismerési gyorsasági 

játékkal. 

 Előismeret: 

A párbeszédeket mondták, a kardalokat énekelték (és táncmozdulatokkal kísérték). 

A kardal ünnepélyesebb, emelkedett tónusú, más (és többféle) versmértékű.  

A színészek dialógusai többnyire hatos jambusokban íródtak (kötelezően csak a 6. láb jambus). 

Állapítsa meg az alábbi idézetekből a versforma segítségével, hogy kardalból vagy epeiszodionból 

valók! 

Kit élre állított a köz: kövesse azt, / s ne kérdje, hogy mi jogszerű, mi jogtalan.  

Egymásratörő boldogtalanok, / kik győztesek is, jaj, vesztesek is 

Mert kinek istenség reszketteti házát, / úgy veri azt a csapás fiuról fira szállva 

Hisz láthatod: mikor zuhogva dől az ár, / a fák megóvják ágaik, ha hajlanak  

Kit élre állított a köz: kövesse azt , /   

U   -  U -  -   -  U -      U   -     U  -   

s ne kérdje, hogy mi jogszerű, mi jogtalan.  

U    -     U     -     U   -  U   -     U  -    U  -  

hatos drámai jambus → szereplői közlés 

(Kreón)   

Egymásratörő boldogtalanok, /  

-   UU  -   -    -    U U  -   

kik győztesek is, jaj, vesztesek is 

-      UU  -    -      -  UU  -  

anapesztikus forma → kardal  

Mert kinek istenség reszketteti házát, / 

U U    - -   -      -   -   UU  -    -    

úgy veri azt a csapás fiuról fira szállva 

UU  -   UU  -    UU  -  UU  -   -    

daktilikus forma → kardal  
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Hisz láthatod: mikor zuhogva dől az ár, /  

  -   U  -     U  -    U  -   U  -   U   -    

a fák megóvják ágaik, ha hajlanak  

U -    U  -   -     -  U-   U   -   U -   

hatos drámai jambus → szereplői közlés 

(Haimón) 

 

Értékelés: 

 A tanórai gyakorló, illetve összefoglaló feladatok értékelése az osztályban szokásos formában 

történik: az első 3 hibátlan megoldás kap egy +-t (ezt hármasával lehet 5-ös osztályzatra váltani; 

a csoportmunkára és a páros munkára is érvényes). 

 

 A beadott házi fogalmazások, illetve a tematikus egység végén írandó értekezés javítása, 

értékelése: az érettségi javítási útmutató értékelési skálájának figyelembevételével az anyanyelvi 

órákon történik; részletes tanári útmutatással a javításhoz, a képességfejlesztéshez, gyakorláshoz, 

egyéni megbeszélésekkel (fejlesztési tervekkel). 
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D) Reflexió a Szophoklész: Antigoné – drámaelemzés, 

drámaelméleti megközelítésekkel című órához kapcsolódva – 

Irodalom 

Tantárgy: irodalom 

Osztály: 9. 

Téma: Antigoné – drámaelemzés drámaelméleti megközelítésekkel 

 

Az Antigoné megkerülhetetlen tananyag, mert az európai kultúra alapszövege, mert irodalmi „kód”, 

mert archetipikus helyzetek tárháza. Az óra feladata a drámaelméleti ismeretek elsajátítása és 

alkalmazása volt. Meg kellett tanítani, hogy a mai drámairodalom, az európai színház gyökerei 

egyértelműen az ógörög drámaírásban és színházban keresendők; a görög dráma felépítése és az 

előadások azonban nagyon sok lényeges ponton különböztek a maiaktól. 

A műnem elméleti alapjainak megismerése nem a legmotiválóbb témakörök közé tartozik. 

Tapasztalataim szerint a mű szövegének megértésével kapcsolatban is felmerülnek gondok, ami 

mindenképpen megnehezíti a befogadást. A szóban forgó probléma kettős természetű: részben a dráma 

megírása óta eltelt idő és a háttérismeretek hiánya az oka (pl. a másvilág, a halottkultusz fogalma), 

részben magából a darabból fakad (pl. a szereplők tetteinek megítélése, a törvény és az igazság 

különbsége). A fordítások eltérnek, nem mindegy, hogy melyiket jelöljük ki. A két - iskolai 

könyvtárunkban is hozzáférhető - fordítást egyszerre feldolgozó órát terveztem, de eredeti terveimen 

változtattam, és az osztály sajátosságai, beszerzési lehetőségei szerint jártam el. 

A házi feladatban elkészített szócikkek – az előkészítésnek köszönhetően – jól sikerültek, a többiek 

kitalálták a szereplőket. Ezt a feladatot az osztálynak kb. a 70 %-a választotta. Célom a lényegkiemelés 

és az objektív megfogalmazás fejlesztése volt. 

