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2. BEVEZETŐ A MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMHOZ 
 

A magyar nyelv és irodalom műveltségi terület két tantárgyához – a magyar nyelvhez és az 

irodalomhoz – készült Kiegészítő útmutató célja, hogy dokumentumminták segítségével támogassa az 

e-portfólió még tartalmasabb összeállítását, a magyartanárok és a pedagógusminősítési szakértők közös 

munkáját, gazdagítsa az (ön)értékelés eszköztárát. 

A Kiegészítő útmutató arra törekszik, hogy minden iskolatípusban dolgozó tanár számára kínáljon 

választékot jól adaptálható dokumentumokkal. Valamennyi dokumentumminta kiválóan alkalmas a 

pedagóguskompetenciák indikátorainak bizonyítására. 

A korábbi Kiegészítő útmutatók összesített anyagait tartalmazza, csoportprofilt, tematikus terveket 

gimnázium és általános iskolai tanításhoz, óraterveket gimnázium és általános iskolai tanításhoz, 

mindezekhez a szükséges reflexiókat is közzétéve.   

A szabadon választható dokumentumminták között kétféle magyar nyelvi feladatlap található. A 

pedagóguskompetenciák között szerepel az infokommunikációs eszközök használata. Ennek igazolására 

szolgál az IKT-eszköztár tanórai, tanórán kívüli alkalmazása. Ezt a magyar nyelvi és irodalomóra saját 

feladatokat tartalmazó munkalapja tartalmazza, amelyet reflexió egészít ki. 

Két sablont is bemutat a Kiegészítő útmutató. Az egyik a kalauz az óratervi reflexiókhoz. A SWOT-

analízis elvét követő reflexiósablon előnye, hogy – egyszerű átalakítással – bármely reflektáló 

szövegalapja lehet.  

A másik az óralátogatási sablon a tanári kommunikáció értékeléséhez. A minősítés során – a 

magyartanár számára is – alapkövetelmény a tanári kommunikáció és szakmai együttműködés, 

problémamegoldás bizonyítása. Ezzel az egyszerűen használható, ötféle, mindig egy-egy szempontot 

értékelő látogatólappal a pedagóguskompetenciát egyértelműen lehet igazolni. 

A Kiegészítő útmutató dokumentummintái gyakorlati tapasztalatok felhasználásával készültek, 

ajánlásokat, továbbfejleszthető példákat tartalmaz, az egymástól tanulás szándékával segíteni kívánja a 

tanárok, intézményvezetők, minősítési szakértők munkáját a minősítővizsga és a minősítési eljárás 

során. 

Végül, a Kiegészítő útmutató, a nyolc kompetenciaterület indikátorainak egységes értelmezéséhez – 

magyar nyelv és irodalom szakra jellemző – példákat tartalmaz.
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3. A KOMPETENCIÁKHOZ TARTOZÓ INDIKÁTOROK ÉRTELMEZÉSE PÉLDÁKKAL AZ ADOTT TERÜLET, 
TANTÁRGY VONATKOZÁSÁBAN. 

1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 

Általános iskolai magyartanári KKK: 

"Képes a tudás tantervi, műveltségterületi összefüggésekbe ágyazására; képes elősegíteni a tanulók tudományos fogalmainak, 

fogalomrendszereinek fejlődését; képes megismertetni a tudományterület szemléletmódját, értékeit és kutatási eljárásait; képes az elsajátított 

tudás alkalmazásához szükséges készségek kialakítására a tanulókban. Rendelkezik a magyar nyelv és irodalom tanításához szükséges korszerű 

nyelv- és irodalomtudományi, társtudományi, valamint anyanyelv- és irodalompedagógiai ismeretekkel. Ismeri az anyanyelvi és irodalmi 

nevelés-oktatás céljait, feladatait, tartalmait, színtereit, szaktárgyspecifikus alapelveit, módszertani eljárásait. Képes magát szakszerűen 

kifejezni, szóban és írásban, valamint szaktárgyi, szakmódszertani kompetenciáit adaptív és kreatív módon alkalmazni az anyanyelvi, illetve 

az irodalmi nevelés folyamatában. Rendelkezik az egyéni, a közösségi sajátosságokhoz igazodó, a megértő műélvezetet, valamint a közösségi 

interpretációt, a szóbeli és az írásbeli nyelvi fejlesztést, az anyanyelvi, illetve irodalmi ismeretbővítést támogató szakmódszertani 

felkészültséggel." 

 

Középiskolai magyartanári KKK: 

"Képes a tudás tantervi, műveltségterületi összefüggésekbe ágyazására; képes elősegíteni a tanulók tudományos fogalmainak, 

fogalomrendszereinek fejlődését; megismertetni a tudományterület szemléletmódját, értékeit és kutatási eljárásait; képes az elsajátított tudás 

alkalmazásához szükséges készségek kialakítására a tanulókban. Rendelkezik a magyar nyelv és irodalom tanításához szükséges korszerű 

nyelv- és irodalomtudományi, társtudományi, valamint anyanyelv- és irodalompedagógiai ismeretekkel. Ismeri az anyanyelvi és irodalmi 

nevelés-oktatás céljait, feladatait, tartalmait, színtereit, szaktárgyspecifikus alapelveit, módszertani eljárásait. Képes magát szakszerűen 

kifejezni mind szóban, mind írásban, valamint szaktárgyi és szakmódszertani kompetenciáit adaptív és kreatív módon alkalmazni az anyanyelvi 

és az irodalmi nevelés folyamatában. Rendelkezik az egyéni, illetve a közösségi sajátosságokhoz igazodó, a megértő műélvezetet, a közösségi 

interpretációt, a szóbeli, valamint az írásbeli nyelvi fejlesztést, az anyanyelvi és irodalmi ismeretbővítést támogató szakmódszertani 

felkészültséggel." 
Indikátorok  Szakterületi/szakspecifikus példák  

   A portfólió alapján Az óralátogatás alapján 

1.1. Pedagógiai tevékenysége biztos 

szaktudományos tudást tükröz. 

Ismeri a szaktárgyi oktatás céljait, feladatait, tartalmait, 

színtereit, szaktárgyspecifikus alapelveit, módszertani 

eljárásait. Az oktatási- nevelési folyamatban adaptív és 

kreatív módon alkalmazza ismereteit.  

A tanítási dokumentumaiban korszerű szaktárgyi 

tartalmak jelennek meg a megfelelő iskolai szintre 

adaptálva, szaktárgyi és tantárgyi logikának megfelelő 

felépítésben. 

Tervezési dokumentumai, tanításai bizonyítják a 

szaktárgyi tanításhoz szükséges anyanyelv- és 

irodalomtudományi, társtudományi és pedagógiai 

ismereteit. 

Kulturális tájékozottsága meggyőző.  

Alkalmazza a magyar nyelv és irodalom tanítása során az 

iskolaszint oktatási céljait, feladatait, tartalmait, 

szaktárgyspecifikus alapelveit, módszertani eljárásait.  
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Dokumentumai bizonyítják a szaktárgyi tanításhoz 

szükséges anyanyelv- és irodalomtudományi, 

társtudományi és pedagógiai ismereteit. 

Kulturális tájékozottsága meggyőző.  

Alkalmazza a magyar nyelv és irodalom tanítása során az 

iskolaszint oktatási céljait, feladatait, tartalmait, 

szaktárgyspecifikus alapelveit, módszertani eljárásait.                                                                                                       

Pl.: 

- kutatási eredmények, szakmai és szépirodalmi 

folyóiratok, tanulmányok szövegeinek megjelenése, 

hivatkozások  

- a műelemzés, műértelmezés különféle szemléleteinek, 

iskoláinak eredményeit tudatosan használja 

A tanítás során korszerű szaktárgyi tartalmak jelennek 

meg a megfelelő iskolai szintre adaptálva, szaktárgyi és 

tantárgyi logikának megfelelő felépítésben. 

A tantárgy fejlesztési céljainak megfelelően pedagógiai 

tevékenységében kiemelt szerepet kap: a beszédkészség, 

olvasás, írás, tanulási képesség fejlesztése; az anyanyelv 

rendszerszerűségben tanítása; az irodalmi szövegek 

olvastatása, az olvasási igény felkeltése; a nyelvi és 

irodalmi ismeretek funkcionális szemlélete (pl. műfajok, 

stílusok, műformák megfigyeltetése, felismertetése és 

alkalmazása); az etikai és esztétikai értékek tudatosítása. 

Óráján alkalmazza a nyelvi példák, szövegek és az 

irodalmi művek hagyományos és korszerű elemzési 

eljárásait.  

Felfedezteti az adott műre, területre jellemző logikai 

összefüggéseket. Tudatosítja az etikai és esztétikai 

értékeket.  

Az órán is tanúsítja szaktárgyi felkészültségét pl. a tanulói 

megnyilatkozások és feladatmegoldások értékelésekor, a 

tanulói kérdésekre adott válaszokban, a tanári 

magyarázatokban.                        

Pl: 

- szövegillusztrációk, munkaanyagok készítése a 

megfelelő oktatási szintre adaptálva 

- ismeri és a tanítás során felhasználja azt az információs, 

szaktudományi és szépirodalmi bázist (hagyományos 

könyvtári és digitális anyagok) és elérési útvonalait, 

melyek segítségével a diákok megoldást kereshetnek 

szaktárgyi problémáikra, kérdéseikre 

- tájékozott a kortárs irodalom, az ifjúsági és 

gyermekirodalom irányaiban, jelenségeiben 

- irodalomismeretre, tudatos nyelvhasználatra nevel 

1.2. Ismeri az intézményében folyó 

pedagógiai munka tartalmi 

meghatározására és szervezésére 

vonatkozóan alkalmazott, a Kormány 

és az oktatásért felelős miniszter által 

kiadott tantervi szabályozó 

dokumentumokat és az intézménye 

pedagógiai programjának a saját 

Tervei a kötelező dokumentumok (NAT, kerettanterv, 

intézményi nevelési program, helyi tanterv) alapján 

készültek.  

A fejlesztési területek, tananyagtartalmak, nevelési célok 

közül a magyar nyelv és irodalomhoz szorosan 

kapcsolódókat kiemelten figyelembe veszi (pl. 

szövegértést, szövegalkotást fejlesztő tantárgyi 

blokkokat, tanórákat tervez). 

Tervei a kötelező dokumentumok (NAT, kerettanterv, 

intézményi nevelési program, helyi tanterv) alapján 

készültek.  

A fejlesztési területek, tananyagtartalmak, nevelési célok 

közül a magyar nyelv és irodalomhoz szorosan 

kapcsolódókat kiemelten figyelembe veszi. 

Figyelembe veszi a magyar nyelv és irodalom kimeneti 

követelményeit, a vizsgá(k)ra folyamatosan készít fel. 
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szakterületére vonatkozó főbb 

tartalmait.  

Figyelembe veszi a magyar nyelv és irodalom kimeneti 

követelményeit, a vizsgá(k)ra folyamatosan készít fel (pl. 

a szóbeli számonkérés, prezentáció alapja egy konkrét 

feladat, melyhez irodalomból memoritert is kapcsolunk). 

A magyar nyelv tanításához szükséges anyanyelv-

pedagógiai ismeretekkel rendelkezik.      

A magyar nyelv tanításához szükséges anyanyelv-

pedagógiai ismeretekkel rendelkezik. 

Kiemelten fejleszti a megértő és megértető műbefogadást, 

a szóbeli és írásbeli kommunikációs képességeket (pl: 

feladatok különböző szövegműfajokban és 

szövegtípusokban, szövegtranszformációk; a konstruktív 

és akadémikus vita kontextusának modellezése irodalmi 

művek szituációinak, értekszerkezetének megértésére). 

Tudása és óravezetése alárendelődik a műveltségterület, a 

tantárgy kiemelt fejlesztési céljainak (beszédkészség, 

szövegértés, szövegalkotás, tanulási képesség, 

anyanyelvi, irodalmi kultúra és ismeretek, ítélőképesség, 

erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztése).              

Pl: 

- elméleti ismereteket előkészítő, illetve azok 

összefüggésrendszerét elmélyítő feladatok, gyakorlatok 

- a tankönyvi szakszöveg szövegértési feladatként való 

felhasználása 

- olyan problémák, nézőpontok, melyekkel az adott 

tanulócsoport könnyen azonosul; a tanulók egyéni 

olvasmányainak, tapasztalatainak beépítése 

1.3. Ismeri és tudatosan felhasználja 

szakterülete, tantárgya kapcsolatait 

más műveltségterületekkel, 

tantárgyakkal.  

Tantervi, műveltségterületi összefüggésekben, 

folyamatokban gondolkodik és láttat (pl. a Művészetek, 

az Ember és társadalom, az Élő idegen nyelv, valamint 

az Informatika műveltségi területek tartalmaihoz és 

céljaihoz kapcsolódás).  

Megjelenik a szaktárgyi koncentráció a feladatokban, a 

példákban, a szövegek tartalmában.  

Az anyanyelvi és irodalmi képességfejlesztést 

együtthatásában fogja fel. 

Kihasználja a magyar nyelv és irodalom 

műveltségterületben rejlő lehetőségeket a más 

tantárgyakhoz való kapcsolódását (folyamatos lehetőség 

az etika, a tánc és dráma, médiaismeret, 

mozgóképkultúra, ének-zene képzőművészetek, 

szaktárgyi koncentrációja).  

Beépíti a történelem (kortörténeti ismeretek), 

művelődéstörténet, filozófia kapcsolódási lehetőségeit (a 

kerettantervi kapcsolódási pontokat figyelembe veszi). 

A szövegalkotási képesség fejlesztésekor az önálló 

tanulást segítő jegyzet- és vázlatkészítésre nevel. 

Tantervi, műveltségterületi összefüggésekben, 

folyamatokban gondolkodik és láttat (pl. a Művészetek, 

az Ember és társadalom, az Élő idegen nyelv, valamint az 

Informatika műveltségi területek tartalmaihoz és céljaihoz 

kapcsolódás).  

Megjelenik a szaktárgyi koncentráció a feladatokban, a 

példákban, a szövegek tartalmában. (Pl. irodalmi művek 

szereplőinek tulajdonságait összehasonlító halmazábra 

alkalmazásakor hasznosítja a matematika órán elsajátított 

ismereteket.) 

Az óratervezésben és megvalósításban kihasználja a 

magyar nyelv és irodalom komplexitását más 

tantárgyakkal.  

A szaktárgyi koncentráció lehetőségeit érvényesíti az 

irodalomtörténeti, nyelvtudományi ismeretek műveltségi 

rendszerszerűségében, 

a feladatok, példák kiválasztásában, a szépirodalmi 

művek, szövegek megválasztásában. 

Tudatában van és tudatosítja a magyar nyelv és irodalom 

kiemelkedő szerepét kultúránkban és a közműveltségben.  
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Tudatosan alkalmazza az irodalmi műértelmezéseket a 

nyelvi készségszintek fejlesztésére (pl. szövegértés, 

szövegalkotás írásban és szóban). 

Beépíti a tanórákba a könyvtári és a más tantárgyak 

közötti kooperációt (pl. lehetőség szerint könyvtári 

kutatóórát szervez, vagy a nyelvemlékeket feldolgozó 

tanórát az informatika teremben tartja, hogy a diákok 

tanári irányítással önállóan használhassák az OSZK 

nyelvemlékeket feldolgozó anyagait). 

1.4. Ismeri és tudatosan alkalmazza a 

szakterülete, tantárgya 

sajátosságaihoz igazodó megismerési 

folyamatokat, nevelési, tanítási 

módszereket, eszközöket.  

Az ismeretközvetítésben, a készség- és 

képességfejlesztésben a hatékony hagyományos és a 

korszerű anyanyelv- és irodalompedagógiai módszereket 

egyaránt alkalmazza. 

Célszerűen és változatosan alkalmazza az oktatási 

módszereket, előnyben részesíti a tanulóközpontú 

kooperatív eljárásokat. 

Taneszközhasználata lépést tart a változásokkal (pl. 

megzenésített, művészi tolmácsolással előadott versek, 

tudományos ismeretterjesztő, művelődéstörténeti 

műsorok, portréfilmek; színházi előadások felvételének, 

játékfilmeknek, irodalmi adaptációknak a felhasználása). 

Célszerűen és változatosan alkalmazza a magyarórákon az 

oktatási módszereket, előnyben részesíti a 

tanulóközpontú, kooperatív eljárásokat. 

Az anyanyelvi és irodalmi kompetenciaterületek 

fejlesztése komplex módon jelenik meg az órán (pl. a 

leíró versek, tájleíró versek irodalmi óráin a leírást 

gyakorló feladatokat vezet be). 

A szövegek értő feldolgozását, mint alapvető tanulási 

módszert minden tanítási órán kiemelt fejlesztési 

feladatként kezeli.  A tankönyv használatával, különböző 

szövegértési, elemzési eljárásokkal a szakmai, 

ismeretterjesztő, tudományos és szépirodalmi szövegek 

értelmezésére nevel (pl. a tankönyvi lecke 

feldolgozásához egyéni és csoportos szövegértési 

feladatsort készít). 

Változatos és a céloknak, adottságoknak megfelelő 

kiegészítő eszközöket használ (pl. megzenésített, művészi 

tolmácsolással előadott versek, tudományos 

ismeretterjesztő, művelődéstörténeti műsorok, 

portréfilmek, színházi előadások felvétele, játékfilmek, 

irodalmi adaptációk), de gazdaságosan, céltudatosan, az 

időkereteket figyelembe véve. 

1.5. Ismeri a szakterülete, tantárgya 

szempontjából fontos 

információforrásokat, azok 

pedagógiai felhasználásának 

lehetőségeit, megbízhatóságát, etikus 

alkalmazását.  

 A helyi tantervben rögzítetteknek megfelelően választja 

meg az alapvető anyanyelvi és irodalmi tankönyveket, 

munkafüzeteket, szöveggyűjteményeket.  

Folyamatosan tájékozódik a megjelenő újabb anyanyelvi 

és irodalmi taneszközökről, digitális anyagokról, ezekről 

elemzéssel, érvekkel alátámasztott véleményt alakít ki 

(pl. szakmai színvonal, tanulás-módszertani szempont); s 

az alkalmazhatóság mérlegelése után dönt a használatról 

vagy a felhasználás ajánlásáról (pl. a szakmai életút 

reflexiójában vagy esetleg a szabadon feltölthető 

dokumentumokban ez nyomon követhető; az egyéni 

tervekben hivatkozások, szövegválasztások nyomán). 

Az anyanyelvi és irodalmi tanórán az alkalmazhatóság 

mérlegelésével választ a tananyagokból, taneszközökből 

(pl. papíralapú és online digitális tananyagokból), ezeket 

funkciójuknak és pedagógiai céljainak megfelelően 

használja fel vagy javasolja felhasználásra őket (pl. az 

egyéni, páros vagy csoportmunkában szerényebb IKT-

eszközpark esetén papír alapú feladatlapokat használ, 

frontális munkában digitális eszközöket is; irodalmi 

műhöz kapcsolódó közösségi csoport tanórai feladatait 

akkor tervezi, ha ezt az infrastruktúra lehetővé teszi, ha 

biztonságosan működtethető). 
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1.6. Fogalomhasználata szakszerű, az 

adott pedagógiai helyzethez igazodó.  

A nyelvtudományi, irodalomelméleti és 

irodalomtörténeti fogalmakat pontosan, biztosan 

közvetíti és alkalmazza, figyelembe véve a tanulócsoport 

sajátosságait. Figyelmet fordít a szakszerű és szabatos 

fogalmazásmódra, a körülményeknek megfelelő 

nyelvhasználatra és stílusárnyalatra szóban és írásban 

egyaránt (ez szaktárgyi követelmény is). Saját 

fogalomhasználatával a tanulók fogalomhasználatának 

fejlődését segíti elő.  

 

Az anyanyelv rendszerével, az irodalom jelrendszerével, 

ábrázolásmódjával és megjelenítés-technikájával 

kapcsolatos fogalmakat pontosan és következetesen 

használja. A nyelvtudományi, irodalomelméleti és 

irodalomtörténeti fogalmakat pontosan, biztosan közvetíti 

és alkalmazza, figyelembe véve a tanulócsoport 

sajátosságait.  

 

A fogalmakat a tanulók életkorának és fejlettségi 

szintjüknek megfelelően használja (pl. poétikai eszközök 

spirális megközelítése a felső tagozatban és 

középiskolában.). 

Nyelvhasználata a normatív nyelvváltozatot követi, ezzel 

mintát ad a tanulók számára. Figyelmet fordít a szakszerű 

és szabatos fogalmazásmódra, a körülményeknek 

megfelelő nyelvhasználatra és stílusárnyalatra szóban és 

írásban egyaránt (ez szaktárgyi követelmény is). Saját 

fogalomhasználatával a tanulók fogalomhasználatának 

fejlődését segíti elő.  
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2. kompetencia: Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók 

Általános iskolai magyartanári KKK: 

"Képes a pedagógiai munka átfogó és részletekbe menő, a feltételek árnyalt elemzésén alapuló megtervezésére; a tapasztalatok reflektív módon 

történő elemzésére és értékelésére. Ismeri az alap-, a keret- és a helyi tantervek vonatkozó előírásait, ezek ismeretében képes az adott 

tanulócsoport képességeihez, lehetőségeihez, érdeklődéséhez igazodó magyar nyelvi és irodalmi szakpedagógiai tervek (tanmenetek, tematikus 

óratervek) összeállítására. Képes figyelembe venni a vonatkozó kompetenciaterületek fejlesztési követelményeit, ugyanakkor képes 

alkalmazkodni az egyéni és a közösségi igényekhez is, egyensúlyt tud tartani a közvetítendő műveltséganyag követelményei, valamint a 

fejlesztő feladatok között. Képes a tanórai (magyar tantárgyi, fakultációs, osztályfőnöki) és a tanórán kívüli (szakköri, diákköri) munka 

tervezésére. Jártas az info-kommunkációs eszközök kreatív és adaptív alkalmazásában." 