Az ellenőrzés második szakasza a nézőpontváltásos házi feladat előadása volt. A nézőpontváltásos 

belső monológok révén élményalapú óraindítást terveztem, hátha nagyobb motiváló ereje van.  Ez a 

szóbeli szövegalkotásuk állapotának felmérésére is alkalmas feladat, de nem titkoltan az is volt a 

célom, hogy olyan fiút és lányt válasszak ki, akiknek az előadása a példaadásra és a viszonyításra is 

lehetőséget teremt. Nagyon szépen sikerültek a beleképzeléses monológok, a tanulók elfogadták a 

helyzetet, közelebb hozta őket a szöveghez. Közben a többiek a füzetükben javították és kiegészítették 

saját munkájukat. Célom, az érzelmi, gondolati befogadás fejlesztése megvalósult. Ez azonban az 

elméleti rész idejéből annyit vett el, hogy rájöttem, jobb lett volna, ha a következő órára tervezem a két 

házi feladat megbeszélését, mert tartalmilag is ahhoz kapcsolódnak, és az új, erősen elméleti tananyag 

elsajátításából nem vesznek el időt. 

A drámaelméleti témával a korábbiakban még nem találkoztak, ezért az elsajátítás nehézséget 

okozhat. Ez az osztály azonban alkalmas arra, hogy lexikális tudást befogadjon, mert úgy vettem észre, 

ez adja meg számukra a tudás méltóságát. Úgy terveztem az új tananyag felépítését, hogy a probléma 

feladatokra bontása gondolkodásra és ismeretek megtanulására késztesse őket. Ezért érdemes volt 

feladatlapos módszerrel dolgoztatni őket.  
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Nagy segítség a tankönyv, de a tankönyvi feladatokat átdolgoztam, mert úgy ítéltem meg, hogy 

másképpen alkalmazhatók ebben az osztályban és aktuálisan, mint ahogy a tankönyvben vannak. Ha 

egy feladatot újabb és újabb csoport elé viszek, mindig más nézőpontja mutatkozik meg a szövegnek, 

az olvasatok sokfélesége mindig nagy rácsodálkozás is. 

Ennél a témánál közös és páros munkában érdemes feldolgozni a tananyagot. A páros munka 

különösebb szervezést nem igényelt, a drámaszerkezeti elemek azonosítása sokaknak sikerült. Az 

előző órai táblázatba mindezt beírtuk. Leírattam a füzetükbe, hogy a későbbi korokban az arisztotelészi 

dramaturgia a viszonyítási pont, ezzel előkészítettem a klasszicista hármas egység fogalmát. Fejlesztő, 

ha látható és strukturált rendszerbe helyezzük az ismereteket, jelen esetben a maguk készítette 

táblázatba. Egyúttal fontosnak gondolom, hogy a táblázatnak ne csak mechanikus másolói, hanem 

alkotói is legyenek, hiszen így növekszik annak az esélye, hogy a szóban forgó tudáselemet el tudják 

sajátítani.  

Színesítette az erősen elméleti órát a színházi előadások lejátszása, talán kedvet kaptak a közös 

színházlátogatáshoz is (nem soknak van prózai színházi élménye). 

A tragikum és az esztétikai minőségek kategorizálása során jó megállapítások és találgatások 

egyaránt elhangzottak, míg megszületett a fogalmi ismeret. Jó, amikor kérdések vannak, ezt biztatónak 

tartom, mert ha a tanuló kérdez, azt jelenti, hogy köze van a tananyaghoz.  Kivetítéses vázlatot 

készítettem, hogy megértsék az esztétikai és az etikai alapkategóriákat. Más esetekben szívesebben 

alkalmazom az interaktív, közös vázlatkészítést. 

A következő szakaszban a konfliktusos dráma sémáját rögzítettük.  Úgy tervezem, később más 

drámai művek elemzése is ezzel a módszerrel történhet. 

Az arisztotelészi állítások alkalmazása az Antigonéra otthoni munka lett. Ez nem ment könnyen, 

legközelebb beépítem az órába, és közösen beszéljük meg. A verses formák ritmizálására, 

megtárgyalására már nem maradt idő. Az óra eleji házi feladatok megbeszélését a következő órára 

célszerű időzíteni, ezzel időt nyerhetek a verstani ismeretekre. 
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E) Tematikus terv – Magyar nyelv 

 

Műveltségterület: Magyar nyelv és irodalom 

Évfolyam: 9. évfolyam 

Óraszám: heti 2 óra 

Pedagógus: X. Y. 

Iskola: X. X. 
 