 

Középiskolai magyartanári KKK: 

"Képes a pedagógiai munka átfogó és részletekbe menő, a feltételek árnyalt elemzésén alapuló megtervezésére; a tapasztalatok reflektív módon 

történő elemzésére, értékelésére. Ismeri az alap-, a keret- és a helyi tantervek vonatkozó előírásait, ezek ismeretében képes az adott 

tanulócsoport képességeihez, lehetőségeihez, érdeklődéséhez igazodó magyar nyelvi és irodalmi szakpedagógiai tervek (tanmenetek, tematikus 

óratervek) összeállítására. Képes figyelembe venni a vonatkozó kompetenciaterületek fejlesztési követelményeit, ugyanakkor képes 

alkalmazkodni az egyéni, illetve a közösségi igényekhez is, egyensúlyt tud tartani a közvetítendő műveltséganyag követelményei és a fejlesztő 

feladatok között. Képes a tanórai (magyar tantárgyi, fakultációs, osztályfőnöki) és tanórán kívüli (szakköri, diákköri) munka tervezésére. Jártas 

az info-kommunikációs eszközök kreatív és adaptív alkalmazásában." 

Indikátorok  

  

Szakterületi/szakspecifikus példák  

A portfólió alapján Az óralátogatás alapján 

2.1. Tervei készítése során figyelembe veszi az 

intézménye vonatkozásában alkalmazott 

tantervi, tartalmi és az intézményi belső 

elvárásokat, valamint az általa nevelt, 

oktatott egyének és csoportok fejlesztési 

céljait.  

A magyaróra tervezésekor az alap-, a keret- és a helyi 

tantervek előírásaiból indul ki. pl. tehetséggondozás, 

felzárkózatás, speciális tagozat programjait követi 

Meggyőződik arról, hogy a tervezés, a célkitűzés, az 

elvárt tudás mélysége, a folyamatok szervezettsége 

összhangban van a tantervi előírásokkal, a pedagógiai 

programmal.  Dokumentumaiban egymással 

összhangban értelmezi az anyanyelvi és irodalmi 

kompetenciaterületek központi és helyi fejlesztési 

követelményeit. Az ismeretanyag elsajátíttatását és a 

képességfejlesztést egységes folyamatnak tekinti és 

ezt a dokumentumok szintjén is megjeleníti. 

Az adott tanulócsoport képességeihez, lehetőségeihez, 

érdeklődéséhez, továbbtanulási terveihez, irányaihoz 

A magyaróra tervezésekor az alap-, a keret- és a helyi 

tantervek előírásaiból indul ki.   

Meggyőződik arról, hogy a tervezés, a célkitűzés, az 

elvárt tudás mélysége, a folyamatok szervezettsége 

összhangban van a tantervi előírásokkal, a pedagógiai 

programmal. 

Az ismeretanyag elsajátíttatását és a 

képességfejlesztést a tanított csoport fejlesztési 

céljaihoz mérten egységes folyamatnak tekinti. 

A tanóra cél- és feladatrendszere összhangban van a 

tantervvel, a pedagógiai programmal. 

. 

Dokumentumaiban egymással összhangban értelmezi 

az anyanyelvi és irodalmi kompetenciaterületek 

központi és helyi fejlesztési követelményeit. 
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igazodó szakpedagógiai terveket készít a tervezés 

minden szintjén (tanmenet, tematikus terv, óravázlat).  

 

A tanóra cél- és feladatrendszere összhangban van a 

tantervvel, a pedagógiai programmal miközben 

illeszkedik az oktatott csoport tanulási-fejlődési 

sajátosságaihoz. Szaktanári munkáját átfogóan és 

részletekbe menően, a helyi és egyéni feltételek 

elemzésén alapulva tervezi meg. 

 

Szaktanári munkáját átfogóan és részletekbe menően, 

a helyi és egyéni feltételek elemzésén alapulva tervezi 

meg. 

 

2.2. Egységes rendszerbe illesztve tervezi az 

adott pedagógiai céloknak megfelelő 

stratégiát, folyamatot, munkaformát, 

módszereket, eszközöket.  

Az adott tanulócsoport képességeihez, lehetőségeihez, 

érdeklődéséhez, továbbtanulási terveihez, irányaihoz 

igazodó szakpedagógiai terveket készít a tervezés 

minden szintjén (tanmenet, tematikus terv, óravázlat).  

Megfelelő ismereti mélységben, módszerekkel tervezi 

meg a magyaróra különböző típusait. 

Megfelelő szinten tervez a tanórán kívüli 

foglalkoztatás formáira (pl. szakkör, 

tehetséggondozás, felzárkóztatás, korrepetálás). 

Óratervezésében és óravezetésében az adott 

tanulócsoport képességeit, továbbtanulási és 

pályaorientációs elképzeléseit is figyelembe veszi, 

szakpedagógiai tervei egymáshoz igazodnak 

(tanmenet, tematikus terv, óravázlat). 

Megfelelő formákban tervez a tanulócsoport 

sajátosságai szerint (pl. humán-reál osztály, a beszéd-

írás-olvasás alapkészségeinek fejlettsége, kulturális 

tájékozottság) és a tanóra különböző típusaira (pl. 

anyanyelv, irodalom, dráma, média, fakultáció, emelt 

szintű óra). 

Megfelelő szinten tervez a tanórán kívüli 

foglalkoztatás formáira (pl. színjátszó, önképző, 

nyelvművelő kör, tehetséggondozás, felzárkóztatás, 

korrepetálás, filmklub). Az egyes tanóra szervesen 

kapcsolódik a nagyobb tervezési egységekbe, és 

minden magyaróra előrevivő valamilyen szaktárgyi, 

pedagógiai célból. 

Az adott tanulócsoport képességeihez, lehetőségeihez, 

érdeklődéséhez, továbbtanulási terveihez, irányaihoz 

igazodó szakpedagógiai terveket készít a tervezés 

minden szintjén (tanmenet, tematikus terv, óravázlat).  

Megfelelő ismereti mélységben, módszerekkel tervezi 

meg a magyaróra különböző típusait. 

Az egyes tanóra szervesen kapcsolódik a nagyobb 

tervezési egységekbe, szakaszokba (az óravázlat egy 

kidolgozott egysége a tematikus tervnek).  

Minden tanóra előrevivő valamilyen szaktárgyi, 

pedagógiai célból. 

Az irodalmi elemzési, illetve anyanyelvi 

készségfejlesztés tanórai megjelenése spirálisan 

bővülő, folyamatjellegű.  

(pl. a tanóra szervesen kapcsolódik a nagyobb 

tervezési egységekbe). 

A magyaróra beépül a pedagógiai folyamatba, és 

logikusan van felépítve a céloknak megfelelően. 

Az ismeret- és a fogalomkialakítás lépései 

kidolgozottak és egymásra épülnek. 
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A magyarórák beépülnek a pedagógiai folyamatba, és 

logikusan vannak felépítve a céloknak megfelelően. 

Az ismeret- és a fogalomkialakítás lépései 

kidolgozottak és egymásra épülnek (pl. RJR-modell 

vagy motiválás-új ismeret-gyakorlás-összegzés). 

Az óra szakaszai logikusan kapcsolódnak egymáshoz, 

illetve egymásra épülnek. 

Az időkeretet arányosan használja fel. 

A tanár tisztában van az adott óra, feladatsor, 

munkáltatás céljaival és időkeretével (pl. szövegértési 

vagy - alkotási készség, szóbeliség vagy írásbeliség 

fejlesztése, ismeretelsajátítás, alkalmazás vagy 

elmélyítés stb.). Óraterveiben feltünteti a tanulók 

számára írásban rögzítendő elemeket.  

 

Az óra szakaszai logikusan kapcsolódnak egymáshoz, 

illetve egymásra épülnek. 

Az időkeretet arányosan használja fel a pedagógus.. 

A tanulók számára is világos az óra felépítése, ezt 

közösen vagy egyénileg készülő vázlattal segíti a 

pedagógus. 

2.3. Pedagógiai fejlesztési terveiben kiemelt 

szerepet kap a gyermekek, tanulók 

tevékenységeinek fejlesztése.  

A magyar nyelv és irodalom órák központi történése a 

tanulók egyéni és csoportos tevékenysége. A 

dokumentumokban meghatározóak a célokat, a 

tananyagot, a tanár és a tanulók adottságait figyelembe 

vevő változatos módszerek, munkáltatási formák (pl. 

játékos vetélkedők, drámajáték, tanulói kiselőadás, 

egyéni állásfoglalás kifejtése, kooperatív tanulás, vita, 

kreatív feladat, projektmunka).  

Irodalmi művek megközelítésekor cél a változatos 

módszerek, elemzési fogások alkalmazása (pl. 

átképzeléses előadás, nézőpontváltás, különféle 

szövegműfajokban kreatív írás, műajánlás, levél- és 

naplóírás, vádolás-védés). 

A magyarórák tervezésekor tanulás-módszertani 

elveket érvényesít, tanulás-módszertani gyakorlatokat 

is alkalmaz. 

A magyar nyelv és irodalom órák központi történése a 

tanulók egyéni és csoportos tevékenysége. 

Meghatározóak a célokat, a tananyagot, a tanár és a 

tanulók adottságait figyelembe vevő változatos 

módszerek, munkáltatási formák (pl. játékos 

vetélkedők, drámajáték, tanulói kiselőadás, egyéni 

állásfoglalás kifejtése, kooperatív tanulás, vita, kreatív 

feladat, projektmunka).  

Irodalmi művek megközelítésekor cél a változatos 

módszerek, elemzési fogások alkalmazása (pl. 

átképzeléses előadás, nézőpontváltás, különféle 

szövegműfajokban kreatív írás, műajánlás, levél- és 

naplóírás, vádolás-védés).  

Különféle szövegek, szépirodalmi művek 

feldolgozásakor, illetve a nyelvi ismeretek 

tudatosításakor, az anyanyelvi képességek fejlesztése 

során változatos tanulóközpontú módszereket és 

munkaformákat alkalmaz. 

Tudatosan alkalmazza a szövegek feldolgozásakor a 

különböző szövegolvasási stratégiákat (pl. globális, 

információkereső, értelmező, reflektáló olvasás).  A 

magyarórák tervezésekor tanulás-módszertani elveket 

érvényesít, tanulás-módszertani gyakorlatokat is 

alkalmaz, 
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2.4. Tervező tevékenységében épít a szociális 

tanulásban rejlő lehetőségekre.  

A tananyaghoz megfelelően választja meg a 

kooperatív munkaformákat, változatos csoportalakítási 

eljárásokat alkalmaz a tanóra céljaival összhangban 

(pl. ha a differenciálás, képességfejlesztés hangsúlyos, 

homogén kiscsoportokat alakít). 

Folyamatos fejlesztéssel (folyamatos fejlesztő 

értékeléssel) törekszik arra, hogy a tanulók egymás és 

a csoport munkáját is értékeljék. 

A csoporton belüli toleranciára, türelemre nevel a 

példaszövegekkel, művekkel is. 

A tananyaghoz megfelelően választja meg a 

kooperatív munkaformákat, változatos csoportalakítási 

eljárásokat alkalmaz a tanóra céljaival összhangban. 

Folyamatos fejlesztéssel törekszik arra, hogy a tanulók 

egymás és a csoport munkáját is értékeljék. 

A csoporton belüli toleranciára, türelemre nevel a 

példaszövegekkel, művekkel, az egymás munkáját 

elemző értékelésekkel és saját magatartásával is. 

2.5. A gyermekek, tanulók optimális fejlődését 

elősegítő, az egyéni fejlődési 

sajátosságokhoz igazodó, differenciált 

tanítási-tanulási folyamatot tervez.  

Egyéni feladatokat jelöl ki (pl. a kompetenciaszint 

vagy az érdeklődési irányok, továbbtanulási, 

pályaválasztási tervek figyelembevételével, 

reprodukáló vagy kreatív jellegű szövegalkotási 

témák, műfajok kijelölésével). Megfelelő szerepet 

szán az egyéni munkavégzésnek a tanórai 

feladatokban. Az egyéni munkáltatást alkalmazza a 

felzárkóztatás és a tehetséggondozás céljával egyaránt.  

Célszerűen használja ki az osztott munka lehetőségeit 

(pl. irodalmi szöveg vizsgálata szemponttáblázattal – a 

szempontok megosztása a csoporton belül - majd 

tudásmegosztás, jegyzetelés – frontális megbeszélés, 

ellenőrzés).  

Különböző tanulási stílusú tanulókhoz is igazodik a 

gyakorlattípusok megtervezésekor, választható 

gyakorlatokat is tervez.  

Valamely szempontból homogén vagy tudatosan 

heterogén tanulói párokat, csoportokat szervez a 

pedagógiai céloknak megfelelően. 

A tanórai nyelvi készségfejlesztésben folyamatosan 

jelen van a differenciálás mind az egyéni, mind a 

csoportos munkákban.  

Megfelelő szerepet szán az egyéni munkavégzésnek a 

tanórai feladatokban.  

Az egyéni munkáltatást alkalmazza a felzárkóztatás és 

a tehetséggondozás céljával egyaránt.  

Célszerűen használja ki az osztott munka lehetőségeit.  

Különböző tanulási stílusú tanulókhoz is igazodik a 

gyakorlattípusok megtervezésekor (pl. vizuális 

tanulóknak a vers látványelemeivel, kapcsolatos 

feladatot ad). 

Választható gyakorlatokat is tervez.  

Valamely szempontból homogén vagy tudatosan 

heterogén tanulói párokat, csoportokat szervez a 

pedagógiai céloknak megfelelően. 

2.6. 

 

Terveiben szerepet kap a gyermekek, 

tanulók motiválása, motivációjuk 

fejlesztése. 

Tudatosan motiválja és aktivizálja a tanulókat tanári 

kommunikációval, kreatív feladatokkal, változatos 

gyakorlatokkal és munkaformákkal, érdeklődést 

felkeltő szövegekkel, széles körű eszközhasználattal, a 

szóbeli és az írásbeli gyakorlatok megfelelő arányával 

stb. 

A tanulók motiválására tudatosan választ változatos 

tevékenységi formákat, feladattípusokat, eszközöket 

(pl. az érdeklődés felkeltésével, aktualizálással, 

Tudatosan motiválja és aktivizálja a tanulókat tanári 

kommunikációval, kreatív feladatokkal, változatos 

gyakorlatokkal és munkaformákkal, érdeklődést 

felkeltő szövegekkel, széles körű eszközhasználattal, a 

szóbeli és az írásbeli gyakorlatok megfelelő arányával 

stb. 

Aktuális témákkal, mindennapos élethelyzetek 

problémafelvetésével, érdeklődést felkeltő 

szövegválasztással, változatos óravezetési 



Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatba lépéshez Magyar nyelv és irodalom 

 

Az emberi erőforrások minisztere által … …-én elfogadott általános tájékoztató anyag 2017.évi minősítési eljárásoktól hatályos változata 

13 

ifjúsági irodalmi művekkel, az egyéni érdeklődési kör 

vagy a továbbtanulási, pályaválasztási irány 

figyelembevételével jelöl ki bázisszöveget vagy 

irodalmi művet).   

Épít az egyes szaktárgyi versenyek osztályszintű, 

iskolai fordulóinak motiváló hatására, a versenyző 

tanulók példájára (pl. iskolai pályázatok 

helyezettjeinek szövegeit beépíti a tanórai 

feladatokba). 

Kiemeli az iskolai rendezvények (pl. az ünnepségek, a 

színjátszóköri előadások) szereplőinek kedvet ébresztő 

példáját. 

technikákkal és eszközhasználattal, a szóbeli és az 

írásbeli feladatok megfelelő arányával készteti a 

tanulókat aktivitásra (pl. véleményalkotásra, 

személyes megnyilvánulásra, versenyzésre). 

2.7. Tervező tevékenysége során a tanulási 

folyamatba illeszti a foglalkozáson, a 

tanórán kívüli ismeret- és 

tapasztalatszerzési lehetőségeket.  

Ismeri és figyelembe veszi a tanulók előképzettségét, 

az alsóbb iskolaszinteken már megszerzett 

tapasztalatait, a kerettantervi témakörökhöz 

kapcsoltan meghatározott előzetes tudás elemeit (pl. 

olvasmányélmények; szerzők és művek; memoriterek; 

Arany János balladáinak középiskolai tanítása során 

épít az általános iskolában földolgozott művekre, 

műfajismeretre). 

Beépíti a tanulók más tantárgyból vagy külső 

forrásból szerzett tudását, tapasztalatát, élményeit, 

ismereteit a nyelvi, irodalomtörténeti vagy a 

tematikus-motivikus megközelítések során (pl. 

nyelvváltozatok, iskolai és iskolán kívüli 

olvasmányélmények, film, színház, tévé, múzeum, 

helytörténet, utazás). 

Ismeri és figyelembe veszi a tanulók előképzettségét, 

az alsóbb iskolaszinteken már megszerzett 

tapasztalatait, a kerettantervi témakörökhöz 

kapcsoltan meghatározott előzetes tudás elemeit (pl. 

olvasmányélmények; szerzők és művek; 

memoriterek). 

Beépíti a tanulók más tantárgyból vagy külső 

forrásból szerzett tudását, tapasztalatát, élményeit, 

ismereteit a nyelvi, irodalomtörténeti vagy a 

tematikus-motivikus megközelítések során (pl. 

nyelvváltozatok, iskolai és iskolán kívüli 

olvasmányélmények, film, színház, tévé, múzeum, 

helytörténet, utazás; az avantgard irodalom tanítása 

során beépíti a művészettörténetből, médiából hozott 

ismereteket). A tanulók meglévő tudására, ismereteire, 

készségeire épít a tervezésben és a megvalósításban 

(pl. egyéni olvasmányok, tudás, tapasztalatok; a 

tanulók egyéni olvasmánylistájából szövegeket emel 

be tanórai feldolgozásra). 

2.8. Megtervezi a gyermekek, a tanulók és 

nevelt, oktatott csoportok értékelésének 

módszereit, eszközeit.  

A tantárgyi felmérő teszteket az egyes osztályokra 

adaptálja, szükség szerint új felmérőket készít. A 

felmérés és értékelés módszereit és eszközeit a tanulói 

személyiség komplexitásához igazítja (pl. nem csak 

lexikális tudást kér számon, hanem kreatív, 

képességeket és attitűdöket is vizsgáló feladatokat 

fejleszt). A kompetenciák mérését a tanulói 

önfejlesztésre használja (nem osztályzatokra), 

viszonyításul a fejlesztéshez.  Az írásbeli és szóbeli 

feladatok szöveges és numerikus értékelésével 

A tanórán a fejlesztés folyamatában értékeli az 

irodalmi és nyelvi ismeretek elsajátítását, a 

feladatokat, gyakorlatokat (pl. a fejlesztő értékelés 

változatos módszereit alkalmazza: dicséret, 

visszajelzés, hibaregisztráció, hiánypótlás, ösztönző 

feladatok). Folyamatosan szem előtt tartja a tantárgyi 

követelményeket, miközben azokat az egyes 

osztályhoz vagy adott esetben a tanulóhoz igazítja. 
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lehetőséget ad az állandó, folyamatos és sokirányú 

fejlesztésre. 

2.9. A gyermekek, a tanulók fejlettségére is 

figyelemmel bevonja őket a nevelés-oktatás 

és a tanulás-tanítás tervezésébe.  

Az adott tanulócsoport képességeihez, lehetőségeihez, 

érdeklődéséhez, továbbtanulási terveihez, irányaihoz 

igazodó szakpedagógiai terveket készít a tervezés 

minden szintjén (tanmenet, tematikus terv, óravázlat), 

melyeket adaptívan igazít a gyerekcsoporthoz és a 

pedagógiai helyzethez. Lehetőséget teremt a tanulói 

tevékenységek közös megtervezésére témák és a 

tanítási órák szintjén is. 

A tanórán kívüli foglalkoztatás formáinál (pl. szakkör, 

tehetséggondozás, felzárkóztatás, korrepetálás) a 

tanulót mint partnert kezeli a tervezési folyamatban, 

érdeklődésének, irányultságának megfelelő közös 

tervezést biztosít (pl. a szakkör témájának, 

tevékenységeinek a kidolgozásában együttműködik a 

tanulókkal, elfogadja javaslataikat). 

 

Megfelelő ismereti mélységben, módszerekkel tervezi 

meg a magyaróra különböző típusait, de kész 

változtatni tervein amennyiben a pedagógiai helyzet 

megkívánja (pl. aktuális tanulói tevékenységjavaslat 

beépítése az órába, a következő óra történéseinek 

közös előkészítése stb.) 