 

Témakörök Óraszámo

k 

Kommunikáció, tömegkommunikáció 10 óra 

A nyelvi szintek, a nyelv grammatikai 

jellemzői 
22 óra 

Szövegértés,szövegalkotás 13 óra 

Jelentéstan 8 óra 

Helyesírás 14 óra 

Ellenőrzés, értékelés 5 óra 

Összesen 72 óra 
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Tanulási-tanítási egység 

A tanulási-tanítási egység 

témája: 

Kommunikáció, tömegkommunikáció 

középszintű érettségi témakör; NAT és kerettantervi előírás; 

Kapcsolódó érettségi tételek (dőlt betűvel emelt szinten): 

A kommunikációs folyamat tényezői és funkciói, ezek összefüggései a kifejezésmóddal 

A kommunikációs folyamat tényezői és összefüggésük megértése, bizonyítása beszédhelyzetek elemzésével, szövegértelmezéssel, szövegalkotással 

Példák a különböző közlésmódok kommunikációs funkcióira (párbeszéd, történetmondás, levél, üzenet, feljegyzés, köszönés, megszólításformák) 

A kommunikációs funkciók fogalma és szerepe 

A tanulási-tanítási egység 

cél- és feladatrendszere:  

 

Fejlesztési követelmények (kerettantervi meghatározottság):  

A beszédhelyzetnek megfelelő adekvát nyelvhasználat: szövegszerkesztés élőszóban, szó- és beszédfordulatok, kommunikációs helyzetek a kommunikációs 

helyzet tér, idő és résztvevői szerepek (kontextus) megfigyelése. 

A személyközi kommunikációs helyzetek megfigyelése, a kommunikáció folyamatának elemzése a tanult szakkifejezések alkalmazásával. 

A kommunikációt kísérő nem nyelvi jelek lehetőségeinek és korlátainak megtapasztalása: az élőszó zenei kifejezőeszközei, nonverbális kommunikáció. 

A testbeszéd, a térközszabályozás szerepének ismerete, tudatos alkalmazása különféle kommunikációs helyzetekben; dekódolása a hétköznapi 

kommunikációs helyzetekben és a tömegkommunikációban. 

A különféle kommunikációs helyzetekben elhangzó üzenetek céljának dekódolása, az üzenetek manipulatív szándékának felismerése. 

A kommunikáció típusainak, jellemzőinek megismerése: személyes, csoportos, nyilvános és tömegkommunikáció. 

A tömegkommunikáció jellemzői, funkciói, megjelenési formái, nyelvi és képi kifejezési formái. 

Néhány tömegkommunikációs műfaj megismerése.  

Az új „szóbeliség” vagy másodlagos írásbeliség, az internetes nyelvhasználat (skype, chat) jelenségei és jellemzői. 

 

Célok és feladatok (a tantervekkel összhangban):  

A hallott/írott szöveg megértésének fejlesztése (üzenet, szándék, hatás).  

A szövegértési és -alkotási készség fejlesztése annak érdekében, hogy önállóan, illetve másokkal együttműködve a tanuló képes legyen a verbális és nem 

verbális kommunikáció kódjainak, kapcsolatainak, tényezőinek azonosítására, tudatos alkalmazására, a különböző szövegek megértésére, elemzésére, illetve 

kritikai feldolgozására a kommunikációs helyzet tér, idő és résztvevői szerepeinek (kontextus) megfelelően. 

Helye az éves fejlesztési 

folyamatban:   

l. fenti, külön táblázatokban 

kiemelés: a választott tanítási óra  
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Tantárgyi kapcsolatok: 

 

Biológia: testtudatosság (testtartás), egészségmegőrzés- és fejlesztés. 

Dráma és tánc: kommunikációs gyakorlatok, dramatikus játékok. 

Földrajz: környezettudatosság. 

Informatika: internetes kommunikáció 

Irodalom: beszédhelyzetek, nyelvhasználat; szavak és tettek kapcsolata 

Mozgóképkultúra és médiaismeret: médiaműfajok és jellemzőik; médiatudatosság. a média társadalmi hatása. 

Vizuális kultúra: a vizuális kommunikáció  különböző formái; megkülönböztetés, értelmezés; képzőművészeti illusztrációk, alkotások testbeszéde, 

térközszabályozás. 

Osztály: 9. évfolyam, gimnázium, heti 2 órás alaptanterv   

Felhasznált irodalom:  

 

NAT, kerettanterv, helyi tanterv, gimnáziumi magyar nyelvi tankönyv, munkafüzet, feladatlap 
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Óra A téma órákra 

bontása 

Didaktikai 

feladatok 

Fejlesztési területek Ismeretanyag Módszerek, 

munkaformák, 

eszközök 

Házi feladat 

1. A kommunikációs 

folyamat tényezői és 

funkciói 

motiválás, 

ráhangolódás 

(bevezető óra) 

 

új anyag 

feldolgozás, 

ismeretbővítés,  

készségfejlesztés. 

 

Felismerés, tudatosítás: a 

kommunikáció szerepe, 

jelentősége.  

A kommunikációs 

ismeretek megalapozása, a 

nyelvi műveltség 

fejlesztése. 

A hallott/írott szöveg 

megértésének fejlesztése 

(üzenet, szándék, hatás).  

A jegyzetelés, 

vázlatkészítés technikáinak 

gyakorlása. 

A kommunikációs folyamat, a 

kommunikáció céljai és funkciói. 

Fogalmak: 

kommunikáció, kommunikációs tényező 

(adó, vevő, kód, csatorna, üzenet, 

kapcsolat, kontextus, a világról való 

tudás), 

kommunikációs cél és funkció 

(tájékoztató, felhívó, kifejező, 

metanyelvi, esztétikai szerep, 

kapcsolatfelvétel,-fenntartás,-zárás). 

szemléltetés, 

megbeszélés 

szerepjáték, drámajáték 

 

frontális, páros és 

csoportos munka. 

 

jegyzetelés füzetben 

képek, filmrészletek 

lejátszása 

hiányos 

kommunikációs 

kifejezések 

kiegészítése 

2. A verbális 

kommunikáció 

ismeretbővítés, 

gyakorlás,  

készségfejlesztés  

 

 

Tanulói élmények, 

tapasztalatok elbeszélése.  

A szövegértési és 

szövegalkotási képesség 

fejlesztése. 

A beszédhelyzetnek 

megfelelő nyelvhasználat. 

A szó- és beszédfordulatok, 

a kommunikációs 

helyzetek, tér, idő és 

résztvevői szerepek 

(kontextus) megfigyelése.  

A nyelvi illem tudatosítása. 

A nyelvi kommunikáció (párbeszéd, 

történetmondás, levél, üzenet, 

feljegyzés, köszönés, 

megszólításformák). 

 

Fogalmak: 

a kommunikáció típusai: közvetlen, 

közvetett; kétirányú, egyirányú; nyelvi, 

nem nyelvi; én-kommunikáció, 

személyközi (személyes) kommunikáció, 

tömegkommunikáció, csoportos és 

nyilvános kommunikáció  

 

A mindennapi (nyilvános és magánéleti) 

élethelyzetek néhány tipikus kom-

munikációs konfliktusa és lehetséges 

feloldásuk. 

kommunikációs 

gyakorlatok, 

szövegelemzés 

szemléltetés, 

megbeszélés 

 

kooperatív tanulás, 

egyéni és páros munka 

tankönyvi képes 

feladatok 
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Fogalmak: 

együttműködési alapelvek, nyelvi 

illemszabályok 

3. A nonverbális 

kommunikáció 

ismeretbővítés, 

gyakorlás,  

készségfejlesztés 

A kommunikációt kísérő 

nem nyelvi jelek 

lehetőségeinek és 

korlátainak 

megtapasztalása: az élőszó 

zenei kifejezőeszközei, a 

nonverbális kommunikáció. 

A gesztusok, a 

térközszabályozás 

szerepének ismerete, 

tudatos alkalmazása 

különféle kommunikációs 

helyzetekben; dekódolása a 

hétköznapi kommunikációs 

helyzetekben és a 

tömegkommunikációban. 

Az emberi kommunikáció nem nyelvi 

formái, 

a vizuális jel, a vizuális kommunikáció. 

 

Fogalmak: 

nem nyelvi kommunikáció, nem nyelvi jel 

(tekintet, mimika, gesztus, testtartás, 

térköz; emblémák; vokális jelzések); 

szövegfonetikai eszközök: hangsúly, 

hanglejtés, szünet, hangerő, 

beszédtempó, hangszín  

 

kommunikációs 

gyakorlatok, 

dramatikus játékok 

 

egyéni és páros 

gyakorlatok 

képes szövegalkotási 

feladat 

4. A 

tömegkommunikáció 

fogalma és funkciói 

ismeretbővítés, 

gyakorlás,  

készségfejlesztés 

A tömegkommunikáció 

jellemzői, funkciói, 

megjelenési formái, nyelvi 

és képi kifejezési formái. 

Az egyéni és a csoportos 

bemutatás fejlesztése ön- és 

csoportértékeléssel. 

A vázlatkészítés, a logikai 

elrendezés gyakoroltatása 

grafikai szervezőkkel. 

A tömegkommunikáció megjelenési 

formái. 

 

Fogalmak: 

közszolgálati média, kereskedelmi 

média, nyomtatott és elektronikus média, 

célközönség 

 

megbeszélés, tanulói 

kiselőadás 

 

kooperatív 

csoportmunka, páros 

munka, 

frontális osztálymunka 

pókhálóábra, 

fürtábra, 

gondolattérkép 

készítése 

médiafigyelés 

5. A 

tömegkommunikáció 

hatása, a 

manipuláció 

ismeretbővítés, 

gyakorlás, 

készségfejlesztés 

A nyelvi manipuláció 

felismerése. 

A befogadóra tett hatás 

elemzése és értékelése. 

A tömegkommunikáció hatása a gon-

dolkodásra és a nyelvhasználatra. 

Az új közlésmódok társadalmi hatása. 

 

vita, szemléltetés 

 

kooperatív 

csoportmunka, páros 

reklámok 

megfigyelése és 

elemzése 
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A problémaérzékenység 

fejlesztése és a reflektálási 

képesség fejlesztése. 

Fogalmak: 

médiahatás, médiafogyasztó, divatszó, 

közhely, terjengős kifejezés, képzavar 

munka, 

frontális osztálymunka 

 

6. A műfaj fogalma, a 

sajtóműfajok  

ismeretbővítés, 

gyakorlás,  

készségfejlesztés 

Néhány 

tömegkommunikációs 

műfaj megismerése. 