Az irodalmi elemzési, illetve anyanyelvi 

készségfejlesztés egyéni tanulási útjainak 

megtervezését a tanulókkal közösen végzi az aktuális 

pedagógiai helyzethez igazodva (pl. ha kiderül, hogy a 

tanulóknak nehézséget okoz az induktív vagy deduktív 

érvelés, közösen dolgoznak ki egy olyan fejlesztési 

tervet, melyben a tanulók gyakorolhatják az érvelést).   
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3. kompetencia: A tanulás támogatása 
Általános iskolai magyartanári KKK: 

"Képes a hatékony tanulási környezet kialakítására, a tanulási folyamat iskolai, illetve iskolán kívüli összetevőinek szoros összehangolására, 

az anyanyelvi és az irodalmi nevelés különféle eljárásainak, eszközeinek hatékony, kreatív és integrált alkalmazására. Képes az olvasóvá 

nevelésre, a házi olvasmányok önálló tanulói feldolgozásának motiválására, a tanulók olvasási készségeinek és műértő képességének 

folyamatos fejlesztésére, a tanulók önálló olvasói tevékenységeinek támogatására. Ismeri, tudja alkalmazni az anyanyelvi és irodalmi 

nevelésben az egyéni, illetve a közösségi motiválási technikákat, a tanulói kommunikációt támogató eszközöket, a visszacsatolási 

mechanizmusokat. Tudja alkalmazni a korszerű beszéd- és beszédértés-fejlesztés, a folyamatelvű olvasás- és írástanítás egyéni, valamint 

csoportos módszertani eljárásait. Ismeri, továbbá alkalmazza a modern információfeldolgozási stratégiákat, technikákat az anyanyelvi és 

irodalmi ismeretbővítés folyamatában." 

 

Középiskolai magyartanári KKK: 

"Képes a hatékony tanulási környezet kialakítására, a tanulási folyamat iskolai, valamint iskolán kívüli összetevőinek szoros összehangolására, 

az anyanyelvi és az irodalmi nevelés különféle eljárásainak, eszközeinek hatékony, kreatív, integrált alkalmazására. Képes az olvasóvá 

nevelésre, a házi olvasmányok önálló tanulói feldolgozásának motiválására, a tanulók olvasási készségeinek és műértő képességének 

folyamatos fejlesztésére, a tanulók önálló olvasói tevékenységeinek támogatására. Ismeri, illetve tudja alkalmazni az anyanyelvi és irodalmi 

nevelésben az egyéni, valamint a közösségi motiválási technikákat, a tanulói kommunikációt támogató eszközöket, a visszacsatolási 

mechanizmusokat. Tudja alkalmazni a korszerű beszéd- és beszédértés-fejlesztés, a folyamatelvű olvasás- és írástanítás egyéni, illetve 

csoportos módszertani eljárásait. Ismeri, valamint alkalmazza a modern információfeldolgozási stratégiákat, technikákat az anyanyelvi és 

irodalmi ismeretbővítés folyamatában." 
Indikátorok  

  

Szakterületi/szakspecifikus példák  

A portfólió alapján Az óralátogatás alapján 

3.1. A tanulás támogatása során épít a 

gyermekek, tanulók egyéni céljaira és 

szükségleteire, a gyermek- és tanulócsoport 

sajátosságaira. 

Feltárja a tanulók és tanulócsoportok tanulási céljait, 

majd összehangolja a tanulási folyamat tantervi és 

személyi tényezőit.  

Úgy mutatja be az anyanyelvi és az irodalmi nevelés 

eljárásait, eszközeit, hogy azok összhangban legyenek 

az egyéni tanulási célokkal. (pl. kötelező és egyéni 

olvasmányok irányított feldolgozásával, érdeklődést 

kiváltó művek, ifjúsági és kalandregények, humoros 

alkotások, illetve egy-egy drámai alkotás választásával 

folyamatos szókincsgyarapítás memoriterekkel, 

játékokkal stb.). Alkalmaz egyéni és közösségi 

motiválási technikákat, a tanulók olvasási készségének 

és szövegértő, műértő képességének folyamatos 

Feltárja a tanulók és tanulócsoportok tanulási céljait, 

majd összehangolja a tanulási folyamat tantervi és 

személyi tényezőit.  

Úgy mutatja be az anyanyelvi és az irodalmi nevelés 

eljárásait, eszközeit, hogy azok összhangban legyenek 

az egyéni tanulási célokkal. (pl. beépíti a tanulói 

kommunikációs technikákat a tanórába: irodalmi mű 

cselekményének elbeszélése; problémamegbeszélés 

szóforgóval; szerepjáték irodalmi művek 

kérdésfelvetéseinek, szereplői magatartásának 

kifejezésére, megértésére). 
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fejlesztésére. Felhasznál tanulói kommunikációt 

támogató eszközöket a készségfejlesztésben. 

 

3.2. Figyelembe veszi a gyermekek, a tanulók 

aktuális fizikai, érzelmi állapotát.  

Képes alkalmazkodni az aktuális körülményekhez, 

helyzetekhez a tanári kommunikáció, mű- és 

szövegválasztás, feladatkijelölés és szemléltetés 

területén is. Alternatív, többféle órai és otthoni 

feladatot tervez. 

A tanórai tervezés és megvalósításban alkalmazkodik 

a tanulók fizikai és érzelmi állapotához, az aktuális 

élményekhez, tapasztalatokhoz, óravezetési 

stratégiájával, eljárásaival (pl. drámajátékkal, 

helyzetgyakorlatokkal, kommunikációs 

gyakorlatokkal). 

Alternatív, többféle órai és otthoni feladatot tervez. 

3.3. Felkelti és fenntartja a gyermekek, a 

tanulók érdeklődését. 

Érdeklődést keltő szövegalkotási feladattémákat jelöl 

ki.  

A közös élményeket (pl. kiállítás, múzeum, irodalmi 

emlékhely, kirándulás, film, színház) 

elemző módon értékeli a diákokkal, esetleg előzetes 

megfigyelési szempontok alapján is. 

 

Eredményesen dolgoztatja fel és értékelteti a tanulók 

érdeklődési körében is fontos helyet elfoglaló 

ismeretterjesztő, publicisztikai, közéleti, szépirodalmi 

szövegeket (pl. osztályújság elkészítése, irodalmi 

művek szereplői számára készített önéletrajzok). Az 

irodalmi művekben megjelenő tematikát, jellemeket, 

konfliktusokat aktuális helyzetekhez, példákhoz 

kapcsolja, élményszerűvé és befogadhatóvá teszi.  

Szövegalkotást támogató módszereket, eljárásokat 

alkalmaz. 

A közös élményeket (pl. kiállítás, múzeum, irodalmi 

emlékhely, kirándulás, film, színház) elemző módon 

értékeli a diákokkal, esetleg előzetes megfigyelési 

szempontok alapján is.   

Alkalmaz kreatív-produktív magyar nyelvi 

gyakorlatokat. A tanulók meglevő anyanyelvi tudására 

építve a mindennapi nyelvhasználathoz is kötődő 

gyakorlatokat tervez és valósít meg. 

3.4. Nyugodt és biztonságos nevelési, tanulási 

környezetet teremt. 

A tanulók megformált szövegben történő 

kommunikációját támogató légkört alakít ki.  

A tanulást támogatja a tanulók döntéshozatalba való 

bevonásával is. 

A szaktanterem, szertár szakmai jellegű berendezését, 

felszerelését elősegíti (pl. kézikönyvek, szakkönyvek, 

helyesírási szabályzatok, egynyelvű szótárak, irodalmi 

atlaszok, tablók; lejátszók, tévé, számítógép, 

projektor, digitális tábla beszerzésének javaslatával). 

Közvetlen, de nem személyeskedő atmoszférát teremt, 

tisztázott szerepviszonyokkal.  

Pozitív visszajelzésekkel erősít. 

Értékelése fejlesztő, reflektív, ezzel lehetőséget teremt 

az önértékelés fejlesztésére is. 

Óratervezésében és óravezetésében tanulást támogató 

környezetet teremt a változatos munkaformák 

alkalmazásával és az ehhez igazodó tantermi 

elrendezéssel, szakmai, pedagógiai taneszközök 

rendszeres használatával (pl. kézikönyvek, 
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Lehetőséget teremt a differenciálásra, az egyéni, páros 

és csoportos feladatvégzésre, a táblavázlatok 

alkalmazására, helyi adottságok szerint a vetítésre, a 

digitális eszközök alkalmazására.  

A terem elrendezésével lehetővé teszi a páros és a 

csoportmunkát. 

A tanulókat ösztönzi kommunikáció 

kezdeményezésére. 

 

szakkönyvek, irodalmi atlaszok, helyesírási 

szabályzat, egynyelvű szótár; lejátszók, tévé, 

számítógép, projektor, digitális tábla). 

Lehetőséget teremt a differenciálásra, az egyéni, páros 

és csoportos feladatvégzésre, a táblavázlatok 

alkalmazására, helyi adottságok szerint a vetítésre, a 

digitális eszközök alkalmazására.  

A terem elrendezésével lehetővé teszi a páros és a 

csoportmunkát. 

A tanulókat ösztönzi kommunikáció 

kezdeményezésére. 

A tanulók megformált szövegben történő 

kommunikációját támogató légkört alakít ki.  

A tanulást támogatja a tanulók döntéshozatalba való 

bevonásával is (pl. a házi olvasmány kiválasztása; a 

csoportmunkák közös értékelése). 

3.5. Feltárja és szakszerűen kezeli a tanulási 

folyamat során tapasztalt megértési 

nehézségeket.  

Stratégiaváltást javasol a tanulóknak nem kellő 

hatékonyságú tanulási formák esetén (pl. ha a 

tankönyvi tanulás elégtelen az irodalmi művek önálló 

értelmezése során; a jegyzetelési nehézségekkel 

küszködők számára gondolattérkép-készítő 

programokat ajánl). 

A szókincsbeli hiányosságokat azonosíttatja, 

korrigálja (pl. szómeghatározással, szinonimák, 

antonimák megadásával). 

A szövegértési kompetenciát mérő kérdéseket, 

feladatokat, feladatlapokat alkalmaz, szükség szerint 

kidolgoz.  

A tanulók műismeretének megteremtésére esetenként 

egyénre szabott módszereket vezet be. 

A szaktárgyi eseményekben, folyamatokban többféle 

támogató pedagógiai szerepben vesz részt (irányít, 

segít, motivál, vitázik). 

Kihasználja a magyarórai elfogadó légkört az önálló 

véleménynyilvánítás, személyes álláspont kifejtésére.  

Megteremti az irodalmi művek közös feldolgozásának 

közösségi kereteit.  

Alkalmaz interkulturális nevelési programokat. 

Fejleszti az egyéni különbségek megértésére is épülő 

kooperációt, együttműködési készséget.  

A kérdezést alapvető kommunikációs készségként 

kezeli a tanítás során, a tanulókat kérdésfeltevésre 

ösztönzi. A tanórán megjelenik az anyanyelvi-

irodalmi, tanulás-módszertani készségfejlesztés a 

szókincs-, helyesírási és szövegértési, szövegalkotási 

készségfejlesztésben. 

Stratégiaváltást javasol a tanulóknak nem kellő 

hatékonyságú tanulási formák esetén (pl. ha a 

tankönyvi tanulás nem elégséges az irodalmi művek 

önálló értelmezése során; a jegyzetelési nehézségekkel 

küszködők számára gondolattérkép-készítő 

programokat vagy más grafikus szervező használatát 

ajánlja). 

A szaktárgyi órán lehetőséget teremt a személyes 

álláspontok nyugodt kifejtésére, az egyéni vélemények 

kimondására és meghallgatására is.  

Értelmezői közösséget alakít ki a csoportokban 

végzett szövegértési gyakorlatok során.  

Az anyanyelvi készségfejlesztés során biztosítja az 

igényes egyéni nyelvhasználat elfogadó légkörét. 

Fejleszti a tanulók anyanyelviotthonosság-érzetét, 

egymás nyelvhasználatának tapintatos elfogadását és 

értékelését. 

Fejleszti az egyéni különbségek megértésére is épülő 

kooperációt, együttműködési készséget.  
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A tananyaghoz kapcsoltan alkalmazza a személyre 

szabott egyéni feladatokat, a kooperativitást, a nem 

formális módszereket is. 

A tananyaghoz kapcsoltan alkalmazza a személyre 

szabott egyéni feladatokat, a kooperativitást, a nem 

formális módszereket is. 

Saját kommunikációjával is hozzájárul az elfogadó és 

bizalmat keltő, nyugodt légkör kialakulásához. 

3.6. Ösztönzi a gyermekeket, a tanulókat a 

hagyományos és az info-kommunikációs 

eszközök célszerű, kritikus, etikus 

használatára a tanulás folyamatában.  

Feladatokat jelöl ki a tanulóknak az IKT-eszközök 

alkalmazásával (pl. keresőprogramok használata, 

prezentációkészítés, olvasói élményeket, saját 

irodalmi alkotásokat megosztó közösségi oldalak 

létrehozása). 

Tudatosítja a forráskezelés etikai normáit. 

Készíttet írásos feladatokat szövegszerkesztő 

programmal.  

Kijelöl internetes anyaggyűjtési feladatokat. 

Tájékozódik az elektronikus könyvtárakban. 

Igény szerint közreműködik közösségi tanulói oldalak 

létrehozásában. A közösségi kommunikáció etikettjét 

megbeszéli a tanulókkal. 

IKT-eszközök alkalmazásával feladatokat készíttet a 

tanórán (pl. keresőprogramok használata, 

prezentációkészítés, olvasói élményeket, saját 

irodalmi alkotásokat megosztó közösségi oldalak 

létrehozása).  

Írásos feladatokat végeztet szövegszerkesztő 

programmal (pl. beadandó házi feladatok). 

3.7. Fejleszti a gyermekek, a tanulók tanulási 

képességeit.  

Az anyanyelvi, irodalmi képességfejlesztést és 

ismeretbővítést oktatási- nevelési folyamatnak tekinti, 

törekszik az alkalmazásképes tudás átadására. 

Tudatosság jellemzi a képességfejlesztés 

módszereinek megválasztásában és célirányos 

alkalmazásában, a munkaformák és eszközök 

használatában, az elért képességszintek értékelésében. 

Tervei, saját fejlesztésű tananyagai alapján 

következtethetünk arra, hogy megtanítja a szövegek 

feldolgozását, értelmezését, értékelését jelentéstani és 

stilisztikai szempontok érvényesítésével.  

Alkalmaz kreatív-produktív magyar nyelvi 

gyakorlatokat. A tanulók meglevő anyanyelvi tudására 

építve a mindennapi nyelvhasználathoz is kötődő 

gyakorlatokat tervez. 

A tanulók önálló olvasói tevékenységének 

fejlesztésével is képes az olvasóvá nevelésre (pl. 

ajánlott olvasmányok listájának elkészítése egyének 

vagy tanulói csoportok számára, a kiválasztott, 

elolvasott művek egyéni, csoportos feldolgozásához 

szempontsor készítése). 

A tanulás tervezését is fejleszti (pl. az éves anyag, 

feladatok rendezett kijelölésével, a házi olvasmány 

Az anyanyelvi, irodalmi képességfejlesztést és 

ismeretbővítést oktatási- nevelési folyamatnak tekinti, 

törekszik az alkalmazásképes tudás átadására.  

Tudatosság jellemzi a képességfejlesztő módszerek 

célirányos alkalmazásában, a munkaformák célszerű 

megválasztásában, az eszközök használatában, a 

tanóra eredményességének értékelésében (pl: 

összefoglaló óra szervezése együttműködő 

kiscsoportokban, tudásmegosztás - a feladat 

összeállítása, a tanári kalauz kialakítása és a 

prezentációk rövid idő alatt tágas tananyag ismétlését, 

mozgósítását biztosítják)  

A szövegértés képességének alakítása érdekében, 

eredményesen dolgoztatja fel és értékelteti az 

ismeretterjesztő, publicisztikai, közéleti, szépirodalmi 

szövegeket (pl. osztályújság elkészítése, irodalmi 

művek szereplői számára készített önéletrajzok). 

Szövegalkotást támogató módszereket, eljárásokat 

alkalmaz. Alkalmaz kreatív-produktív magyar nyelvi 

gyakorlatokat. A tanulók meglevő anyanyelvi tudására 
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feldolgozásának ütemezésével, az ellenőrzések 

időpontjának megadásával, határidők kitűzésével). 

építve a mindennapi nyelvhasználathoz is kötődő 

gyakorlatokat tervez és valósít meg. 

 

3.8. Az önálló tanuláshoz szakszerű útmutatást 

és megfelelő tanulási eszközöket biztosít.  

Felkészít a tankönyv és más taneszközök önálló 

használatára, egyéni tanulási módszerek 

alkalmazására. 

Projektmunkákkal, alkotó és kutató egyéni 

feladatokkal szoktat az önálló ismeretszerzés 

különféle formáira 

 

Felkészít a tankönyv és más taneszközök önálló 

használatára, egyéni tanulási módszerek 

alkalmazására (pl. kulcsszavas és tételmondatos 

vázlatok összeállítása tankönyvi szakszövegből vagy 

szépirodalmi szövegből). 

Gondolatábrával vagy vázlattal segíti az önálló 

gyűjtőmunkát. Kiemeli az írásos feladatok 

elkészítésének szabályait (pl. esszéírás). 

Projektmunkákkal, alkotó és kutató egyéni 

feladatokkal szoktat az önálló ismeretszerzés 

különféle formáira  

(pl. könyvtárhasználatra, internetes források 

körültekintő felhasználására). 

 

3.9. A gyermekek, a tanulók hibázásait, 

tévesztéseit a tanulási folyamat szerves 

részeinek tekinti, és a megértést elősegítő 

módon reagál rájuk.  

A nyelvi és tartalmi hibák értékelésekor, javításakor 

korrekt módon, tapintatosan jár el. 

A tanítás során a folyamatolvasást és -írást részesíti 

előnyben (pl. portfólióval).  

 

A tanórán megjelenő tanulói nyelvi hibákat 

tapintatosan javítja.  

A tanórán megjelenik a folyamatolvasás és -írás. 

A tanulást és az egyéni javítást is támogató tanári 

megnyilatkozásokat fogalmaz. 

3.10. Támogatja a gyermekek, a tanulók önálló 

gondolkodását, elismeri, és a tanítás-

tanulási folyamat részévé teszi 

kezdeményezéseiket és ötleteiket. 

Nagyobb arányban tervez tanóráin a tanulóközpontú 

módszereket, munkaformákat. Teret enged az alkotó 

jellegű, kreatív gyakorlatoknak.  

Óráit és a magyar nyelvi gyakorlatokat funkcionális, 

nyelvhasználat-központú szemlélettel tervezi. 

Figyelmes olvasásra, szövegértésre és szövegalkotásra 

késztet (pl. különféle szövegelemzési eljárásokat 

alkalmaz különböző szövegek jelentésének 

értelmezésében). 

Tematikus-motivikus feladatokkal fejleszti a tanulók 

asszociatív gondolkodási készségét, tágítja a 

befogadói horizontot (pl.: olyan szempontsorok, 

feladatcsomagok összeállítása, melyek a vizsgált 

anyag (szövegtulajdonság, jelenség) érvekkel 

alátámasztott megítélését, az állásfoglalás írásos vagy 

szóbeli kifejtését igénylik; problémák, kérdések 

megfogalmazása irodalmi, nyelvi jelenségek kapcsán).  

Nagyobb arányban alkalmazza tanóráin a 

tanulóközpontú módszereket, munkaformákat. Pontos 

ismeretekre, idézésre nevel, tudatosítva, hogy felelős 

döntéseket csak kellő szakmai ismeretekkel és morális 

felkészültséggel hozhatunk (pl. tanulói munkák, 

dolgozatok javítása, értékelése). 

Fejleszti a különféle olvasási szinteket, az értő hangos 

és néma olvasást, a kritikai és kreatív olvasást, amely 

magában foglalja a különféle nyelvi szintek 

jelenségeinek felismerését, azonosítását, jelentésadó 

és jelentésmódosító szerepükre való reflexiót. 

Fejleszti a tanulók nyelvesztétikai, stilisztikai és 

asszociációs képességeit. 

Törekszik tematikus-motivikus kapcsolatok 

felismertetésére (pl. a búcsúzás helyzetének, 

változatainak és jelentéseinek értelmezése irodalmi 

művekben; a feleslegesség élménye; a korából kiesett 

hős). 
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Egyéni és csoportos feladatokkal nevel az önálló 

ismeretszerzés különféle formáira (pl. 

könyvtárhasználatra, internetes források körültekintő 

felhasználására).  

Az irodalmi művek befogadási folyamatában teret 

enged a tanulói véleményalkotásnak, akár kritikai 

megnyilatkozásoknak is. 

Tudatosítja tanítványaiban, hogy felelős döntéseket 

csak kellő szakmai ismeretekkel és morális 

felkészültséggel hozhatunk (pl. olvasmányválasztás, 

erkölcsi dilemmák stb.). 

 

Az irodalmi művek befogadási folyamatában teret 

enged a tanulói véleményalkotásnak is. 

Óráit és a magyar nyelvi gyakorlatokat funkcionális, 

nyelvhasználat-központú szemlélettel tervezi és 

valósítja meg. 

Tanári kommunikációjával (például gondolkodtató 

kérdésekkel, elegendő idővel a válaszadásra) is önálló 

gondolkodásra nevel. 

A tanulói megnyilatkozásoknak teret adó 

feladatformákat választ, és lehetőséget biztosít 

vitakultúrájuk fejlesztésére (pl. állásfoglalás, érvek 

ütköztetése a Toldi estéje kapcsán: Toldi és Lajos 

király). 

Értékelésre és véleményalkotásra, kulturált kritikai 

megnyilatkozásokra ösztönöz. 
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4. kompetencia: A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, 

sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi 

gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség 

Általános iskolai magyartanári KKK: 

"Képes a tanulói személyiség sokoldalú fejlesztésére a magyar nyelvi és irodalmi műveltséganyag elsajátításának, a beszéd, a beszédértés, az 

olvasás, a szövegértés, az írás és a szövegalkotás fejlesztésének folyamatában. Tudja adaptív módon alkalmazni az irodalmi és anyanyelvi nevelés 

speciális alapelveit, eszközeit, eljárásait. Képes felismerni és a szaktárgy tanításában adekvát módon figyelembe venni a tanulók hátrányos 

helyzetéből adódó sajátosságokat. Egyéni eljárásokat alkalmaz a hátrányos helyzetű tanulók képzésének és a tehetséggondozásnak a folyamatában. 

Az olvasóvá nevelés folyamatában képes a tanulói személyiség fejlesztésére a művekkel való egyéni találkozás, a személyesen motivált műélvező 

megértés révén és érdekében. Képes felkelteni a rendszeres olvasás igényét, s a szókincsbővítéssel, beszélni tudással erősíteni a tanulók 

önkifejezését. Képes a személyiség értelmi, érzelmi, testi, szociális, valamint erkölcsi fejlődéséről való elképzelések megismerésére, 

hasznosítására a magyar nyelv és irodalom tanításában." 

 

Középiskolai magyartanári KKK: 

"Képes a tanulói személyiség sokoldalú fejlesztésére a magyar nyelvi és irodalmi műveltséganyag elsajátításának, a beszéd, a beszédértés, az 

olvasás, a szövegértés, az írás és a szövegalkotás fejlesztésének folyamatában. Tudja adaptív módon alkalmazni az irodalmi, anyanyelvi nevelés 

speciális alapelveit, eszközeit és eljárásait. Képes felismerni és a szaktárgy tanításában adekvátmódon figyelembe venni a tanulók hátrányos 

helyzetéből adódó sajátosságokat. Egyéni eljárásokat alkalmaz a hátrányos helyzetű tanulók képzésének és a tehetséggondozásnak a folyamatában. 

Az olvasóvá nevelés folyamatában képes a tanulói személyiség fejlesztésére a művekkel való egyéni találkozás, a személyesen motivált műélvező 

megértés révén és érdekében. Törekszik a tanulók anyanyelviotthonosság-érzetének megerősítésére. Képes a személyiség értelmi, érzelmi, testi, 

szociális és erkölcsi fejlődéséről való elképzelések megismerésére, hasznosítására a magyar nyelv és irodalom tanításában." 
Indikátorok Szakterületi/szakspecifikus példák 

  A portfolió alapján Az óralátogatás alapján 

4.1. A nevelés-oktatás folyamatában a 

gyermekek, a tanulók értelmi, érzelmi, 

szociális és testi sajátosságaira egyaránt 

kiemelt figyelmet fordít.  

Kihasználja a tantárgyban rejlő kiváló lehetőségeket a 

tanuló személyiségének sokoldalú fejlesztésére, 

képességeinek kibontakoztatására.  

A készségfejlesztés minden területére irányul a munkája 

(pl. beszédfejlesztés, anyanyelvi készségfejlesztés, 

szövegértési és - alkotási, írásbeli és szóbeli 

tevékenységformák). A tanulók személyiségéhez, 

értelmi, érzelmi szintjéhez, érdeklődéséhez 

alkalmazkodva választ a szakmai és módszertani 

lehetőségek, a bázisszövegek, szemelvények, 

olvasmányok közül is. 

A tanulók személyiségéhez, értelmi, érzelmi szintjéhez, 

érdeklődéséhez alkalmazkodva választ a szakmai és 

módszertani lehetőségek, a bázisszövegek, szemelvények, 

olvasmányok közül is. 

Kihasználja a nevelési lehetőségeket a 

készségfejlesztésben,a szövegválasztásban, az 

olvasmányok kijelölésében.  

Felismerteti az életpróbákat, archetipikus helyzeteket, 

viszonyokat és szereplőket, a kultúrtörténeti toposzokat. 

Tudatosítja az írott és hangzó szöveg olvasásával létrejött 

tapasztalatokat. 
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A tanulók nyelvhasználati tudatosságát is fejleszti. 

Irodalmi alkotók és hősök példáival alakítja a tanulók 

szemléletmódját, fejleszti esztétikai, erkölcsi és 

véleményalkotó érzéküket (pl. a hiba, vétség, bűn 

motívumainak értelmezése, elemzése). 

A készségfejlesztés minden területére irányul a munkája 

(pl. beszédfejlesztés, anyanyelvi készségfejlesztés, 

szövegértési és - alkotási, írásbeli és szóbeli 

tevékenységformák). 

Irodalmi alkotók és hősök példáival alakítja a tanulók 

szemléletmódját, fejleszti esztétikai, erkölcsi és 

véleményalkotó érzéküket. A tanulók nyelvhasználati 

tudatosságát is fejleszti. 

 

4.2. Tudatosan teremt olyan pedagógiai 

helyzeteket, amelyek segítik a 

gyermekek, a tanulók komplex 

személyiségfejlődését.  

A tanulók személyiségét fejleszti a tananyag 

elrendezésével, szövegválasztással, az értékelési módok 

kombinálásával (pl. az önismeret, önbizalom, önállóság, 

kitartás, döntéshozás és felelősségvállalás területén). 

Szövegválasztásában a tanulók tudás- és fejlettségi 

szintjét, előképzettségét figyelembe veszi; törekszik az 

érdeklődésük felkeltésére (izgalmas helyzetek, 

konfliktusok, érdekes jellemek, aktuális mondanivaló 

kiemelése).  

A szövegértési stratégiákat változatosan alkalmazza.  

Ösztönzi a tanulókat kreatív írásra, önálló alkotásra, teret 

ad önkifejezésük többféle formájának.   

A szövegalkotásban látja és láttatja az önkifejezés 

lehetőségét. Beleépíti óráiba a kreativitást, az egyéni 

véleménykifejtést fejlesztő szövegalkotási gyakorlatokat. 

A tanulók nyelvhasználati tudatosságát is fejleszti. 

Figyelembe veszi a nyelvi hátrányt. 

Egyéni eljárásokat alkalmaz a hátrányos helyzetű tanulók 

képzésében, a felzárkóztatásban és a 

tehetséggondozásban. Kihasználja az irodalmi művekben 

rejlő tartalmi és esztétikai lehetőségeket a kulturális 

igény fejlesztésére. 

Figyelmet fordít a tanulási stratégiák, technikák 

fejlesztésére. 

A dramatizálás személyiségfejlesztő hatását tudatosan 

alkalmazza. 

A tanulók személyiségét fejleszti a tananyag 

elrendezésével, szövegválasztással, az értékelési módok 

kombinálásával (pl. az önismeret, önbizalom, önállóság, 

kitartás, döntéshozás és felelősségvállalás területén).  

Szövegválasztásában a tanulók tudás- és fejlettségi 

szintjét, előképzettségét figyelembe veszi; törekszik az 

érdeklődésük felkeltésére (izgalmas helyzetek, 

konfliktusok, érdekes jellemek, aktuális mondanivaló 

kiemelése).  

A szövegértési stratégiákat változatosan alkalmazza.  

Ösztönzi a tanulókat kreatív írásra, önálló alkotásra, teret 

ad önkifejezésük többféle formájának.   

A szövegalkotásban látja és láttatja az önkifejezés 

lehetőségét. Beleépíti óráiba a kreativitást, az egyéni 

véleménykifejtést fejlesztő szövegalkotási gyakorlatokat. 

A tanulók nyelvhasználati tudatosságát is fejleszti. 

Figyelembe veszi a nyelvi hátrányt. 

Egyéni eljárásokat alkalmaz a hátrányos helyzetű tanulók 

képzésében, a felzárkóztatásban és a tehetséggondozásban. 

Az irodalmi művek értelmezését irodalmi kommunikációs 

viszonyként, a szöveg és olvasója párbeszédeként is 

alkalmazza. 

Fejleszti a reproduktív és az alkotó képzeletet (pl. 

megzenésítés, rajzolás, díszletterv, maszk, jelmez stb.). 

Figyelmet fordít a tanórán is a tanulási stratégiák, 

technikák fejlesztésére. 
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4.3. Tiszteletben tartja a gyermekek, a 

tanulók személyiségét, tudatosan keresi a 

bennük rejlő értékeket, a gyermekekhez, 

a tanulókhoz felelősen és elfogadóan 

viszonyul.  

Pedagógiai munkájában jelentős szerepet kap az egyéni 

sajátosságok feltárása, a pozitív adottságok kiemelése és 

fejlődésük segítése. Törekszik arra, hogy minden tanuló 

anyanyelvi alapképességei a lehetőségeihez mérten 

legmagasabb szintre fejlődjenek. 

Az anyanyelvi nevelés során az egyéni különbségek 

megmutatkozásában az értéket ismeri és ismerteti fel (pl. a 

versírással, novella írással való próbálkozást bátorítja). A 

tanítási órán a nyelvi szocializációs hátrányok 

kiegyenlítésének lehetőségét csoportmunkával, 

drámapedagógiai módszerek felhasználásával, mozaik 

módszerrel támogatja. 

4.4. Megismerteti a gyermekekkel, a 

tanulókkal az érintett korosztályra a 

tantervi, tartalmi szabályozókban 

meghatározott egyetemes emberi, 

európai és nemzeti értékeket és azok 

tiszteletére neveli őket. 

Az irodalmi és képzőművészeti alkotások példáján 

keresztül felismerteti az egyetemes emberi, európai és 

nemzeti értékeket és azok tiszteletére neveli tanítványait. 

Fejleszti az erkölcsi érzékenységet és a reagálást az 

irodalmi művek élet- és döntéshelyzeteinek 

felismertetésével (pl. esetenként dramatizált jelenetek 

előadását, aktualizálását is alkalmazza).   

Törekszik a tanulók esztétikai és erkölcsi értékítéleteinek 

fejlesztésre, helyes döntéshozatal támogatására. 

Az irodalmi és képzőművészeti alkotások példáján 

keresztül felismerteti az egyetemes emberi, európai és 

nemzeti értékeket és azok tiszteletére neveli tanítványait. 

Fejleszti az erkölcsi érzékenységet és a reagálást az 

irodalmi művek élet- és döntéshelyzeteinek bemutatásával. 

4.5. Tudatos értékválasztásra és a saját 

értékrendjük kialakítására ösztönzi a 

gyermekeket, a tanulókat. 

Az irodalmi és képzőművészeti alkotások példáján 

keresztül értékválasztásra ösztönzi a tanulókat. 

Személyes példájával is ösztönzi a tudatos 

értékválasztást. 

Disputák, viták formájában támogatja a tanulók értékek 

mellett történő elköteleződését, az irodalmi élmények 

példaanyagát feladatok formájában kreatívan használja az 

értékválasztás és az egyéni értékrend kialakulásának 

támogatására (pl. írjon levelet a hatóságnak Kukorica 

Jancsi nevében Iluska helyzetének rendezése érdekében.) 

4.6. Tudatosan alkalmazza a gyermekek, a 

tanulók sokoldalú megismerését szolgáló 

pedagógiai-pszichológiai módszereket.  

A tantárgyspecifikus alapelveket, eszközöket, eljárásokat 

felhasználja a tanulók személyiségének megismerésére. 

Személyesen motiválttá teszi a tanulókat a befogadásban, 

az olvasóvá nevelés folyamatában. 

Az irodalmi műértelmezéskor a páros és csoportmunkát 

is felhasználja a tanulói személyiség rejtettebb 

vonásainak feltárására. 

Az irodalmi művekkel való foglakozást felhasználja a 

sokirányú differenciálásra.  

Egyéni eljárásokat alkalmaz a hátrányos helyzetű tanulók 

képzésében, a felzárkóztatásban és a 

tehetséggondozásban. 

Az irodalmi műértelmezéskor a páros és csoportmunkát is 

felhasználja a tanulói személyiség rejtettebb vonásainak 

feltárására. 

Az irodalmi művekkel való foglakozást felhasználja a 

sokirányú differenciálásra.  

Egyéni eljárásokat alkalmaz a hátrányos helyzetű tanulók 

képzésében, a felzárkóztatásban és a tehetséggondozásban. 

Szükség esetén egyéni fejlesztési terv szerint egyéni vagy 

kiscsoportos tevékenységek szervezésével támogatja az 

egyéni nevelési igényeket. 

4.7. Felismeri a gyermekek, a tanulók 

személyiségfejlődési – és az esetleg 

jelentkező tanulási nehézségeit - s képes 

számukra hatékony segítséget nyújtani, 

vagy szükség esetén más szakembertől 

segítséget kérni. 

 

Felismeri a tanulási nehézségeket a szövegértésben, 

szövegalkotásban (pl. a beszédhanghallás zavarai, a 

részképességek fejletlensége, a szókincs elégtelensége; 

információgyűjtési gondok: nyelvi vagy a szövegben 

kódolt valóság hiányosságai; helyzetmeghatározási 

Felismeri a tanórán a tanulási nehézségeket a 

szövegértésben, szövegalkotásban (pl. a beszédhanghallás 

zavarai, a részképességek fejletlensége, a szókincs 

szegényessége; információ-gyűjtési gondok: a nyelvi vagy 

a szövegben kódolt valóság hiányosságai; 

helyzetmeghatározási gondok: a szövegben ábrázolt 
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gondok: a szövegben ábrázolt körülmények időbeli és 

térbeli viszonyai, a szövegben bemutatott szereplők és 

azok viszonyai, a szövegben ábrázolt szerepek 

feltérképezése; a normaismeret hiányosságai: a 

szerepnek megfelelő beszédmód, stílus, 

szókincsregiszter) és megfelelő szakemberhez fordul. 

Felhasználja a szakaszos szövegfeldolgozás módszerét. 

Hatásos tanulásszervezési eljárásokat alkalmaz a 

különleges bánásmód-specifikusságnak megfelelően (pl. 

párban történő, csoportbontásos tanulás). 

Szükség esetén alkalmazza az egyéni fejlesztési terveket. 

Tervező munkája során épít pl. a szakértői véleményben 

leírtakra és a munkája során alkalmazott célzott 

megfigyelésre. 

A nyelvi hátránnyal küzdő tanulók fejlesztésére egyéni 

fejlesztési tervet dolgoz ki, amellyel bővíti a kulturális és 

szókincsbeli tudásukat is. 

Alkalmazza az irodalomterápia eszközeit. 

körülmények időbeli és térbeli viszonyai, a szövegben 

bemutatott szereplők és azok viszonyai, a szövegben 

ábrázolt szerepek feltérképezése; a normaismeret 

hiányosságai: a szerepnek megfelelő beszédmód, stílus, 

szókincsregiszter). Felhasználja a szakaszos 

szövegfeldolgozás módszerét. 

Hatásos tanulásszervezési eljárásokat alkalmaz a 

különleges bánásmód-specifikusságnak megfelelően (pl. 

párban történő, csoportbontásos tanulás). 

A tanórán is differenciál, és élménypedagógiai 

módszereket is felhasznál. 

4.8. Felismeri a gyermekekben, a tanulókban 

a tehetség ígéretét, és tudatosan segíti 

annak kibontakozását.  

Változatos módszerekkel és eszközökkel inspirálja a 

tanulókat kreativitásuk, tehetségük megmutatkozására 

(pl. mesemondó verseny, szavalóverseny, irodalmi 

teadélután stb.). Szakköröket, működtet a különleges 

képességű gyermekek kreativitásának és fejlődésének a 

támogatására. 

Változatos módszerekkel és eszközökkel inspirálja a 

tanulókat kreativitásuk, tehetségük megmutatkozására (pl. 

fogalmazások bemutatása, meseillusztráció készítése, 

irodalmi mű illusztrálása, képregény készítése az irodalmi 

mű alapján, improvizálás, drámapedagógiai módszerek 

alkalmazása.). A tehetséget külön, sajátos módszerekkel 

támogatja és értékeli (differenciált feladat, differenciált 

értékelés). 

4.9. Az együttnevelés keretei között is módot 

talál a gyermekek, a tanulók esetében az 

egyéni fejlődés lehetőségeinek 

megteremtésére.  

Változatos eljárásokat alkalmaz nyitott pedagógiai 

szemlélettel, figyelembe véve a különböző tanulási 

stílusokat (drámapedagógia, kreatív írás, filmes 

feladatok). 

A csoportos munkaszervezés megtervezésében is 

tekintettel van az egyéni nyelvi és irodalmi 

készségfejlesztésre a feladatok kijelölésével. 

Odafigyel az egyéni szükségletekre, a tanulók egyéni 

igényeinek is megfelelő csoportos tanítási stratégiákat 

alkalmaz.  

Aktivizálja a különböző képességű tanulókat megfelelő 

feladatok kijelölésével.  

Biztosít választható gyakorlatokat és szövegeket. 

Az anyanyelvi és irodalmi készségfejlesztés személyre 

szabottan és a tantervi céloknak megfelelően jelenik meg a 

tanórán. Erősíti a tanulók saját tanulásuk iránt érzett 

felelősségtudatát. Feladatai figyelembe veszik a különböző 

tanulási stílusokat, és fejlesztik az egyéni tanulási 

stratégiákat. A tanórán a csoportos munkaszervezésben is 

tekintettel van az egyéni nyelvi és irodalmi 

készségfejlesztésre a feladatok kijelölésével. Odafigyel az 

egyéni szükségletekre, a tanulók egyéni igényeinek is 

megfelelő csoportos tanítási stratégiákat alkalmaz. 

Aktivizálja a különböző képességű tanulókat megfelelő 

feladatok kijelölésével. Biztosít választható gyakorlatokat 

és szövegeket. Képes olyan nevelési, tanulási környezet 
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Képes olyan nevelési, tanulási környezet kialakítására, 

amelyben a tanulók értékesnek és fontosnak érezhetik 

magukat. 

kialakítására, amelyben a tanulók értékesnek és fontosnak 

érezhetik magukat. 
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5. kompetencia: A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a 

különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység 
Általános iskolai magyartanári KKK: 

"Képes az irodalmi és anyanyelvi nevelés tanórai, illetve tanórán kívüli közösségi formáinak, csoportos tevékenységeinek megszervezésére, a 

tanulói közösségekben rejlő lehetőségek kihasználására, az egyének közötti különbségek megértésére, interkulturális nevelési programok 

alkalmazására, az együttműködési készségek fejlesztésére. Képes a műértelmező folyamat közösségi kereteinek megteremtésére, valamint arra, 

hogy e folyamatban – többféle szerepben – motiválóként, résztvevőként, irányítóként, segítőként vegyen részt. Elkötelezett a tanulók anyanyelvi 

kompetenciáinak egyéni fejlesztésére és az ezt szolgáló csoportos tevékenységek megszervezésére (projektmunka, páros és csoportmunka, 

kooperatív tanulási technikák, nem formális módszerek), a tananyaghoz kapcsolt alkalmazására. Jártas iskolai ünnepségek, magyar nyelvi és 

irodalmi tanulmányi versenyek, tanulmányi kirándulások megszervezésében, lebonyolításában. Képes iskolaújság, iskolarádió, iskolai és egyéb 

közösségi honlapok létrehozásának, szakmai működtetésének támogatására. Felkészült magyar nyelvi és irodalmi szakkörök, önképző körök 

irányítására, a tanulói önszerveződés elősegítésére." 

 

Középiskolai magyartanári KKK: 

"Képes az irodalmi és anyanyelvi nevelés tanórai, illetve tanórán kívüli közösségi formáinak, csoportos tevékenységeinek megszervezésére, a 

tanulói közösségekben rejlő lehetőségek kihasználására, az egyének közötti különbségek megértésére, interkulturális nevelési programok 

alkalmazására, az együttműködési készségek fejlesztésére. Képes a műértelmező folyamat közösségi kereteinek megteremtésére, valamint arra, 

hogy e folyamatban, többféle szerepben: motiválóként, résztvevőként, irányítóként, segítőként vegyen részt. Elkötelezett a tanulók anyanyelvi 

kompetenciáinak egyéni fejlesztésére, az ezt szolgáló csoportos tevékenységek megszervezésére projektmunka; páros és csoportmunka; 

kooperatív tanulási technikák; nem formális módszerek tananyaghoz kapcsolt alkalmazásával. Jártas iskolai ünnepségek, magyar nyelvi és 

irodalmi tanulmányi versenyek, tanulmányi kirándulások megszervezésében, lebonyolításában. Képes iskolaújság, iskolarádió, iskolai és egyéb 

közösségi honlapok létrehozásának, szakmai működtetésének támogatására. Felkészült magyar nyelvi és irodalmi szakkörök, önképző körök 

irányítására, a tanulói önszerveződés elősegítésére." 
Indikátorok Szakterületi/szakspecifikus példák 

  A portfolió alapján Az óralátogatás alapján 

5.1. A pedagógus az általa vezetett, 

fejlesztett gyermek- és tanulócsoportok 

fejlesztését a közösségfejlesztés 

folyamatának ismeretére, és a 

csoportok tagjainak egyéni és csoportos 

szükségleteire, sajátosságaira alapozza. 

Figyelembe veszi az eltérő társadalmi, kulturális hátterű 

tanulók ismereteit vagy ezek hiányát a nyelvi 

fejlesztésben és az irodalmi nevelés folyamatában és a 

tanórán is. 

A nyelvi hátránnyal küszködő tanulók önkifejezését 

folyamatosan ellenőrzi, segíti és fejleszti. 

A feldolgozandó szövegek választásában, a feladatok 

kijelölésében a tanulók hátterét figyelembe vevő 

alternatív lehetőségeket is választ, ajánl. 

Figyelembe veszi az eltérő társadalmi, kulturális hátterű 

tanulók ismereteit vagy ezek hiányát a magyarórán is. 

Segíti és fejleszti a nyelvi hátránnyal küszködő tanulók 

önkifejezését. 

A feldolgozandó művek, szövegek választásában alternatív, 

tanulói döntésen alapuló lehetőségeket is ajánl. 