Az olvasási készségszint 

felmérése, folyamatos 

fejlesztése. 

A tömegkommunikáció leggyakoribb 

műfajai és hatáskeltő eszközei.  

 

Fogalmak: 

tájékoztató műfaj (hír, közlemény, 

tudósítás, riport, interjú); véleményközlő 

műfaj (kommentár, glossza, jegyzet, 

olvasói levél, ismertetés, ajánlás) 

kooperatív tanulás, 

feladatlap megoldása 

 

 

hírszöveg 

fogalmazása 

 

7. Az elektronikus 

média (rádió és 

televízió) műfajai 

ismeretbővítés, 

gyakorlás,  

készségfejlesztés 

Néhány 

tömegkommunikációs 

műfaj megismerése. 

A publicisztikai és a tájékoztató mű-

fajok, valamint az elektronikus média 

hagyományos (rádió, televízió) és új 

közlésmódjai (e-mail, internet stb.). 

kooperatív tanulás, 

feladatlap megoldása 

 

gyűjtőmunka 

8. Az internetes 

nyelvhasználat 

 

Külön óraterv 

ismeretbővítés, 

gyakorlás,  

készségfejlesztés 

Ismeretek szerzése és 

rendszerezése a digitális 

kommunikációról (chat, 

blog). 

Az internetes nyelv és a 

köznyelv közötti 

különbségek 

megfogalmazása, a 

kódváltás fogalmának 

megértése. 

A kommunikációs készség, 

a vitakultúra, a vélemény 

megfogalmazásának 

fejlesztése.  

Az internet hasznosítása az 

információkeresésben. 

A nyelvhasználati, stilisztikai készség 

fejlesztése, a szituációnak megfelelő 

funkcionális nyelvhasználat tudatosítása. 

 

Fogalmak: 

internetes nyelv, SMS-nyelv, blog, 

emotikon, az érzelmi kifejezés eszközei 

írásban, kódváltás, helyesírási norma 

vita, kooperatív tanulás 

 

frontális, egyéni, páros 

és csoportos munka 

 

pókhálóábra készítése, 

kreatív írás 

internetes szöveg 

alkotása 
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9. Az írott és az 

elektronikus műfajok 

összehasonlítása 

ismeretbővítés, 

ismétlés, alkalmazás, 

készség fejlesztés 

A médiumok 

sajátosságainak felismerése. 

A kritikai gondolkodás 

fejlesztése.  

Az írott és az elektronikus 

tömegkommunikáció összehasonlítása 

(nyelvi és nem nyelvi tényezők). 

Médiaközlések elemzése (pl. hír, 

hírmagyarázat, tudósítás, interjú, cikk, 

glossza, ismeretterjesztő szöveg): 

tartalmi, szerkezeti és szövegformálási 

kritériumai, nyelvhasználati, hatásbeli 

sajátosságai. 

vita, szemléltetés 

 

differenciált páros 

munka, frontális munka 

ismétlés grafikai 

eszközök 

alkalmazásával 

10. A kommunikációról 

tanultak 

összefoglalása 

ismétlés, 

összefoglalás 

A tanultak összefoglaló 

rendszerezése. 

A kulcsfogalmak kiemelése, 

rögzítése. 

Értékelés. 

Középpontban a véleményközlő 

műfajok gyakorlása (kapcsolat az 

irodalomoktatással). 

 

szakértői mozaik 

 

egyéni, csoportmunka 

 

rendszerező grafikai 

eszközök alkalmazása 

összefoglaló 

feleletterv készítése 
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F) Óraterv – Magyar nyelv 

 

Tantárgy: Magyar nyelv és irodalom 

A témakör neve: Kommunikáció, tömegkommunikáció 

Az óra címe: Az internetes nyelvhasználat  

Az osztály: 9. osztály 

Az óra céljai, feladatai: A különböző nyelvváltozatok között a kódváltás képességének a fejlesztése. Az internetes nyelvhasználat sajátosságainak feltárása. 

A következő fogalmak értelmezése: internetes kommunikáció, nyelvi illem, kódváltás. 

Az óra fő didaktikai feladatai: ismeretbővítés, gyakorlás  

Eszközök: feladatlapok, toll, interaktív tábla 

 
Idő Az óra menete Célok, fejlesztési területek, 

didaktikai feladat 

Munkaformák, 

módszerek, eszközök 

1–4. 

perc 

1. Ráhangolódás a témára 

Nézzétek meg ezt az internetes oldalt! Mondjátok el, hogy milyen 

kommunikáció zajlik rajta! Mi jellemzi? 

Mondjátok el tapasztalataitokat, véleményeteket a csetelésről! 

(Egy olyan internetes oldal megnyitása, amelyen csetszövegek olvashatók.) 

Az érdeklődés felkeltése. A témára való ráhangolódás. 