Az eltérő kulturális, társadalmi háttér figyelembevételével 

fejleszti a társas kompetenciákat szövegek, szépirodalmi 

alkotások olvasásakor és feldolgozásakor (pl. 
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Az eltérő kulturális, társadalmi háttér 

figyelembevételével fejleszti a társas kompetenciákat 

szövegek, szépirodalmi alkotások olvasásakor és 

feldolgozásakor (pl. kommunikáció, együttműködés, 

konfliktuskezelés, empátia, tolerancia, szabálytudat 

kialakítása). 

kommunikáció, együttműködés, konfliktuskezelés, empátia, 

tolerancia, szabálytudat kialakítása). 

5.2. Megteremti az általa irányított nevelési, 

oktatási folyamat során az 

együttműködési képességek 

fejlődéséhez szükséges feltételeket.  

Szükség szerint tanulópárokat alakít ki akár 

felzárkóztatás (korrepetálás), akár tehetséggondozás (pl. 

alkotópárok csoportjainak létrehozása) céljából. 

Ösztönzi tanítványait (lehetőségeik és képességeik 

figyelembevételével) a szaktárgyhoz kapcsolódó 

versenyeken (pl. vers- és prózamondó versenyeken, 

alkotói pályázatokon) való indulásra.  

Részt vesz pl. iskolaújság, iskolarádió, iskolai és 

közösségi honlapok létrehozásában, szakszerű szakmai 

működtetésében.  

Vezet magyar nyelvi vagy irodalmi jellegű szakköröket 

(pl. színjátszó, nyelvművelő, irodalmi szakkört).  

Erősíti a regionális és helyi kulturális kötődéseket.  

Elősegíti a tanulói önszerveződést is az irodalmi és 

nyelvi fejlesztésben. 

Figyel a társas kompetenciák fejlesztésének lehetőségeire 

szépirodalmi művek, különféle tartalmú szövegek 

olvasásával és feldolgozásával (kommunikáció, 

együttműködés, konfliktuskezelés, empátia, tolerancia, 

szabálytudat kialakítása). 

Olyan gyakorlatokat is alkalmaz, amelyek erősítik a 

regionális és helyi kapcsolatokat, kötődéseket. 

5.3. Szakszerűen és eredményesen 

alkalmazza a konfliktusok 

megelőzésének és kezelésének 

módszereit.  

A konfliktusok elhárításában az irodalomterápia 

lehetőségeivel is él. 

Egymás értését, az empátiát különféle műértelmezési, 

dramatikus formák kipróbálása révén fejleszti (pl. 

irodalomterápia, helyzetgyakorlatok). 

A csoportkonfliktusokat felismeri és hatékonyan kezeli 

(pl. különféle irodalmi művek részleteinek dramatizált 

formáival). 

Az együttműködés és a versengés egészséges 

összhangjára törekszik. 

Az empátiát fejleszti a tanórai keretek között is különféle 

dramatikus formák kipróbálásával (pl. helyzetgyakorlat, 

irodalmi társasjáték tervezése, versírási gyakorlat, 

projektmunka, tanulói kiselőadások tervezése). 

Irodalmi példákkal (hősök, archetípusok alakjával, 

konfliktusainak értelmezésével), drámajátékkal is 

megvilágít élethelyzeteket, kezel összeütközéseket. 

Az együttműködés és a versengés egészséges összhangjára 

törekszik. 

5.4. Ösztönzi a gyermekek, a tanulók 

közötti véleménycserét, fejleszti 

kommunikációs képességeiket, fejleszti 

a tanulókban az érvelési kultúrát.  

Tanulóközpontú módszereket, munkaformákat nagyobb 

arányban alkalmaz.  

Háttérbe vonul, mértéktartó beszédmódot választ, amikor 

szükséges. 

Tanulóközpontú módszereket, munkaformákat nagyobb 

arányban alkalmaz.  

Háttérbe vonul, mértéktartó beszédmódot választ, amikor 

szükséges, és olyan gyakorlatokat is alkalmaz, amelyekben 

a szóátadás joga a tanulókat illeti meg. 
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Kiaknázza az irodalmi művekben és a tantárgy 

feladattípusaiban rejlő lehetőségeket egymás 

véleményének megismerésére, meghallgatására, 

elfogadására (pl. olyan gyakorlatokkal, ahol a szóátadás 

joga a tanulót illeti meg).  

A művek befogadásában lehetővé teszi az indoklással 

alátámasztott álláspontok kialakítását. 

Irodalmi művekhez kapcsoltan is fejleszti a vitakultúrát (pl. 

állásfoglalás problémák mellett vagy ellen; irodalmi alakok 

védelme vagy vádolása). 

A művek befogadásában lehetővé teszi az indoklással 

alátámasztott álláspontok kialakítását. 

5.5. A gyermekek, a tanulók nevelése, 

oktatása során a közösség iránti 

szerepvállalást erősítő pedagógiai 

helyzeteket teremt.  

A csoportalakítás változatos módszereit alkalmazza. 

A tanítási órán változatos, kooperatív tanulásra épülő 

stratégiákat alkalmaz a közösségfejlesztésre. 

Tanítási órán és tanításon kívüli közös tevékenységekben 

egyaránt változatos módszereket alkalmaz a 

közösségfejlesztésre (pl. csoportmunka, projektmunka, 

színjátszás, irodalmi kávéház, helytörténeti projekt, 

témahét). 

A csoportalakítás változatos módszereit alkalmazza. 

A tanítási órán változatos, kooperatív tanulásra épülő 

stratégiákat alkalmaz a közösségfejlesztésre. 

Anyanyelvi vagy irodalmi projektmunkát szervez (pl. 

műveltségi anyag bővítésére, tantárgyi koncentrációval: egy 

téma, korszak, korstílus, stílusirányzat, motívum 

bemutatása). 

5.6. Pedagógiai feladatai során figyelembe 

veszi és értékként közvetíti a 

gyermekek, a tanulók és 

tanulóközösségek eltérő kulturális, 

társadalmi hátteréből adódó 

sajátosságokat.  

Tudatosan épít az irodalmi művekben, 

olvasmányélményekben rejlő lehetőségekre a történelmi-

társadalmi érzékenység fejlesztésére, a történelmi-

társadalmi különbségekhez, a különböző társadalmi 

helyzetű emberekhez való megfelelő viszonyulásra. 

Az olvasási élményekkel is toleranciára, nyitottságra 

nevel, együttműködő kommunikációra a kis- és 

nagyközösségi színtereken egyaránt.  

Célirányosan alkalmazza a tematikus-motivikus 

összefüggésekben más művészeti ágak alkotásait, a 

kultúra iránti tisztelet felkeltését. 

Együttműködésre nevel a tanórán, az osztály vagy csoport 

közösségében is. Vállalja és felismerteti saját értékközvetítő 

szerepét a tanóra során is. 

Megfigyelteti, tudatosítja a művészet kultúraalkotó szerepét, 

más korok, művészeti ágak, kultúrák értékeinek elfogadását.  

Adott szempontok alapján (pl. stílustörténeti, tematikus-

motivikus) különféle műfajú, más-más korú, művészeti 

ághoz tartozó művek összehasonlítását feladatul jelöli ki. 

Olyan gyakorlatokat tervez, amelyek felfedeztetik a nyelvek 

és az anyanyelvváltozatok sokszínűségét és értékeit. 

Az olvasási élményekkel is toleranciára, nyitottságra nevel, 

együttműködő kommunikációra a kis- és nagyközösségi 

színtereken egyaránt. 

5.7. A gyermekeket, tanulókat egymás 

elfogadására, tiszteletére, kölcsönös 

támogatására, előítélet-mentességre 

neveli.  

Kihasználja az irodalmi művekből adódó nevelési 

lehetőségeket a NAT kiemelt fejlesztési céljainak 

megfelelően. 

A saját megbecsülésére és a mások iránti toleranciára 

nevel.  

Kihasználja az anyanyelvi szövegekből és szépirodalmi 

művekből adódó nevelési lehetőségeket. 

Kulturált nyelvi magatartást alakít ki a társas 

kommunikációban.  

Fejleszti az önkifejezéshez, az önfegyelemhez és a társas-

társadalmi párbeszédhez szükséges szóbeli nyelvi, 

kommunikációs képességeket. 
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Fejleszti a társas-társadalmi párbeszédhez szükséges 

nyelvi, kommunikációs képességeket (pl. az ön-és 

társkontroll alkalmaival). 

A művek feldolgozása során kialakítja a tanárt és a 

társakat meghallgató és tiszteletben tartó 

magatartásformákat. 

Saját kommunikációjával is példát ad a tiszteletre, az 

udvarias megnyilatkozási formákra. Saját viselkedésével, 

magatartásával, stílusával, beszédmódjával, udvariassági, 

köszönési formák betartásával is mintát ad. 

Az eltérő műértelmezések, esztétikai értékválasztások 

kapcsán megfelelő vitakultúrára nevel (pl. vitákkal, 

csoportos műfeldolgozó gyakorlatokkal). 

5.8. Pedagógiai tevékenységében a nevelt, 

oktatott gyermekek, tanulók életkorából 

következő fejlődés-lélektani jellemzőik 

ismerete tükröződik. 

A csoportfejlesztés és a közösségfejlesztés érdekében 

tervezett tevékenységek megfelelnek az adott korcsoport 

fejlődéslélektani és szociálpszichológiai sajátosságainak, 

elősegítik az egyének beilleszkedését a csoportba és a 

közösség értékrendjének a kialakulását. 

A páros és a csoportmunkák során figyel a tanulócsoport 

sajátosságaira, az életkori jellemzőkre, közös szabályok és 

értékrend kialakítására ösztönzi a tanulókat. Odafigyel a 

kirekesztés, a klikkesedés, a hatalommal való visszaélés 

megelőzésére. 
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6. kompetencia: Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése 
Általános iskolai magyartanári KKK: 

"Képes a tanulók fejlődési folyamatainak, tanulmányi teljesítményeinek és személyiségfejlődésének értékelésére; különböző értékelési formák, 

eszközök használatára; az értékelés eredményeinek hatékony alkalmazására; az önértékelés fejlesztésére. Ismeri az anyanyelvi és irodalmi 

kompetenciák mérésével, értékelésével kapcsolatos eljárásokat, a központi mérések eredményeit, tanulságait. Törekszik az értékelés különféle 

formáinak folyamatszerű, egységben való alkalmazására. Képes az irodalmi nevelés folyamatában reflektálni a különféle értékelési szempontokra, 

a közös órai interpretációk megszervezésére, az értékelési szempontok diákokkal történő megvitatására, a tanulók egyéni nehézségeinek 

felmérésére, a műértelmező írások megfelelő értékelésére. Az anyanyelvi nevelés, ismeretbővítés folyamatában is olyan értékelő eljárásokat 

alkalmaz, amelyek pozitívan hatnak a tanulók nyelvi és személyiségbeli fejlődésére, önértékelésére. Képes a szaktárgyi célokat szolgáló fejlesztő 

értékelési módszerek és mérési eszközök kidolgozására, adaptív alkalmazására." 

 

Középiskolai magyartanári KKK: 

"Képes a tanulók fejlődési folyamatainak, tanulmányi teljesítményeinek, személyiségfejlődésének értékelésére; különböző értékelési formák és 

eszközök használatára; az értékelés eredményeinek hatékony alkalmazására; az önértékelés fejlesztésére. Ismeri az anyanyelvi és irodalmi 

kompetenciák mérésével, értékelésével kapcsolatos eljárásokat, a központi mérések eredményeit, tanulságait. Törekszik az értékelés különféle 

formáinak folyamatszerű és egységben való alkalmazására. Képes az irodalmi nevelés folyamatában reflektálni a különféle értékelési 

szempontokra, a közös órai interpretációk megszervezésére, az értékelési szempontok diákokkal közös megvitatására, a tanulók egyéni 

nehézségeinek felmérésére, a műértelmező írások megfelelő értékelésére. Az anyanyelvi nevelés és ismeretbővítés folyamatában is olyan értékelő 

eljárásokat alkalmaz, amelyek pozitívan hatnak a tanulók nyelvi és személyiségbeli fejlődésére, önértékelésére. Képes a szaktárgyi célokat 

szolgáló fejlesztő értékelési módszerek és mérési eszközök kidolgozására, adaptív alkalmazására." 

Indikátorok Szakterületi/szakspecifikus példák 

  A portfolió alapján Az óralátogatás alapján 

6.1. A tantervi tartalmakat a gyermekek, a 

tanulók egyéni pedagógiai-pszichológiai 

szükségleteihez is igazodva 

eredményesen és adaptívan alkalmazza.  

Értékelésében a magyar nyelv és irodalom tantervi 

központi és helyi követelményeit követi. 

Képes a szaktárgyi célokat fejlesztő értékelési 

módszerek, mérési eszközök adaptív alkalmazására, 

esetleg kidolgozására is.  

A központi mérések eredményeit, tanulságait 

felhasználja.  

Folyamatszerűen, egységben értékel, az eredményeket 

hatékonyan alkalmazza, reflektál. 

Motiváló értékelésével támogatja a személyiségfejlődés 

és a teljesítményképes tudás megszerzésének folyamatát. 

Figyelembe veszi a fejlődési folyamatokat a tanulási és 

személyiségfejlődés terén, értékelésével is motivál.  

Képes a szaktárgyi célokat fejlesztő értékelési módszerek, 

mérési eszközök adaptív alkalmazására, esetleg 

kidolgozására is.  

A központi mérések eredményeit, tanulságait felhasználja.  

Folyamatszerűen, egységben értékel, az eredményeket 

hatékonyan alkalmazza, reflektál. 

Motiváló értékelésével támogatja a személyiségfejlődés és 

a teljesítményképes tudás megszerzésének folyamatát. 

Figyelembe veszi a fejlődési folyamatokat a tanulási és 

személyiségfejlődés terén, értékelésével is motivál.  

A tanórán a készségfejlesztést (pl. a nyelvhasználati 

készségfejlesztést) a tanulócsoporthoz és a tantervi 

követelményekhez igazítja. 



Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatba lépéshez Magyar nyelv és irodalom 

 

Az emberi erőforrások minisztere által … …-én elfogadott általános tájékoztató anyag 2017.évi minősítési eljárásoktól hatályos változata 

31 

Ügyel az arányok megtartására: anyanyelvi és irodalmi 

tevékenységekben különféle, változatos, kiszámítható és 

megismerhető szóbeli és írásbeli értékelési formákat 

alakít ki. Folyamatszerűen, egységben értékel, az 

eredményeket hatékonyan alkalmazza. 

 

Különféle, változatos, de kiszámítható, megismerhető, 

következetes értékelési formákat alkalmaz. 

A szövegértési és szövegalkotási kompetenciák mérésével 

és értékelésével kapcsolatos eljárásokat ismeri, 

alkalmazza. 

6.2. Változatos pedagógiai értékelési 

módszereket alkalmaz, a nevelési-

oktatási folyamatban célzottan 

alkalmazza a diagnosztikus, a fejlesztő és 

összegző értékelési formákat. 

A céloknak megfelelő értékelési módszereket választ, 

adaptív értékelési eszközöket alkalmaz. 

Az értékelési módszereket és eszközöket változatosan, 

esetenként kombináltan alkalmazza. 

Az anyanyelvi és irodalmi tevékenységekben ügyel a 

változatos és megtervezett szóbeli és írásbeli értékelési 

formák arányosságára. A segítő, fejlesztő értékelés 

nagyobb arányára törekszik a készségfejlesztésben.  

 

A céloknak megfelelő értékelési módszereket választ, 

adaptív értékelési eszközöket alkalmaz. 

Tanórai értékelésében is a magyar nyelv és irodalom 

tantárgyi tantervi követelményeit követi.  

Az anyanyelvi és irodalmi tevékenységekben ügyel a 

szóbeli és az írásbeli értékelési formák arányosságára a 

tanórán. A segítő, fejlesztő értékelés nagyobb arányára 

törekszik a tanórán. 

 

6.3. Változatos, a szakterülete, a tantárgya 

sajátosságainak és az adott nevelési 

helyzetnek megfelelő ellenőrzési-

értékelési módszereket használ. 

Az anyanyelvi és irodalmi kompetenciák mérésére 

különféle eljárásokat alkalmaz. 

A szaktárgy fejlesztési és tartalmi követelményeinek 

megfelelő, a tanulók sajátosságait is figyelembe vevő, 

korrekt mérőeszközöket dolgoz ki.  

Mérőeszközeit alkalmazza az alapkészségek (pl. az 

olvasási készség, a szókészlet, a szövegértés, az 

íráskészség, a helyesírás stb.) méréséhez.  

Megtervezett és a tanulók számára ismert 

szempontrendszert használ az ellenőrzésben értékelésre 

(pl. a szövegalkotási feladatoknál). 

Megfelelő eszközöket fejleszt és alkalmaz az irodalmi és 

nyelvi ismeretek méréséhez is. 

Az értékelés alkalmával lehetőséget biztosít a személyes 

vagy csoportos konzultációra. 

A tanórán különféle eljárásokat alkalmaz az anyanyelvi és 

irodalmi kompetenciák mérésére.  

Mérőeszközeit az alapkészségek (pl. az olvasási készség, a 

szókészlet, a szövegértés, az íráskészség, a helyesírás) 

kialakultságának méréséhez alkalmazza.  

Világos és a tanulók számára ismert szempontrendszert 

használ az ellenőrzésben értékelésre (pl.a szövegalkotási 

feladatoknál). 

Megfelelő eszközöket fejleszt és alkalmaz az irodalmi és 

nyelvi ismeretek méréséhez is. 

6.4. Pedagógiai céljainak megfelelő 

ellenőrzési, értékelési eszközöket választ 

vagy készít. 

A szaktárgy fejlesztési és tartalmi követelményeinek 

megfelelő korrekt mérőeszközöket választ vagy dolgoz 

ki. Mérőeszközeit alkalmazza az alapkészségek (pl. az 

olvasási készség, a szókészlet, a szövegértés, az 

íráskészség, a helyesírás stb.), az alapismeretek és az 

attitűdök méréséhez.  

. 

A tanórán különféle eljárásokat alkalmaz az anyanyelvi és 

irodalmi kompetenciák mérésére, megfelelő eszközöket 

választ vagy fejleszt és alkalmaz az irodalmi és nyelvi 

ismeretek, képességek és attitűdök méréséhez is. 

6.5. A gyermekeknek, a tanulóknak 

személyre szabott értékelést ad. 

Tervei és reflexiói alapján meggyőzően alkalmazza a 

személyre szabott tanulói értékelést, ahol minden 

A tanulói aktivitást fenntartja és erősíti a folyamatos 

személyre szabott visszajelzéssel.  

Saját értékelését el tudja fogadtatni. 
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tanulónak az önmagához viszonyított teljesítménye 

jelenti az előrehaladás mérföldkövét.  

Az írásbeli munkákat is a személyes fejlesztést segítően, 

folyamatközpontúan értékeli. 

Értékelő megnyilatkozásai világosak, változatosak, és 

megfelelő indoklást is tartalmaznak. 

6.6. A gyermeki, a tanulói tevékenység 

rendszeres ellenőrzésének eredményeit 

szakszerűen elemzi, értékelésüket 

rendszeresen felhasználja fejlesztési 

céljainak, feladatainak kijelölésében. 

Értékelése a teljesítményen alapul, a továbbhaladás, a 

fejlesztés, a javítás szándékával. Az értékelés 

eredményei alapján az osztály és az egyes tanuló 

számára kijelöli a következő fejlődési zónát mint 

elérendő célt. 

Matematikai statisztikai módszerek segítségével képes 

tanulói teljesítményét az országos átlaghoz valamint az 

iskolai átlaghoz viszonyítani. 

Az anyanyelvi nevelésben az értékelés során utal arra a 

fejlődési ívre, amelyet a tanuló megtett, szükség szerint a 

tanulóval közösen állapítja meg a következő fejlettségi 

szintet, közösen tervezi meg az ahhoz vezető utat.  Az 

egyéni és csoportos teljesítményeket statisztikai 

módszerek felhasználásával vizualizálva is bemutatja a 

tanulóknak, a tanulókkal közösen vonják le a tanulságokat, 

tervezik meg a továbbfejlődés ütemét. 

6.7. Az értékelési módszerek alkalmazása 

során figyelembe veszi azok várható 

hatását a gyermekek, a tanulók 

személyiségének fejlődésére. 

Értékelése a teljesítményen alapul, a továbbhaladás, a 

fejlesztés, a javítás szándékával. 

Ismeri és alkalmazza a hatékony módszereket a tanulók 

irodalmi és nyelvi teljesítményeinek, elkötelezettségének 

értékelésére.  

Lehetővé tesz mind a tanár, mind a tanulók részéről 

komplex értékelő megnyilatkozásokat megfelelő 

minősítő és bizonyító elemekkel. 

Egyéni útmutatásaival segíti a szövegek javítását (pl. 

javítási lehetőséget biztosít). 

Értékelései fejlesztő elemeket tartalmaznak kiemelten a 

tantárgy fejlesztési követelményeire. 

Megfelelően irányítja és szervezi a társak egymás iránti, 

valamint a tanulócsoportok értékelését. 

Saját értékelését el tudja fogadtatni. 

Értékelő megnyilatkozásai világosak, változatosak, és 

megfelelő indoklást is tartalmaznak. A pozitív 

megerősítést különös tudatosan alkalmazza. 

6.8. A gyermekek, a tanulók számára adott 

visszajelzései rendszeresek, 

egyértelműek, tárgyilagosak. 

Világosan értelmezhető a tanulók számára a nyelvi és az 

irodalmi feladatok értékelése (pl. az értékelési 

szempontok megadásával, kritériumokat is tartalmazó 

értékelőlappal). 

Értékelési szempontjai, módszerei ismertek és 

követhetők a tanulók, a szülők számára is (pl. a tanulási 

szakaszokhoz is igazodik). 

A nyelvi és irodalmi ismeretanyag közvetítése során és a 

feladatok megoldásának értékelésekor folyamatosan és 

változatosan értékeli a tanulók munkáját  

A tanórán világosan értelmezhető a tanulók számára a 

nyelvi és az irodalmi feladatok értékelése.  

Rendszeresen visszajelez a tanulóknak, megerősíti őket a 

továbbhaladás érdekében. A helyzeteknek megfelelő 

értékelési módszereket használ (pl. néha csak egy biztatás, 

elismerés, máskor a teljesítmény értékelése a teljesített 

kritérium megnevezésével.) 

Javítási módszerei és visszajelzései a tanórai munka során 

is világosak, tárgyszerűek tartalmi és stiláris szempontból 

egyaránt. 

6.9. Elősegíti a gyermekek, a tanulók 

önértékelési képességének kialakulását, 

fejlődését. 

Fejleszti a tanulók önértékelését a tanári, valamint a 

csoportos és a tanulói önértékelés segítségével is, tervez 

olyan feladatokat, ahol a tanulóknak lehetősége van 

egymást és önmagukat értékelni. 

 

Fejleszti a tanulók önértékelését a tanári, valamint a 

csoportos és a tanulói önértékelés segítségével is. 

A nyelvi készségfejlesztésben az ön- és a csoportos 

értékelésre is figyelmet fordít (pl. értékelőlapok 

alkalmazása egy-egy disputa esetén, ahol a nézők 
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értékelhetik az érvek mennyiségét, minőségét, az érvelés 

logikáját stb.). 

6.10. Az intézményi pedagógiai programmal 

összhangban alkalmazott pedagógiai 

ellenőrzési és értékelési rendszert és 

módszereket, azok szempontjait az általa 

megkezdett nevelési-oktatási folyamat 

elején megismerteti a gyermekekkel, a 

tanulókkal, a szülőkkel. 

Fél évi dolgozatok, osztályozó vizsgák, témazárók 

módszertanának és követelményeinek a pontos 

kidolgozása és ismertetése. 

A számonkérés követelményeinek és az értékelés 

kritériumainak kidolgozása a szabályozó dokumentumok 

és az osztály sajátosságainak a figyelembe vételével.  

A számonkérés követelményeinek és az értékelés 

kritériumainak pontos ismertetése a tanítási órán. 
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7. kompetencia: Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 

Általános iskolai magyartanári KKK: 

"Képes a tanulói motiváció, az önálló és közösségi tevékenység támogatására, hatékony ismeretközvetítésre, adaptív irodalmi, anyanyelvi 

nevelésre. Folyamatosan törekszik saját pedagógiai kommunikációjának, az osztálytermi és a tanórán kívüli iskolai kommunikáció 

sajátosságainak megismerésére. Képes a magyarázó, kérdező, instruáló, visszacsatoló, értékelő, tevékenységszervező, kapcsolatteremtő, -tartó, -

záró kommunikációs kultúrájának fejlesztésére. Képes az iskolai, illetve az iskolán kívüli nevelés színterein – az anyanyelvi és az irodalmi 

nevelés tantárgyközi beágyazottságának megfelelően – az iskolai, valamint az iskolán kívüli nevelés más szereplőivel (pl. a közművelődési 

intézményekkel, a múzeumokkal stb.) való kooperációra. Figyelembe veszi a rokon szakterületek képzési szempontjait az irodalmi és az 

anyanyelvi nevelés folyamatában. Ismeri a szaktárgyához kapcsolódó főbb szakmai szervezetek munkáját. Törekszik a pedagógiai tevékenységét 

támogató szakmai szervezetekkel és szakemberekkel való együttműködésre. Kapcsolatot tart a szülőkkel, az iskolai közösségekkel, a 

társszervezetekkel és kutató-fejlesztő intézményekkel." 

 

Középiskolai magyartanári KKK: 

"Képes a tanulói motiváció, az önálló, valamint a közösségi tevékenység támogatására, hatékony ismeretközvetítésre, adaptív irodalmi és 

anyanyelvi nevelésre. Folyamatosan törekszik saját pedagógiai kommunikációjának, az osztálytermi és a tanórán kívüli iskolai kommunikáció 

sajátosságainak megismerésére. Képes magyarázó, kérdező, instruáló, visszacsatoló, értékelő, tevékenységszervező, kapcsolatteremtő, -tartó, -

záró, kommunikációs kultúrájának fejlesztésére az iskolai és az iskolán kívüli nevelés színterein. Képes az anyanyelvi és az irodalmi nevelés 

tantárgyközi beágyazottságának megfelelően az iskolai, illetve az iskolán kívüli nevelés más szereplőivel (a közművelődési intézményekkel, a 

múzeumokkal) való kooperációra. Figyelembe veszi a rokon szakterületek képzési szempontjait az irodalmi és az anyanyelvi nevelés 

folyamatában. Ismeri a szaktárgyához kapcsolódó főbb szakmai szervezetek munkáját. Törekszik a pedagógiai tevékenységét támogató szakmai 

szervezetekkel és szakemberekkel való együttműködésre. Kapcsolatot tart a szülőkkel, az iskolai közösségekkel, a társszervezetekkel és kutató-

fejlesztő intézményekkel." 

Indikátorok 
 Szakterületi/szakspecifikus példák 

A portfólió alapján Az óralátogatás alapján 

7.1. 

A gyermekek, a tanulók nevelése-oktatása 

érdekében kezdeményezően együttműködik a 

pedagógustársaival, a pedagógiai munkát segítő 

szakemberekkel és szülőkkel. 

 

Az egyéni igényekre és sajátosságokra való tekintettel 

folyamatosan keresi az iskolán belüli és kívüli, 

tantárgyi vagy tantárgyközi együttműködés 

lehetőségeit. Tevékeny részese az iskolai szintű 

projekteknek, ahol lehetősége nyílik a tanulók 

komplexebb megismerésére. 

A nevelési problémák kezelésénél az 

iskolapszichológus és fejlesztő pedagógus támogatását 

Konstruktívan kommunikatív, nyitott személyiség. 

Tanári nyelvhasználata megfelelő, mintaszerű, 

kommunikációs technikái hatékonyak. 

Együttműködik pl. a tanulmányi versenyre, műsorra, 

szavalatra, ünnepi beszédre, színházlátogatásra 

készülő tanulók felkészítésében, szükség szerint 

tanórai keretek között is.   

Iskolán kívüli szakmai kooperációjának eredményeit 

is beépíti szaktárgyi tanórai munkájába. 
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igénybe veszi. A szülőkkel való kapcsolattartásra 

folyamatosan lehetőséget biztosít. 

 

Tevékenységek szereplőivel (pl. pedagógiai intézetek, 

közművelődési intézmények, múzeumok, színházak 

munkatársaival). Kommunikációs készségeit tudatosan 

alkalmazza és fejleszti. A fontos szakmai szervezetek 

munkáját ismeri, szükség esetén képes az 

együttműködésre szakmai szervezetekkel, 

szakemberekkel, pedagógiai központokkal. 

Iskolán kívüli szakmai kooperációjának eredményeit is 

beépíti szaktárgyi tanórai munkájába (pl. a tanulmányi 

versenyek tapasztalatait). 

 

7.2. 

A gyermekekkel, a tanulókkal történő 

együttműködés elveit és formáit az alkalmazott 

pedagógiai program és az intézményi 

dokumentumok keretei között a gyermekek, a 

tanulók személyiségfejlődését figyelembe véve 

alakítja ki és valósítja meg. 

Kulturált viselkedésre nevel. 

Segíti és tudatosan javítja a tanulók egymás közötti 

kommunikációját. Tanári értékelő megnyilatkozásai 

előremutatóak. 

A tanulók anyanyelvtudására épít, és ezt erősítve 

fejleszti a tanulók nyelvhasználatát. 

Szorgalmazza az iskolai házirenddel összhangban 

lévő kulturált viselkedést, a helyzetnek megfelelő 

kommunikációt. 

Támogatja különféle kommunikációs stratégiák 

elsajátítását.  Ösztönzi a tanulókat véleményük 

szabad megfogalmazására. 

A tanított osztálynak megfelelő formában (módon), 

mennyiségben alkalmazza a verbális kommunikációs 

eljárásokat (szóbeli instrukciókat, a kérdezést, a 

magyarázatot, az érvelést stb.). 

 

7.3. 

Tevékenysége során az intézményi pedagógiai 

programhoz igazodóan és a pedagógiai céljainak 

megfelelően érthetően és hitelesen kommunikál.  

Kommunikációjával minden helyzetben a pedagógusi 

szakmát és az iskolát mint intézményt  méltóan 

képviseli. 

A magyartanári példaadás fontosságával minden 

helyzetben tisztában van. 

Tanári kommunikációja, értékelő megnyilatkozásai 

előremutatóak.  

Kulturált szóbeli és írásbeli kommunikációval él. 

Tanári beszédmódja hatékony az tanításban és a 

fejlesztésben is. Beszédmódja, kommunikációja 

mértéktartó és mértékadó. 

Kommunikációjával segíti a tanulói motivációt, 

támogatja az önálló és közösségi tevékenységeket.  

Érthető és követhető instrukciókat ad. 

Világos, gondolkodtató kérdéseket fogalmaz meg. 

A magyartanári példaadás fontosságával az órán is 

tisztában van. 

7.4. 

Igényli a pedagógiai munkájával kapcsolatos 

rendszeres visszajelzéseket, nyitott azok 

befogadására.  

Saját szakmai fejlődése érdekében is képes az iskolai 

kommunikáció szereplőivel való kooperációra, a 

visszajelzések tudatos felhasználására. Alkalmanként 

lehetőséget teremt tanórái, foglalkozásai látogatására 

kollégáknak, szülőknek (nyílt órák, bemutatóórák, 

hospitálás). 

A tanulói visszajelzéseket igényli, azokat 

folyamatosan beépíti a tevékenységébe (pl. az óra 

végén minden gyerek ún. kilépő cédulákkal jelezheti, 

hogy érezte magát az órán, mennyire volt hasznos az 

óra stb.) Az óra egyes szakaszaiban felméri, hogy 

mennyire sikerült a tanulóknak megérteni és 

feldolgozni a tananyagot. 
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7.5. 

Szakmai megbeszéléseken kifejti, képviseli az 

álláspontját, képes másokat meggyőzni, és ő maga 

is meggyőzhető.  

Aktívan részt vesz szakmai megbeszéléseken, 

vitákban. 

Saját véleménye van, de szakmai érvekkel 

meggyőzhető vitákban (pl. helyi tantervi viták, 

szaktárgyi megbeszélések). 

A tanórán saját szakmai véleménye mellett szükség 

vagy igény esetén másokét is ismerteti (pl. azonos 

csoportot tanító több tanár, fakultációs vagy szakköri 

csoport esetén). 
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8. kompetencia: Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért 

Általános iskolai magyartanári KKK: 

"Képes a munkáját segítő szakirodalom folyamatos követésére, önálló ismeretszerzésre, a személyes tapasztalatok tudományos keretekbe 

integrálására, a neveléstudományi kutatások fontosabb módszereinek, elemzési eljárásainak alkalmazására, saját munkájának tudományosan 

megalapozott eszközöket használó értékelésére. Elkötelezett az igényes tanári munka, a folyamatos önmegfigyelés és önfejlesztés iránt. Törekszik 

az irodalom és a magyar nyelv végtelen gazdagságának motiváló bemutatására. Megvan benne az igény a szaktudományos és szakmódszertani 

kutatási eredmények folyamatos követésére, valamint az iskolai nevelési folyamatba való adekvát és adaptív beépítésére. Képes saját szakterületén 

a folyamatos és önálló önképzésre, valamint a szakmai fejlődését támogató szakmai kooperációra." 

Középiskolai magyartanári KKK: 

"Képes a munkáját segítő szakirodalom folyamatos követésére, önálló ismeretszerzésre, a személyes tapasztalatok tudományos keretekbe 

integrálására, a neveléstudományi kutatások fontosabb módszereinek, elemzési eljárásainak alkalmazására, saját munkájának tudományosan 

megalapozott eszközöket használó értékelésére. Elkötelezett az igényes tanári munka, a folyamatos önmegfigyelés és önfejlesztés iránt. Törekszik 

az irodalom és a magyar nyelv végtelen gazdagságának motiváló bemutatására. Megvan benne az igény a szaktudományos és szakmódszertani 

kutatási eredmények folyamatos követésére, valamint az iskolai nevelési folyamatba való adekvát és adaptív beépítésére. Képes saját szakterületén 

a folyamatos és önálló önképzésre, valamint a szakmai fejlődését támogató szakmai kooperációra." 

Indikátorok 
 Szakterületi/szakspecifikus példák 

A portfólió alapján Az óralátogatás alapján 

8.1. 

Tisztában van személyiségének 

sajátosságaival, és alkalmazkodik a 

szerepelvárásokhoz.  

Kommunikációval, nyelvhasználatával, olvasottságával a 

szerepelvárásoknak megfelelően tervezi a tanórákat. 

Személyiségjegyeit és felkészültségét figyelembe veszi 

módszereinek alkalmazásában (pl. vita kezdeményezésében, 

kooperatív munkában, motiválásban, kreatív feladatok 

kijelölésében).  

Igényes szaktanári munkára törekszik (pl. emelt szintű érettségi 

vizsgáztatásban részvétel). 

Kommunikációjában, nyelvhasználatában a 

szerepelvárásoknak megfelelően viselkedik a 

tanórán. Személyiségjegyeit és felkészültségét 

figyelembe veszi módszereinek alkalmazásában 

(pl. vitakezdeményezésben, kooperatív munkában, 

motiválásban, kreatív feladatok kijelölésében).  

Igényes szaktanári munkára törekszik. 

 

8.2. 

A pedagógiai feladatok megoldásában 

együttműködik pedagógustársaival, 

munkaközösségeivel, a nevelő-oktató 

munkát segítő munkatársaival, a gyermek, 

tanuló fejlődését támogató más 

szakemberekkel. 

A fontos szakmai szervezetek munkáját ismeri, szükség esetén 

képes az együttműködésre szakmai szervezetekkel, 

szakemberekkel, pedagógiai központokkal. 

Iskolán kívüli szakmai kooperációjának eredményeit is beépíti 

szaktárgyi tanórai munkájába (pl. a tanulmányi versenyek 

tapasztalatait). 

A tanulók önállósodása és szaktárgyi fejlődése érdekében 

kooperál az iskolán kívüli tevékenységek szereplőivel (pl. 

pedagógiai intézetek, közművelődési intézmények, múzeumok, 

színházak munkatársaival). 

Iskolán kívüli szakmai kooperációjának 

eredményeit is beépíti szaktárgyi tanórai 

munkájába. 

Együttműködik pl. a tanulmányi versenyre, 

műsorra, szavalatra, ünnepi beszédre, 

színházlátogatásra készülő tanulók 

felkészítésében, szükség szerint tanórai keretek 

között is.   
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8.3. 

Részt vesz szakmai kooperációkban, 

problémafelvetéseivel, javaslataival 

kezdeményező szerepet is vállal. 

Igénye van az innovációra, az új eredménynek, módszerek 

követésére, adaptív alkalmazására, az önálló önképzésre és 

szakmai kooperációra. 

A szakmai munkaközösségben törekszik szaktárgyi 

órák/foglalkozások látogatására, bemutató óra/foglalkozás 

tartására és a tapasztaltak megbeszélésére. 

Lehetővé teszi iskolai, más szaktárgyi, osztályszintű programok 

értékelését, elemzését. 

Javaslatokat tesz és együttműködik szakmai programok (pl. 

múzeum- vagy színházlátogatás, ünnepély) megvalósításában. 

A rokon szakterületek (pl. művészeti tárgyak, 

történelem, etika, filozófia) szempontjait 

figyelembe veszi a tanórai munka során is. 

8.4. 

Pedagógiai munkáját reflektivitás jellemzi.  Személyes tapasztalatait integrálja, saját munkáját elemzi, 

értékeli, önmegfigyelő és önfejlesztő módszereket alkalmaz. 

Önképzéssel és szervezett továbbképzéseken fejleszti saját 

szakmai gyakorlatát. 

Nyelvészeti és irodalmi szakmai tudását beépíti a tervezési 

munkába. 

Óravázlatait, tematikus terveit, tanmeneteit önreflexióinak 

megfelelően folyamatosan újraértékeli és módosítja.  

A neveléstudományi kutatások újabb eredményeit is alkalmazza. 

A tanórai tervezésben a folyamatos reflexivitás jelenik meg 

(különös tekintettel az anyanyelvi fejlesztésre). 

A tanóra történéseit végiggondolja, a terveit és a 

megvalósult tevékenységet összehasonlítja, az 

eltérések okát vizsgálja, az esetleges tanulságokat 

saját maga számára megfogalmazza. A tanítás 

során felmerülő problémák okát vizsgálja, a 

lehetséges megoldások kidolgozásán 

munkálkodik. Szakmai tapasztalatait, élményeit, 

nyelvészeti és irodalmi szakmai tudását beépíti a 

tanórai munkába. 

8.5. 

Fontos számára szakmai tudásának 

folyamatos megújítása, a megszerzett 

tudását a pedagógiai gyakorlatában 

eredményesen alkalmazza.  

Szépirodalmi műveltségét folyamatosan bővíti. 

Követi a fejlődéséhez szükséges nyelvészeti, irodalmi és 

társtudományi szakirodalmat. 

Szakmai rendezvényeken (pl. könyvünnepek, konferenciák), 

továbbképzéseken vesz részt.   

Önállóan tájékozódik a kortárs irodalmi, színházi, filmes 

eseményekről. 

Törekszik az új, megalapozott irodalomelméleti, 

irodalomtörténeti és nyelvtudományi eredmények érthető 

formában történő továbbadására. 

A tanórába beépíti az irodalmi és nyelvészeti 

önálló tájékozódásának, illetve a szakmai 

továbbképzésének legújabb eredményeit. 

Törekszik az új, megalapozott irodalomelméleti, 

irodalomtörténeti és nyelvtudományi eredmények 

érthető formában történő továbbadására. 
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4.  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. 

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. 
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 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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5. 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.  

 

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;   
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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). 

 

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.htm1 

                                                                 
1 Utolsó letöltés: 2013.10.31. 

http://mek.oszk.hu/00500/00501/00501.htm
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www.youtube.com/watch?v=QJk70CGRx9k2 

http://enciklopedia.fazekas.hu/memo/Szophoklesz.htm3 

 

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

https://hu-hu.facebook.com/pages/Dettre-Gábor-Antigoné/1330950334258464; 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.  

                                                                 
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://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 

ismeretterülethez: 

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 problémaérzékenység 

fejlesztése:  

 

1. Az írott dráma 

(irodalom) és egy 

interpretált változat 

(színház) 

megkülönböztetése.  

 

2. 

A dráma és a tragédia 

fogalmának szaknyelvi 

használata 

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 

drámairodalomra. 

 

 

 

 

 

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. 

 

Táblai vagy vetített 

vázlat: a tanulói 

kiselőadások 

kulcsszavai. 

 

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, 

illusztrációk keresése a 

versenyjátékokhoz 

(szempontok: kar, 

maszk, öltözék, 

közönség, lebonyolítás).  

 

 

 

 

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 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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(megkülönböztetve a 

köznyelvi drámai és 

tragikus alakoktól). 

 

3. Az antik és a mai 

színházi formák 

különbségének 

következményei a drámai 

műnemre.  

 

 

 

Fogalmak:  

színház, előadás, 

versenyjáték,  

dráma, tragédia, 

komédia,  

dialógus, kar, 

kardal, színész, 

nézőtér, tánctér  

 

 

 

Memoriterek kijelölése. 

 

Kapcsolódási pontok: 

Vizuális kultúra: 

illusztrációk 

Történelem: görög és 

római színházak 

 

Földrajz: fennmaradt 

antik színházak 

topográfiája (a hozott 

képek alapján) 

 

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. 

2. Drámatörténet 

 

Szophoklész 

szerepe a 

drámatörténet-

ben;  

helye az antik 

tragédiaíró 

triászban; 

dramaturgiai 

újításai.   

A thébai 

mondakör.  

A Labdakidák 

családtörténete a 

drámairodalomba

n.  

 

Ismétlés, 

felidézés. 

Ellenőrzés, 

értékelés. 

Új ismeretek 

feldolgozása, 

az ismeretek 

alkalmazása.  

 

Különféle 

álláspontok 

elfogadása.  

 

Általánosítás, 

következtetés.  

 

 

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 

Szophoklész 

életművének 

néhány jellemzője. 

 

A thébai mondakör. 

 

Vita, megbeszélés:  

 

a) a két, tárgyalandó 

mű nem része egy 

tragikus trilógiának; 

 

b) a sajátos 

szerkesztésmód 

(analitikusság) 

következményei. 

 

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; 

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 

cselekmény ismertetésére.  

 

Minden tanulónak be 

kellett szereznie az 

Antigonét (könyvtár, 

elektronikus könyvtár, saját 

példány). 

 

Folyamatosan együtt kell 

tervezni az anyanyelvi 

órákkal. 
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Az Oidipusz király 

rövid bemutatása, 

szövegrészlet 

olvasásával. 

Áttekinthető 

sémák, ábrák 

készítése. 

 

A jegyzetelés, 

vázlatkészítés 

technikái.  

Kiemelés 

(kulcsfogalmak). 

 

fejlesztő (De nem lehet 

sértő, bántó!)  