A tanulói tapasztalatok, vélemények, az előzetes ismeretek 

feltárása. 

megbeszélés 

frontális óraszervezés 

 

(interaktív tábla) 

5–13. 

perc 

2. Nyelvhasználat 

Alkossatok 4-5 fős csoportokat! Oldjátok meg a csoport feladatát! 8 percig 

dolgozhattok. A munka végén a csoport szóvivője ismertesse a munka 

eredményét! 

(csoportalakítás, a munka menetének ismertetése, feladatmegoldás) 

A) csoport 

Írjátok le, hogy mit jelentenek a táblázatban megadott csetes kifejezések! 

Gyűjtsetek még hasonlókat! 

Beszélgessetek arról, hogy milyen helyzetben javasoljátok a használatukat! 

Ismeretbővítés. A véleménynyilvánítás fejlesztése. írásbeli feladatmegoldás 

csoportmunka 

 

(feladatlap) 
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B) csoport 

Olvassátok el a következő csetszöveget! Írjátok át a párbeszédet köznyelvi 

változatba! 

Beszélgessetek arról, hogy mi a különbség a csetnyelv és a köznyelvi 

változat között! 

 

C) csoport 

Olvassátok el a következő csetszöveget! Írjátok át a párbeszédet köznyelvi 

változatba! 

Beszélgessetek arról, hogy milyen beszélt nyelvi sajátosságok jellemzik a 

szöveget! 

 

D) csoport 

Helyettesítsétek szavakkal, egy-egy mondattal az emotikonokat a következő 

internetes párbeszédekben! Gyűjtsetek még emotikonokat! 

Beszélgessetek arról, hogy miért használjuk az emotikonokat! 

 

Melléklet: 1. számú feladatlap 

14–23. 

perc 

3. Csoportbeszámolók 

Mutassák be a szóvivők a feladatmegoldásokat! (A csoportok a tábla előtt 

bemutatják megoldásaikat.) 

Írjátok le azokat a fontosabb fogalmakat a füzetbe, amelyek a megbeszélés 

közben előfordultak! Foglaljátok össze egy-egy mondattal, mit jelentenek! 

Leírandó fogalmak: nyelvi illem, kódváltás, írott-beszélt nyelv 

Ismeretbővítés. Az internetes nyelvhasználati sajátosságok 

csoportosítása, tudatosítása. A nyelvhasználati illemtan, a 

kódváltás fogalmának értelmezése. 

szóbeli 

csoportbeszámolók 

 

egyéni jegyzetelés 

(füzet) 

24–29. 

perc 

 

(tartalék feladat) 

4. A blog 

Párokban dolgozzatok! Tanítsátok meg egymásnak 1-1 percben a szövegek 

tartalmát! 

Foglaljátok össze három-három kérdéssel, hogy miről tanultatok a 

társatoktól! 

Melléklet: 2. számú feladatlap 

A szövegértési készség fejlesztése. 

 

A vázlatkészítés fejlesztése  

(a kulcsfogalmak kiemelése → a tanulás tanulása) 

egymás tanítása 

szóbeli páros feladat 

(feladatlap) 

vázlatírás 

írásbeli páros gyakorlat 
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30–40. perc 5. Kreatív írás 

Írjatok egy olyan Facebook-bejegyzést, amelyet Odüsszeusz vagy 

Kolumbusz Kristóf írhatott volna! Azt is írjátok le, hogy kik kedvelték, 

„lájkolták” a bejegyzést! Kik és milyen kommenteket írhattak? 

Mutassátok be a feladatmegoldásokat a társatoknak! 

Motiválás. 

A kreativitás fejlesztése 

 

írásbeli egyéni munka 

(füzet) 

 

a feladatmegoldások 

bemutatása 

41–43. perc 

 

(összefoglalás is 

lehet) 

6. Érvelés 

Válaszoljatok a következő kérdésekre! Alkossatok érvláncot! Szólítsátok 

érvelésre egymást! 

 

Van-e nyelvi illemtan? 

Árulkodnak-e rólunk kommentjeink? 

A véleménynyilvánítás, az érvelés fejlesztése. 

 

Az új ismeretek tudatosítása. 

 

érvlánc 

szóbeli frontális feladat 

44–45. 

perc 

7. Összefoglalás 

Fogalmazzatok igaz állításokat a nyelvhasználatról a mai óra alapján! 

Az új ismeretek összegzése, rendszerezése. Visszacsatolás az 

új fogalmak megértéséről, az óra eredményességéről. 

megbeszélés 

frontális feladat 

45. perc 8. Házi feladat 

Kétféle házi feladatot írok fel a Facebookra! Válasszatok közülük, és 

oldjátok meg! 

A) 

Találjatok ki egy ímélcímet, és készítsetek egy ímélfiókot kedvenc irodalmi 

hősötöknek! Írjatok két ímélt a nevében két ismerősének!  

B) 

Készítsétek el egy kedvelt szerzőtök profilját! Dolgozzátok ki a névjegyet és 

az idővonalat! Nevezzétek meg, hogy kik lehetnek az ismerősei! Írjatok az 

üzenőfalra bejegyzéseket! 