 

Családfa, szereplők 

kapcsolatrendszere → 

áttekinthető ábrák 

készítése.  

 

Memoriterek 

megtanulása, értő 

tolmácsolása.  

 

Fogalmak: 

párbeszéd, helyzet, 

jelenet, konfliktus, 

akció, dikció, 

analitikus drámai 

szerkezet. 

b) példák családi és 

testvéri kapcsolatok 

változatosságára a 

mitológiából és 

irodalmi, bibliai 

előismereteik alapján 

(példagyűjtés, 

rendszerezés). 

 

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, értelmező 

magyarázatokkal; 

kiemelt 

Feleltetés: 

1. A thébai mondakör. 

2. Szophoklész 

alkotóművészete. 

 

Házi feladat 

1. óra:  

Írásbeli szövegalkotás: 

az I. sztaszimon 

értelmezése 1–1,5 oldal 

terjedelemben (a két 

Megjegyzés: 

Egyéni fejlesztési 

javaslatok kellenek az 

olvasási 

készségfejlesztéshez  
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szövegértés, 

magyarázat, 

értelmezés  

a képességek 

fejlesztése.  

 

Összehasonlítás, 

elemzés.  

 

Rögzítés, 

rendszerezés, 

alkalmazás → 

cédulázás, 

jegyzetelés, 

adatgyűjtés az 

elemzési 

feladatokhoz.   

 

Minta egy későbbi 

drámai olvasmány 

önálló 

bemutatásának 

előkészítésé-hez.  

 

Kulcsfogalmak, 

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.  

 

 

 

 

Az olvasási készségszint 

folyamatos felmérése, 

fejlesztése. 

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; 

Exodosz 

Fogalmak: 

prologosz, 

parodosz, 

epeiszodion, 

sztaszimon, 

kommosz, exodosz 

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. 

 

A és B csoport 

megfigyelési 

szempontja: a két 

főszereplő 

magatartásformáinak 

változása.  

 

Időnként: „rendezői 

utasítások” megadása 

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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(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 

drámamodell.  

Verses forma; 

ritmizálási 

feladatok.  

 

Ismeretszerzés és 

alkalmazás. 

 

Elemzés, 

következtetések. 

 

Rendszerezés, 

rögzítés. 

 

Értékelés. 

 

Összefoglalás.  

Az epikusság és a 

drámaiság különbsége. 

 

A drámai alapszituáció 

jelentősége.  

 

A „drán” és a drámaiság 

(szerkezet, jellem, 

nyelv).  

 

Fogalmak: 

drámai szerkezet;   

esztétikai 

minőségek; 

alapszituáció, 

konfliktus,  

konfliktusos 

drámamodell,  

jambikus hatos sor  

A táblázatos jegyzet 

kiegészítése a drámai 

szerkezet elemeivel.  

 

Modellek értelmezése. 

 

Értékek rendszerezése, 

szembeállítása. 

Idézetfelismerés 

ritmizálási gyakorlattal. 

 

Kapcsolódási pontok: 

Etika, filozófia: 

Arisztotelész: Poétika 

Házi feladat  

Arisztotelész 

Poétikájának a drámai 

műnemre és a tragédia 

műfajára vonatkozó 5 

részletének 

alátámasztása 

Szophoklész 

Antigonéjából vett 

példákkal. 

 

 

6. Jellemek, 

magatartás-

formák 

konfliktusok 

 

Fő- és 

mellékszereplők 

konfliktusai;  

Ismétlés, 

felidézés. 

Ellenőrzés, 

értékelés. 

Az ismeretek 

alkalmazása.   

 

Az erkölcsi érzék 

fejlesztése.  

 

A műről szóló, szakmai 

értékelések kritikus 

fogadása, reflektálási 

képesség kialakítása, 

fejlesztése.  

Fogalmak: 

harmónia, hübrisz, 

katarzis, fő- és 

mellékkonfliktus, 

belső konfliktus, 

tragikus vétség 

 

Feleltetés: 

1. A görög drámák 

szerkezete. Tér- és 

időviszonyok. 

2. A görög drámák 

szereplői. Az értékek 

rendszere. 

 

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. 
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belső 

konfliktusok; 

konfliktusok az 

isteni 

világrenddel.  

Örök törvények és 

emberi parancsok. 

A kar szerepének 

összefoglalása.  

 

Következtetések 

megfogalmazása. 

 

Kritikus 

gondolkodás. 

 

Általánosítás.  

Összekapcsolás. 

 

Megbeszélés.  

Értékelés. 

 

Előkészítés 

(ellenőrző 

feladathoz) 

 

A vitakultúra, a 

kommunikációs készség, 

az érvelés fejlesztése.  

 

Egymás véleményének 

meghallgatása, 

mérlegelése.  

 

A befogadóra tett 

változatos hatások 

felismerése. 

A katarzis 

arisztotelészi 

jelentése. 

 

Konfliktusok, 

magatartás-formák, 

értékek, hibák, 

bűnök elemzése, 

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).  

 

Az A és B csoport 

kiemelt megfigyelési 

szempontjai 

(beszámoló). 

 

Rokonszenv, ellenszenv 

(vélemények 

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? 

 Reflexió: 

A műelemző óra kiválóan 

alkalmas a vitakultúra, a 

kommunikációs készség, 

az érvelés fejlesztésére. 

Fontos, hogy 

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  

 

Időkerete:  

„dupla tanóra”:   

Ellenőrzés. 

 

Szövegalkotási 

feladat – az 

írásbeli érettségi 

Véleményközlő műfajok 

gyakorlása.  

 

Olvasható írásképű, 

tagolt, összefüggő, 

Az ismeretek 

alkalmazása.  

 

Műismeret és 

irodalomelmélet – a 

Vélemény, álláspont 

megfogalmazása, 

kétféle szövegbázis-

típusból választva: 

 

Házi feladat: 

 

1. Vázlat a nem 

választott dolgozat-

tételhez. 

Reflexió: 

Egyéni készségfejlesztési 

feladatok meghatározása 

→ egyéni fejlesztési tervek 

a dolgozatok típushibái 

alapján (mondatalkotás, 
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1 irodalom,  

1 magyar nyelv 

központi mérési 

skálájának 

bevezetése. 

 

szerkesztett szöveg 

megalkotása. 

 

A szövegalkotási 

készségszint állapotának 

felmérése (szerkezet, 

nyelvhasználat, nyelvi 

minőség). 

 

Értékelés: tartalom és 

nyelv (szerkezet és 

nyelvhasználat egyelőre 

egyben értékelendő) 

fogalmak 

alkalmazott 

felhasználása.  

 

Egyéni álláspont 

érvekkel 

alátámasztott 

kifejtése.  

 

a) a mű egy 

szentenciájához 

esszéírás (kreatív írás); 

 

b) a műről szóló 

állításra reflektálás (az 

ismeretanyag 

felhasználásával). 

 

Szükséges: 

dolgozatpapír, toll, az 

irodalmi mű.   

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). 

nyelvhelyesség, 

szövegszerkesztés stb.).  
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6. 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 

következtetések 

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.  

 

13 –25. 

perc 

Az arisztotelészi drámai 

szerkezet 

 

A drámaszerkezeti 

fogalmi háló 

alkalmazásképes 

elsajátítása:  

Fogalmak megnevezése, 

meghatározása.  

 

Alkalmazásuk ellenőrzése, 

megbeszélése  

A szerkezeti fogalmak 

megismerése és 

alkalmazása az 

Antigonéra.  

 

A drán jelentésének 

megértése.  

Cédulák 

társítása: a 

fogalom és 

meghatározása, 

majd ezek műbeli 

előfordulási 

sorrendjének 

megállapítása.  

Páros munka. 

 

Ellenőrzés: közös 

megbeszélés.  

 

Kiosztott 5-5 

cédula: 

fogalmak és 

meghatáro-

zások.  

 

Cédulák előzetes 

elkészítése 16 

párnak 5 fogalom + 

5 definíció.  

 

A későbbi korokban 

az arisztotelészi 
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az arisztotelészi drámai 

szerkezet elemei:  

expozíció, bonyodalom, 

csúcspont (válság, 

krízis); sorsfordulat és 

felismerés; katasztrófa.   

 

 

(a tanulók előismeretei 

alapján). 

 

Gondolkodásfejlesztés. 

 

A görög drámai (kar által 

megszabott) szerkezet és az 

általános dramaturgiai 

szerkezet világos 

megkülönböztetése. 

Bemutatás: példa tragikus és 

komikus lezárásra. 

 

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. 

 

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 

katona). 

Különbségek. 

Értékelés. 

Az előző órákon 

vezetett táblázat 

(saját 

példányok, 

illetve 

kivetítés). 

DVD-lejátszó 

vagy 

számítógép, 

projektor, 

vászon. 

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. 

 

26–36. 

perc 

Tragikum – esztétikai 

minőség 

 

Fogalomértelmezés: a 

„tragikus” mint 

esztétikai minőség;  

műfajformáló 

szerepének felismerése 

(a tragédia domináns 

minősége).  

Különféle értéktartományokba 

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  

Tanári közlés:  Figyelem;  Egy részletes 

vázlat (séma) 

A konfliktusos 

drámamodell 

Feladatlap, 

illetve kivetítés 

Deduktív 

alkalmazás. Az 
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A séma áttekinthető 

ábrájának megismerése; 

megértés a vázlatos 

bemutatás alapján.  

egy modell vázlatának 

megadása, kiemelt 

szempontokkal, érthetően, 

egyszerűsítve.  

 

A szükséges fogalmak 

tisztázása: alapszituáció  

két pólus;  

aktív tettváltás, fókusz.  

a séma megértése → 

alkalmazása. 

 

 

 

kiosztása a 

modellről. 

 

sémája (a 

feladatlapon, illetve 

kivetítve vagy a 

táblán). 

 

 

Házi feladat: 

Arisztotelész 

Poétikájának a 

drámai műnemre és 

a tragédia műfajára 

vonatkozó 5 

részletének 

alátámasztása  

Szophoklész 

Antigonéjából vett 

példákkal. 

vagy 

táblavázlat. 

általános séma 

érvényesítése, 

kidolgozása. 

 

Alkalmazási 

képesség: az ábra 

felhasználása 

elemzésre 

(transzformáció, 

tételmondatok). 

A későbbi művek 

önálló 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 

versritmusának 

felismerése.  

 

Ellenőrzés: az 

idézet tartalmi 

azonosításával.  

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.) 

2. epeiszodion (376–581.) 

2. sztaszimon (582–625.) 

3. epeiszodion (626–730.) 

bonyodalom 

 

3. sztaszimon (781–801.) és kommosz (802–882.) tetőpont/válság 
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4. epeiszodion (883–943.) 

4. sztaszimon (944–987.) 

 

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: 

 

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;  
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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). 

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) 
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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  

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). 

  



Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. 
és Pedagógus II. fokozatba lépéshez 

Magyar nyelv és irodalom 

 

Az emberi erőforrások minisztere által … …-én elfogadott általános tájékoztató anyag 2017.évi minősítési eljárásoktól hatályos 
változata 

61 

7. 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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8. TEMATIKUS TERV – MAGYAR NYELV 
 

Műveltségterület: Magyar nyelv és irodalom 

Évfolyam: 9. évfolyam 

Óraszám: heti 2 óra 

Pedagógus: X. Y. 

Iskola: X. X. 
 
 

Témakörök Óraszámok 

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 

 

Bódi Zoltán 2004. A világháló nyelve. Gondolat Kiadó, Budapest 

Cialdini, Robert 1999. A befolyásolás lélektana. Corvinus Könyvkiadó, Budapest 

Fercsik Erzsébet – Raátz Judit 2006. Kommunikáció és nyelvhasználat. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 

Hajas Zsuzsa 2002. Kommunikációs gyakorlatok középiskolásoknak, Pedellus Kiadó, Debrecen 

Mozgóképkultúra és médiaismeret tanításáról. http://www.c3.hu/~mediaokt/tanit.htm 

Utolsó letöltés: 2014.03.26. 

Róka Jolán 2002. Kommunikációtan. Századvég Kiadó, Budapest. 

Tóth Katalin 2007. Napjaink kommunikációs lehetőségeinek hatása a magyar nyelv tanításában, Elektronikus Könyv és Nevelés, 9. 2007/ 3. szám, 

http://www.tanszertar.hu/eken/2007_03/tk_0703.htm  

Utolsó letöltés: 2014.03.26. 

 
  

http://www.c3.hu/~mediaokt/tanit.htm
http://www.tanszertar.hu/eken/2007_03/tk_0703.htm
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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 

 

reklámok 

megfigyelése és 

elemzése 
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A problémaérzékenység 

fejlesztése és a reflektálási 

képesség fejlesztése. 

Fogalmak: 

médiahatás, médiafogyasztó, divatszó, 

közhely, terjengős kifejezés, képzavar 

kooperatív 

csoportmunka, páros 

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 műfajok, 

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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9. 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! 

B) csoport 

Olvassátok el a következő csetszöveget! Írjátok át a párbeszédet köznyelvi 

változatba! 

Ismeretbővítés. A véleménynyilvánítás fejlesztése. írásbeli feladatmegoldás 

csoportmunka 

 

(feladatlap) 
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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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10. 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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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! 
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– 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 

 

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 
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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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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) 
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11. TEMATIKUS TERV (MAGYAR NYELV, IRODALOM, 5. OSZTÁLY) 
 

 

  TEMATIKUS TERV 

 

Készítette [név] 

Iskola általános iskola és gimnázium 

Tantárgyai magyar nyelv és irodalom – erkölcstan, etika 

Műveltségi terület  magyar nyelv és irodalom 

Tantárgy magyar nyelv és irodalom  

Évfolyam/osztály 5. évfolyam  

Tanév 2013–2014. 

 

Témakör 1. Táj, szülőföld 

2. Leírás (egymással párhuzamosan haladó tananyagrészek a tanmenetben) 

Cél- és 

feladatrendszer 

1. Táj és szülőföld 

A tájhoz, a szülőföldhöz való kötődés érzelmi igényeinek kialakítása. Annak tudatosítása, hogy vannak gyakori témák, motívumok az 

irodalomban; ezzel párhuzamosan annak megértetése, hogy a tematika nem műnemhez, műfajhoz kötődik. 

Olvasói tapasztalatok megidézésével szövegek műfaji különbségének érzékeltetése. 

Lírai alkotások és epikai művek megismerése  teljes művek és műrészletek  magyar tájakról, városokról, vallomások  

a szülőföldről. A feldolgozott művekhez kapcsolódó új fogalmi ismeretek elsajátítása, a korábban tanultak elmélyítése, ismétlése. 

Az olvasási, szövegértési, szövegismereti és szövegalkotási kompetenciák fejlesztése. 

Folyamatos fejlesztési cél a feldolgozott művekben az emberi alaphelyzeteknek, kapcsolatok sokféleségének, a téma irodalmi 

megjelenésének megfigyelése. 

Olvasói tapasztalatok, saját élmények előhívása; tettek, érzelmek, gondolatok értelmezése szóbeli és írásbeli közlésekben. 

2. Leírás. Írásbeli szövegalkotás (írás, fogalmazás)  

A társas kultúrában való részvételhez szükséges nyelvi kompetenciák fejlesztése az írástechnika terén: az érzelmek hiteles 

kifejezésének képessége, az élmények, gondolatok megfogalmazásának képessége.   
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A szövegalkotási műveletekben szerzett ismeretek bővítése; az anyaggyűjtés módjának fejlesztése, a címválasztás, a lényeges 

gondolatok kiválasztása, az elrendezése, a szöveg bekezdésekre tagolásának gyakorlása és a korábban szerzett ismeretek bővítése. 

Az írás folyamatának megtapasztalása, a folytonos önkorrekció gyakorlása, a társkorrekció továbbfejlesztése. 

A személyes élmények megfogalmazása leíró szövegtípusban. A kreatív szövegalkotás támogatása. 

A kialakult egyéni írástechnika további fejlesztése. Törekvés az esztétikus, olvasható kézírásra. 

A művek és a műrészletek tanulmányozásával a tanulók megismerik a magyar tájakról, városokról, a szülőföldről írt műveket; az 

elemzésekkel, a memoriterrel, a tárgyhoz kapcsolódó fogalmi ismeretekkel gyarapszik a tudásuk. 

A feldolgozandó 

szöveg(részlet)ek 

Petőfi Sándor: Az alföld (kötelező memoriter a teljes mű); Szülőföldemen 

Petőfi Sándor: Úti levelek, III. levél 

Arany János: Vásárban 

Kisfaludy Károly: Szülőföldem szép határa 

Szabó Lőrinc Életrajzom; Tücsökzene (részletek) 

A tanulási-

tanítási egység 

helye az éves 

fejlesztési 

folyamatban 

A helyi tantervben: a harmadik nagyobb tananyagegység.  

Saját tanmenetemben: a tananyag derekán (a tanév felénél), a 31–36. órákon kerül sor harmadik témakörként A táj, a szülőföld 

tematikus egységre. A leírás a magyar nyelv tanmenetben párhuzamos az irodalom tananyag e fejezetével. 

A Mesék és a János vitéz előzi meg; a Gyökerek, család és szülők; barátság, emberi kapcsolatok tematika követi.  

 

A tanulók a felső tagozaton ezeket a témaköröket megelőzően találkoztak tájleírással, prózai és verses formájúakkal egyaránt. A 

mesehelyszíneket megfigyelve  a műfaji jellemzőket kiemelve  egy-egy táj jellegzetességét felismerik, sőt önálló szövegalkotási 

feladatot oldanak meg.  

(Kandinszkij Lovagló pár című képe alapján fogalmaznak mesebefejezést. 3-4 tájat bemutató mondatot, 2-3 eseményeket lezáró 

mondatot és mesei záróformulát. Tk. 22., Alkotó 2.) 

 

A János vitézben a reális és a mesei tájak bemutatását figyelik meg; a 4. részben a puszta és a vihar leírása szerepel  

a tananyagban. (Egy emlékezetes vihar leírása: tk. 51., Alkotó 1. vagy 2.) 

Az ún. meseföldrajz a huszárok vándorlását követve jelenik meg. (A földrajzi atlasszal való összevetés: tk. 54., Elemző 2.) 

A János vitéznél egyes tananyag-részletekben már előkészíthető a táj és az ember érzelmi kapcsolatának megfigyeltetése.  

(Például: a vándorút végeztével, a hazatérés bemutatásakor a szülőföld szeretete, a honvágy – tk. 65., Elemző 1.3.) 

A csata utáni siralmas tájról készített leírás – tk. 58., Alkotó 1.) 
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Tankönyv 

és taneszköz 

Irodalom 5., munkafüzet 5. 

Tankönyv, munkafüzet, gyakorló feladatlap, honlap, szótár 

Felhasznált  

források 

 Magyarország nemzeti parkjai: http://www.youtube.com/watch?v=XztkOYYTOP8; letöltés: 2014. október 5. 

 Magyar néprajz – vásár: http://mek.oszk.hu/02100/02152/html/03/215.html; letöltés: 2014. október 5. 

 Kupola: 

https://www.google.hu/search?q=kupol%C3%A1k&safe=off&client=firefoxa&hs=u0M&rls=org.mozilla:hu:official&source=ln

ms&tbm=isch; letöltés: 2014. október 5. 

 Balázs János – Martinkó András (szerk.) 1959–1962. A magyar nyelv értelmező szótára I–VII. Akadémiai Kiadó. Budapest. 

 Forgács Tamás 2003. Magyar szólások és közmondások szótára. Tinta Könyvkiadó. Budapest. 2003. 

 Kiss Gábor (főszerk.) 2001. Magyar szókincstár. Tinta Könyvkiadó. Budapest.     

Tantárgyi  

kapcsolatok 

Természetismeret Az olvasott művek topológiája alapján 

Erkölcstan A szülőföld, a haza iránt érzett szeretet megnyilvánulásainak fontossága a műalkotásokon és a személyes 

élményeinken keresztül  

Hon- és népismeret A hazai táj, saját városunk, falunk ismerete 

Informatika Tájékozódás, információgyűjtés tájakról, városokról 

Képzőművészet A nézőpont, a perspektíva tanulmányozása. A táj vizuális megjelenítésének megfigyelése 

Vizuális kultúra A szöveg képe (a nem nyelvi jelek szerepe), film és irodalom 

  

http://www.youtube.com/watch?v=XztkOYYTOP8
http://mek.oszk.hu/02100/02152/html/03/215.html
https://www.google.hu/search?q=kupol%C3%A1k&safe=off&client=firefoxa&hs=u0M&rls=org.mozilla:hu:official&source=lnms&tbm=isch
https://www.google.hu/search?q=kupol%C3%A1k&safe=off&client=firefoxa&hs=u0M&rls=org.mozilla:hu:official&source=lnms&tbm=isch
http://hu.wikipedia.org/wiki/Tinta_K%C3%B6nyvkiad%C3%B3
http://hu.wikipedia.org/wiki/Tinta_K%C3%B6nyvkiad%C3%B3
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Óra 

A téma 

órákra  

bontása 

Didaktikai  

feladatok 

Fejlesztési  

területek  

(attitűdök,  

készségek,  

képességek) 

Ismeretanyag 

(fogalmak,  

szabályok…) 

Módszerek, 

munka-

formák 

Szemléltetés, eszközök Házi feladat Megjegyzések 

1. Petőfi 

Sándor: 

Az alföld 

Új anyag 

feldolgozása 

Ismeretszerzés 

 

A költői szöveg 

elemzése, 

értelmezése  

 

 

 

 

 

 

 

Az alföld 

jellegzetességei-

nek 

megfigyelése, a 

táj hangulatának 

érzékelése 

 

 

 

 

 

A tények, 

jelenségek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A költői szöveg 

kifejező olvasása, 

gyakorlása;  

szövegértés 

 

 

 

Szóbeli és írásbeli 

kommunikáció 

Az esztétikai-

művészi  

tudatosság 

fejlesztése: 

a művészi  

önkifejezés,  

A tájleíró 

költemény 

szerkezetének, 

stílusának 

megismerése 

 

Fogalom-

meghatározások: 

a leírás haladási 

irányai: 

közelítés, 

távolítás 

 

 

 

 

 

 

 

Látvány 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontális és 

csoport-

munkában 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jegyzetkész

ítés 

 

 

 

 

 

A szülőföld,  

a haza iránti 

érzelmekről 

való 

gondolko-

Tájképek 

Szótárak 

(Értelmező szótár; 

Magyar szólások és 

közmondások) 

Tk.: 194. 