A szövegalkotási képesség fejlesztése. A kódváltás 

gyakorlása. 

 

egyéni írásbeli feladat 

Melléklet: 

6.  számú feladatlap 

7.  számú feladatlap 
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G) Reflexió a tematikus tervhez – Magyar nyelv 

 

Név: X. Y. 

Osztály: X. X. 

Tantárgy: Magyar nyelv és irodalom 

Témakör: Kommunikáció, tömegkommunikáció 

 

A tanított csoport esetében e témakör kiemelt fejlesztési feladata a szövegértés és a szövegalkotás 

fejlesztése, valamint a kommunikációs célnak és helyzetnek megfelelő nyelvhasználat elsajátítása volt. 

 

A szövegértésen belül nagyon fontosnak tartottam a hallásértés fejlesztését. Jól tudtam használni a 

hírek, reklámok, rövidebb rádiós, televíziós jegyzetek, szövegrészletek meghallgatását, ehhez 

kapcsolódóan kaptak a tanulók feladatokat (pl. igaz-hamis állításokat, többválasztásos, kiegészítéses 

gyakorlatokat). Leírást és elbeszélést készítettek úgy, hogy a kapcsolódó adatokat hallás után 

gyűjtötték össze. Az analitikus hallásértést úgy fejlesztettem, hogy több, azonos témájú szöveget 

hasonlítattam össze. Jól fejleszthető a megértésnek ez a foka a vita tanításakor is, amikor több 

nézőpontot kell megérteni, mérlegelni, majd reflektálni rájuk.  

Fontosnak tartottam a témakör tanítása során az érdeklődés felkeltését, a szöveg megértéséhez 

szükséges háttérismeretek bemutatását, az ismeretlen szavak magyarázatát, a szöveg szerkezetének 

felvázolását, kulcsszavak megadását különböző grafikai szervezők segítségével. A szöveg hallgatása 

közben intenzív és extenzív hallásértési technikákat (adatok megjegyzése, feljegyzése; kérdésekre való 

válasz, táblázat, szöveg kiegészítése stb.) is alkalmaztam. A szöveg hallgatása után véleményalkotás 

következett, a kérdésekre történő válaszolás, a történet, a vázlat helyes sorrendjének megállapítása. 

 

Fejlesztési feladatnak terveztem az értékelés gyakorlását is, a diákoknak a hallott ismereteket kellett 

továbbgondolniuk, alkalmazniuk és ezekre valamilyen módon reagálniuk. Sok a csoportban a hangos 

olvasási készséggel kapcsolatos probléma, ezért a tanórán is kell a folyékony, figyelmes, értő hangos 

olvasást fejleszteni. Ez is feltétele a szövegértésnek. Egyéni fejlesztési javaslatokat készítettem az 

olvasási készség fejlesztéséhez (tervezés, megbeszélések). 

 

Az írásbeli munkák típushibái alapján (íráskép, helyesírás, mondatalkotás, stílus, szövegszerkesztés 

stb.) szükséges volt gyakorlófeladatokat kidolgoznom, valamint egyénre szabott feljegyzések készítése 

is szükséges (egyéni és csoportos készségfejlesztési feladatok megtervezése) lesz a következő órákon. 
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A tanulási képesség fejlesztése során cél az önállóság növelését folyamatosan be kell építenem az 

órákon; az információk célszerű gyűjtése, felhasználása; könyvtárhasználat; az elektronikus források 

használata, ábrák, grafikai alkalmazása (motiválásra, lényegkiemelésre, elemzésre, rendszerezésre 

stb.). 

 

Az ismeretbővítéshez több változatos órai és házi feladatot érdemes terveznem. Ebben az évfolyamban 

és csoportban különösen szükséges a tankönyvi anyag kijelölése, valamint a szóbeli és írásbeli házi 

feladat meghatározása az otthoni tanuláshoz, továbbá a csoportban vagy párban tanulás gyakoroltatása: 

egymás véleményének meghallgatása, véleményalkotás érvekkel alátámasztva (ismereteik alapján, 

valamint a feldolgozott szöveg részleteivel, példáival kapcsolatban); nagy hangsúlyt kell fektetnem a 

kritika, a hibajavítás kulturált hangnemének kialakítására. 

 

A tanterem elrendezését jobban át kell gondolnom, párok munkáját (16 pár), illetve 4-5 fős csoportok 

munkáját (8 csoport) lehetővé kell tennem, ezt még időben ki kell alakítanom. 
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H) 1. számú feladatlap – Magyar nyelv 

 

Nyelvhasználat 

Alkossatok 4-5 fős csoportokat! Oldjátok meg a csoport feladatát! 8 percig dolgozhattok. A munka 

végén a csoport szóvivője ismertesse a munka eredményét! 

 

A) csoport 

a) Írjátok le, hogy mit jelentenek a táblázatban megadott csetes kifejezések! Gyűjtsetek még 

hasonlókat! 

b) Beszélgessetek arról, hogy milyen helyzetben javasoljátok a használatukat! 

 
Csetes kifejezés Jelentés 

THX!  

+VUNK  

LOL  

JÓ8!  

LÉCCI  

HWIGÉNY  

MÜXIK  

REGKÓD  

  

  

 

B) csoport 

a) Olvassátok el a következő csetszöveget! Írjátok át a párbeszédet köznyelvi változatba! 

b) Beszélgessetek arról, hogy mi a különbség a csetnyelv és a köznyelvi változat között! 

 

– gondoltam h 7vgn Lmehetnénk moziba szted? 

– nekem min1, döncs teeeeee  mit néznénk? ötlet? 

– vmi krimit 

– NEEEEEE  már+int???? 

– nem teccik? miabaj? 

– elég volt 1x 1évbe 

– NAAA!!!!!! GYERE!!!!!!!!! LÉCCCCI!!!!! 

– +látom. na most m1ek csá 

– puxiii 
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C) csoport 

a) Olvassátok el a következő csetszöveget! Írjátok át a párbeszédet köznyelvi változatba! 

b) Beszélgessetek arról, hogy milyen beszélt nyelvi sajátosságok jellemzik a szöveget! 

 

– szio hogy vagy? 

– jol wok köszi. te? 

– enis. minden ok csak kicit szomi vagyok. 

– nA MEEER?????? 

– összevesztem barinőmmel. tudod a Julieee milyen mostanság  

– akko most örihari?  

– nemtom. majd Lmesélem de most mek anyu akar vmit. 

– ok hnap suliba tali pux 

 

D) csoport 

a) Helyettesítsétek szavakkal, egy-egy mondattal az emotikonokat a következő internetes 

párbeszédekben! Gyűjtsetek még emotikonokat! 

b) Beszélgessetek arról, hogy miért használjuk az emotikonokat! 

 

– jobban vagy? 

– sajnos még mindig beteg vok, 

szal nekem ma elmarad a buli  (Az emotikon jelentése:                                     ) 

– ohhhh    :´( (Az emotikonok jelentése:                                                      ) 

– de nektek jó szórakozást!!!!!  

 

– szia 

– szia helyzet? 

– 5öst kaptam bioszbol  (Az emotikonok jelentése:                                            ) 

– GRAT!!!! ügyes vagy! ;) (Az emotikon jelentése:                                                 ) 

– köszi. nálad? 

Adrival helyzet? ;) ;) (Az emotikonok jelentése:                                                      ) 

– alakulgat :D (Az emotikon jelentése:                                                              ) 
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I) 2. számú feladatlap – Magyar nyelv 

 

A blog 

a) Párokban dolgozzatok! Tanítsátok meg egymásnak a szövegek tartalmát 1-1 percben! 

b) Foglaljátok össze három-három kérdéssel, hogy miről tanultatok a társatoktól! 

 

A) szöveg 

 

A blog egy olyan periodikusan újabb bejegyzésekkel bővülő weboldal, amely ezek sorozatából áll, 

függetlenül attól, hogy mi az oldal témája, formája, és hogy nyilvánosan elérhető-e. A bejegyzések 

leggyakrabban – de nem szükségszerűen – fordított időrendi sorrendben vannak. A blogok többsége 

nyilvános weblapként működik bármely internethasználó által elérhetően. Az eredeti „weblog” 

kifejezés a „web” és a „log” (napló) szavak összetételéből keletkezett, ebből rövidült a mára bevetté 

vált blog, avagy „binarylog” alak. Témája sokrétű: lehet egyszerűen egy interneten közzétett 

személyes, egyéni napló, de lehet egyéni vagy csoportos politikai véleménynyilvánítás vagy üzleti 

jellegű kommunikáció eszköze is. Lehetségesek tematikus blogok is (például kifejezetten csak az 

irodalommal foglalkozóak). Ennek megfelelően a szerzők köre az alkalmi szerzőktől a nagy írói 

közösségekig, sőt vállalatokig terjed. 

 

(Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/Blog) 

 

B) szöveg 

 

Az interneten sok weblog lehetővé teszi a látogatóknak nyilvános megjegyzések írását az egyes 

bejegyzésekhez, ami közösségek kialakulásához vezethet. A blogok gyakorlatilag semmiféle formai 

vagy tartalmi megkötéssel nem rendelkeznek, bár többségük továbbra is hosszabb-rövidebb, döntően 

szöveges bejegyzésekből áll. A blogok esetében – mint általában a weblapoknál – nagyon jelentős a 

linkelés lehetősége, amely a bejegyzések kontextusba helyezését segíti elő. A blogoknál jelentős a 

hírcsatornák (feedek) használata, amelyek speciális webcímek, és az olvasók számára a feedolvasókon 

(hírolvasó programokon) keresztül lehetővé teszik kedvenc blogjaiknak, híroldalaiknak az egy helyen 

való olvasását, illetve az új bejegyzésekről való értesülést. Aki blogot kíván indítani, választhat az 

ingyenes vagy fizetős megoldások közül. 

 

(Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/Blog) 