Ért./2., 4. 

El./1., 2. 

Mf.:52/1., 

54/5., 53/5. 

Memoriter: 

1–6. vsz. 

Tk.: 195. 

Ért./6. 

Kapcsolat: 

természet-

ismeret, 

erkölcstan 
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sokoldalú 

elemzése 

a saját nézőpont 

összevetése mások 

véleményével 

Érzelmi 

viszonyulás, 

azonosulás, 

elfogadás, 

megértés  

 

A lírai én 

érzelmei, 

gondolatai 

dás, 

beszélgetés 

2. Leírás Ismétlés 

Ismeretbővítés, 

 

 

 

 

Az ön- és 

társkorrekció 

képessége, 

készségfejlesztés: 

a leíró szövegtípus 

alkotásának fázisai  

Rövid 

szövegértelmezési 

és szövegalkotási 

feladatok   

 

Az olvasási,  

a szövegértési 

készség, a 

szókincs és a 

rendszerező 

képesség 

fejlesztése 

 

Írásbeli 

szövegalkotási 

készség,   

a nyelvi 

igényesség 

fejlesztése 

 

Állatleírás, 

tárgyleírás, 

tájleírás 

 téma 

 cél 

 anyaggyűjtés 

 (adatkeresés) 

 haladási irány     

 tagolás 

(szerkezet) 

 vázlatírás 

 kidolgozás 

 címadás 

 szövegkép, 

megformálás 

Csoport- 

munka; 

egyéni és 

páros 

munka 

 

 

 

 

 

 

Címadás, 

nézőpont 

választása, a 

szókincs 

bővítése  

 

M. ny. mf.: 45/1.  

M. ny. mf.: 47/5.,6., 7. 

(kupolák:  

képek) 

M. ny. mf.: 

48/9. 
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3. Petőfi 

Sándor:  

Az alföld 

Ismétlés 

 

 

A szöveg 

feldolgozása, 

műértelmezés, az 

elemzés 

folytatása 

A költői szöveg 

stílusának, 

gondolatgazdag-

ságának elemzése 

 

Ismeretbővítés 

 

Készség-

fejlesztés 

(differenciált 

foglalkozás)  

 

 

Kifejező, pontos 

szövegmondás 

 

A műalkotás 

elemzésével, 

értelmezésével a 

pozitív befogadói 

attitűd fejlesztése,  

az esztétikai 

minőség 

tiszteletének 

kialakítása 

 

 

 

 

A rendszerező 

gondolkodás 

fejlesztése 

 

 

Válogató olvasás 

A leírás 

sajátosságainak 

felismerése: 

motívumok, 

témák, 

gondolatok, 

érzelmek, 

hangulatok 

azonosítása a 

vizsgált 

szövegekben 

A poétikai 

eszközök 

értelmezése 

 

Frontális, 

páros  

munka, 

csoport- 

munka 

Tk.: 194. 

Ért./3., (diff.)  

El./3.,4.,5.,7. 

Mf. 2.,4. 

 

Vershallgatás: 

Latinovits Zoltán 

előadásában 

Tall./1.  

Tk.: 196. 

(diff.) 

Tall./1. 

 

Memoriter  

7–12. vsz.  

 

Leírás 

készítése 

gyermekkori 

kedvenc 

játékról, 

szobáról, 

tárgyról (más 

személy 

nézőpontjá-

ból) 

Fakultatív:  

a memoriter 

ismerete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Leírás 

 

 

 

Ismétlés, 

ellenőrzés 

 

Gyakorlás:  

hosszabb leíró 

szöveg és vázlata 

 

 

A szövegből 

információk 

gyűjtése, azok 

Olvasás 

Szövegértés 

 

Az absztrakciós, 

rendszerező 

képesség 

fejlesztése, 

táblázatkészítés 

 

Együttműködés: a 

kapcsolati kultúra 

fejlesztése 

A leírás menete: 

a haladási irány  

 

A szöveg 

építkezése: 

tematikus és 

hangulati 

elemek 

azonosítása 

Frontális 

munka 

 

 

Csoport- 

munka, 

páros 

munka 

Tk. 

Petőfi Sándor: Úti levelek 

Munkalap 

 

 

A szövegből 

elkezdett 

gyűjtés 

folytatása 

 

 

Koncentráció: 

m. nyelv és 

irodalom  
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értelmezése, 

rendszerezése 

Tájékozódás a 

leíró szövegben 

 

5. Petőfi 

Sándor: 

Úti levelek 

III. levél 

A megszerzett 

ismeretek 

elmélyítése, 

kiegészítése 

Ellenőrzés (hf.) 

 

A leírás 

motívumainak 

összevetése 

különböző 

műfajú és 

formájú művek 

alapján 

 

A vers és a próza 

összehasonlítása 

 

Irodalom és film 

összehasonlítása 

Szövegtanulás 

 

 

 

Versmondás, 

kifejező előadás  

 

Az olvasási 

készség fejlesztése 

 

Ön- és 

társkorrekció 

 

 

Globális olvasás 

Nyelvi és nem 

nyelvi információk 

értelmezése 

(térképolvasás, 

adatkeresés) 

 

Az íráskészség 

fejlesztése 

 

IKT-tartalmak 

értékelése 

 

 

A prózai és a 

verses forma 

jellemzői 

 

A költői 

stíluseszközök, a 

kifejezett 

érzelmek, 

hangulatok, a 

tematika a 

formától és a 

műfajtól 

függetlenek 

 

 

Az úti levél mint 

a levél 

műfajának 

sajátos változata 

 

Csoport-

munka 

Frontális 

munka 

Egyéni 

munka 

 

Jegyzetelés 

 

 

 

 

 

 

 

Vázlatírás 

 

 

Térkép, atlasz, 

Tk.: 206.  

Ért./1.,3. 

El./4., 5. 

Mf.: 54–55. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hazai tájakról készült 

természetfotók,  

film (részlet)  

a nemzeti parkokról 

 

Költői 

stíluseszközök 

gyűjtése a 

prózai műből 

Könyvtári óra 

Koncentráció: 

magyar nyelv, 

természet-

ismeret, 

vizuális kultúra 
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6. Petőfi 

Sándor: 

Szülő-

földemen, 

Kisfaludy 

Károly: 

Szülőföl-

dem szép 

határa 

 

 

 

 

 

 

 

Ismeretbővítés 

 

 

 

A korábbi 

ismeretek 

elmélyítése 

 

 

 

 

A két költemény 

összehasonlító 

elemzése 

 

 

 

Az előismeretek 

felidézése 
 

 

Ellenőrzés: 

versmondás 

(memoriter) 

A kognitív 

képességek 

fejlesztése: 

adatgyűjtés, 

kutatás 

 

 

 

 

 

 

A rendszerező-

képesség, a 

probléma-

megoldó 

gondolkodás 

fejlesztése 

 

 

Készségfejlesztés:  

a szóbeli 

kifejezőkészség 

fejlesztése 

 

 

 

A vershelyzetek 

összehasonlítása 

 

 

A költői attitűd 

elemzése 

 

 

 

 

A költemények 

tér- és 

idővonatkozása-

inak, formai, 

stilisztikai 

jellemzőinek 

összevetése 

 

Frontális 

munka, 

párosmunka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Személyes 

élmények 

előhívása, 

élménybesz

ámoló  

 

Tk.: 211.  

Ért./1–3. 

El./1–6. 

 

 

 

 

 

 

 

A tanulók gyűjtőmunkái-

nak bemutatása 

Tk.: 212. 

Tall./2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Információ-

gyűjtés 

internetről 

 hazai tájak 

 képek, 

könyvek, 

fotók 

 

Koncentráció: 

erkölcstan 

képzőművészet 

természet-

ismeret 
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7. Arany 

János: 

Vásárban 

Ismeretbővítés, 

 

 

 

Hangos olvasás, 

versértelmezés  

 

 

Arany 

életrajzának 

részletével való 

összevetés: az 

ismétlődő vagy 

hasonló 

motívumok 

megfigyelése 

 

 

Ellenőrzés: 

      feladatlap 

Szövegértelmezés 

 

 

 

 

 

Az olvasási 

készség 

fejlesztésére 

 

 

A helyi, nemzeti 

kulturális örökség 

tudatosításával az 

esztétikai-

művészeti 

tudatosság és 

kifejezőkészség 

fejlesztése 

 

Szókincsbővítés 

IKT-használat 

A vershelyzet 

 

 

 

 

 

A költő 

emlékeinek, 

érzéseinek 

kifejeződése 

 

Ismétlődő 

motívumok 

versben, 

prózában 

Frontális 

munka, 

páros 

munka, 

csoport-

munka  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A vásárok 

hangulata, 

néhány 

érdekesség 

a 19. 

századi 

pesti életből 

 

Tk. 

Ért./1–4. 

El./1–3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A vásárok hangulata a 

XIX. századi fővárosban 

(http://mek.oszk.hu/02100/02

152/html/03/215.html)  

Jegyzetkészí-

tés Arany 

János 

Önéletrajzi 

levél című 

írása alapján 

Kapcsolat: 

hon- és 

népismeret 

 

8. Szabó  

Lőrinc: 

Életrajzo

m? 

Tücsök-

zene 

 

A témakör 

ismereteinek 

összefoglalása, 

rendszerezése 

 

A memoriter 

ellenőrzése 

 

Az önálló 

szövegalkotás 

előkészítése 

A szövegalkotási 

készség fejlesztése 

 

 

 

 

A helyzetnek 

megfelelően 

alakított 

kommunikáció 

gyakorlása  

Az ismételt 

fogalmak: 

 szövegtípus 

– leírás 

 szemléletesség 

 hangulat 

 haladási irány 

 cím 

 Tk.: 217. 

Kérd./1.,2., 3. 

 

Válogatás a 

gyűjtött 

képekből, 

albumokból, az 

internetről 

 

Kapcsolat: 

természet-

ismeret 

http://mek.oszk.hu/02100/02152/html/03/215.html
http://mek.oszk.hu/02100/02152/html/03/215.html


Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatba lépéshez Magyar nyelv és irodalom 

 

Az emberi erőforrások minisztere által … …-én elfogadott általános tájékoztató anyag 2017.évi minősítési eljárásoktól hatályos változata 

88 

 

 

A vers és a próza 

leíró részleteinek 

összehasonlítása 

 

 

A leírás 

szövegtípus 

jellemzőiről 

tanultak  

összegzésével az 

íráskészség 

fejlesztése 

 tagolás 

 szerkesztés 

 

9. Témazá-

rás 

Számonkérés, 

ellenőrzés: 

írásbeli 

szövegalkotás 

Az alkotó és a 

szülőföld 

kapcsolatának 

kutatása, 

elemzése alapján 

szerzett 

ismeretek 

felhasználásával 

Szövegalkotás:  

leíró szövegek 

alkotása  

 

Képek, vizuális 

élmények nyelvi 

megformálása, 

személyes 

élmények alapján 

 

 

 

Egyéni 

munka 

 

 

10-12 

mondatos, 

személyes 

élményen 

alapuló 

fogalmazás 

alkotása 

 

 

 

 

Képek, albumok: saját és 

tanári gyűjteményből; 

választás alapján 

  

10. Javítás, 

értékelés 

értékelés 

alkalmazás 

Ön- és 

társkorrekció 

 

 

 

 

Jó példák, 

részletek 

felolvasása 

Az írásbeli szövegalkotás 

értékelése, javítása  

Értékelés:  

képes-e kifejezni saját 

valóságát és valóságértel-

mezését; 

a tanult szabályok 

követésében milyen 

szintre jutott el; 

a megtanult ismereteket  

milyen szinten képes 

alkalmazni 
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12. REFLEXIÓ TEMATIKUS TERVHEZ (MAGYAR NYELV ÉS 
IRODALOM, 5. OSZTÁLY) 

 

REFLEXIÓ TEMATIKUS TERVHEZ 

Készítette [név]  

Iskola általános iskola és gimnázium  

Tantárgyai magyar nyelv és irodalom – erkölcstan, 

etika 

Műveltségi terület magyar nyelv és irodalom  

Tantárgy magyar nyelv, irodalom 

Évfolyam/osztály 5. évfolyam / 5. a 

Tanév 2013–2014. 

 

1. A pedagógiai helyzet leírása; a téma helye a tananyagban 

A témakörben egymásra épültek az irodalmi és a magyar nyelvi tananyagrészek, és ez a tantárgyi 

koncentráció változatos munkaformákat, módszereket, technikákat inspirált, tematikus, motivikus, 

esztétikai-poétikai nézőpontokat hozott működésbe. 

Az írásbeli és a szóbeli feladatok arányos tervezése az anyanyelvi kompetencia számos területének 

fejlesztését lehetővé tette. A témakörben meghatározó arányban a NAT és a kerettanterv által előírt 

tartalmak szerepeltek. A szélesebb körű tantárgyi koncentráció (természetismeret, erkölcstan, hon- és 

népismeret, informatika, vizuális kultúra, ének-zene) színesebbé tette a tanórákat, erősítette a motiválást, 

szélesítette a tanulók látókörét. 

Az órák 40%-át az iskolai könyvtárban tartottam, ahol a kézikönyvek és az IKT-eszközök használata 

biztosítva volt. 

A tanulók nagyon gyorsan elsajátították ezek használatát. Természetessé vált a könyvek közötti 

munka, az elhelyezkedés. A kellemes és inspiratív tanulási környezetben felszabadultan, ugyanakkor 

fegyelmezetten és hatékonyan tevékenykedtek. (Előfordult, hogy a dupla órák közötti szünetben nem 

akartak kimenni a könyvtárból, szívesebben olvasgattak a polcoknál. Egyébként a korrepetálások is itt 

zajlottak.)  

A tankönyv és a munkafüzet feladataihoz kétszer készítettem külön feladatlapot, munkalapot, 

amelyek a feldolgozást segítették, és kétszer az ellenőrzés céljával. Ezek jól kiegészítették az egyéb 

írásbeli munkákat. Lényegében a jegyzetelés, a vázlatkészítés elősegítése, támogatása volt velük a 

célom. A kognitív képességek fejlesztését szolgálták, ugyanis a struktúrák alkotása, értelmezése, 

használata, valamilyen algoritmus gyakorlása valósult meg a nyelvi szövegek vizsgálata során is.   

 

2. A tervezés szaktanári, pedagógiai koncepciója (elemzés, érvelés) 

A választott munkaformákban előnyben részesítettem a csoport- és a páros munkákat. Az ötfős 

csoportokban minden tanuló aktívan dolgozott. A tudáselsajátítás kooperatív kerete és a hozzá 

kapcsolódó technikák (csoportmozaik, szóforgó, reciproktanítás a memoriterek rögzítésére) motiválók 

voltak a témakör minden óráján. Az egymásra figyelés, az együttműködés egyfajta kíváncsisággal és 

egészséges versenyszellemmel párosult. Ugyanakkor a differenciálásra is lehetőséget kínált. 
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Az olvasásban felzárkóztatásra, korrepetálásra szorulók rövidebb szövegeket kaptak, a 

térképolvasásban több feladatuk volt. Pl. az Úti levelekből a nehezebb szövegrész a jobban olvasók 

feladata volt; a rövidebb mondatoknál (a Hortobágy leírása) és a válogató olvasásban, valamint az 

ismétlő, gyakorló olvasásban már mindenki egységesen kapott feladatot. 

Az adatgyűjtés, a jegyzetelés páros munkaformában volt a leghatékonyabb. A tanulók 

megbeszélhették egymással a megoldásokat, és a táblázatokban való eligazodás is gördülékenyebbnek 

bizonyult. Kifejezetten fejlesztő volt ez a munkaforma; az év elején tapasztalt nehézkes vázlatírás, 

jegyzetelés jelentősen fejlődött. 

Az anyanyelvi kompetencia fejlesztése a tantárgyi koncentráció következtében eredményesebb lett.  

Az írásbeli és szóbeli szövegalkotás, az olvasás és a szövegértés fejlesztését különböző szövegtípusok 

feldolgozásával oldottam meg. A témakörben különböző összefüggéseket (ismétlődést, ellentétet, 

párhuzamok, ok-okozati viszonyt, kifejtettséget stb.) vizsgálva a kognitív képességek fejlődtek. Az 

információkereséshez és -feldolgozáshoz változatos segédeszközöket (pl. térkép, fényképek) 

biztosítottam. 

A tanulók esztétikai-művészi tudatossága a klasszikus művek megismerése, megtanulása által 

fejlődött. Alkotó munkájukban a saját nézőpontjuk érvényesítése által önkifejezésre nyílt lehetőségük 

(örömmel éltek vele), és a megosztás különféle formái fejlesztették vitakultúrájukat, építették kritikai 

gondolkodásukat.   

Mind a tanulói munkákban, mind pedig a tanítási órákon használtunk IKT-eszközöket és különböző 

kézikönyveket. A ppt-k, az internetről letöltött filmrészletek, képek szemléletessé tették a feldolgozott 

tananyagot. Motiváló szerepüket hangsúlyoznám; az órák adott pillanataiban mindenki figyelt, érdekelte 

őket a képekhez kapcsolódó feladat, kérdés. A személyes élmények mozgósításának is jó eszközei 

voltak. 

A differenciált foglalkoztatás érdekében önként vállalt feladatként a témakörben jól haladók (jól 

olvasók, a házi feladatban, verstanulásban nem elmaradók) szorgalmi gyűjtőmunkaként IKT-s 

feladatlapot kaptak. Ezen térképismeret szerepelt, irodalmi idézeteket, alkotókat és szülőhelyüket kellett 

azonosítani.  

A témakör egyik hangsúlyos feladata volt a memoriter. Petőfi Sándor Az alföld című versét mindenki 

megtanulta. (Három tanuló betegség miatt kért haladékot.) 

A számonkérés írásbeli formája egy röpdolgozat és egy szövegalkotási feladat volt. Ezeket 

előkészítettem. A feladatlaphoz hasonlót hat tanuló korábban megoldott már. (Önként jelentkeztek, és 

4,5 átlag lett az eredményük.) 

A szövegalkotás házi feladatként szerepelt, a tanulók 75%-a a leírás szabályait jól követte. 

A szöveg tagolására és a helyesírásra kellett felhívni a figyelmüket. 

A témazáró dolgozat, a leírás szövegalkotási feladatként 4,2-es és 3,9-es átlagú lett. Értékelése külön 

dokumentum. 

 

3. Önértékelés – konklúzió  

A tematikus tervben leírt programot részletes óravázlatokban is feldolgoztam.  
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A tanulók betegsége miatt nem tudtam az összehasonlító versértelmezést, Petőfi és Kisfaludy művét 

a tervezetnek megfelelően feldolgozni, mert a sok hiányzó miatt csak négy csoportban dolgoztunk az 

órán. A helyzetnek megfelelően alakítottam át a feladatokat, az 5. csoport munkáját frontális 

munkaformában oldottuk meg. 

Mivel a csoportok vezetői hiányoztak, néhány feladat esetében hatékonyabbnak láttam a páros 

munkát. Kissé lassabban haladtunk a szövegfeldolgozásban, de mindannyian szóhoz jutottak az órán, így 

megtapasztalták, hogy fontos, ha véleményt mondanak, és bátran vállalkozhatnak szereplésre. A 

következő órán láthatóan nagyobb önbizalommal dolgoztak azok is, akik visszahúzódóbban, 

csendesebben szoktak szerepelni.  

Ha ezt a témakört újra tanítom 5. osztályban, a szövegalkotás horizontján hangsúlyosabban fogom 

összekapcsolni az irodalmi és a magyar nyelvi órák tartalmait. (A gyermekek főként a leíró nyelvtani 

feladatokat és a helyesírást érzik nyelvtannak, ezért bonyodalmat okoz, hogy milyen könyvet, füzetet 

hozzanak magukkal, hogyan készüljenek.) 

A korrepetálásokon olvastuk a témakör hosszabb prózai szövegeit. Ezeket is szívesen beépíteném a 

tanórák anyagába. Meggondolandónak tartom, hogy ne csak a felzárkóztatás céljából forduljak ezekhez 

a szövegekhez, hanem a differenciálás eszközeként tekintsem a szorgalmas, jobban haladó tanulók 

számára is. 

A témakörből tanulói projektmunkát is tervezhetnék. Ebben a munkafázisban az adott osztállyal még 

nem éreztem megalapozottnak, hogy a tanulói önállóságra jobban építsek. 
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13. ÓRATERV (IRODALOM, 5. OSZTÁLY) 
 

AZ 1. ÓRATERV 

Készítette [név] 

Iskola általános iskola és gimnázium 

Tantárgy magyar nyelv és irodalom 

Évfolyam/osztály 5. évfolyam 

 

Petőfi Sándor: Az alföld 

 

Témakör 1. Táj, szülőföld; 2. Leírás Az óra anyaga Petőfi Sándor: Az alföld 

A megelőző óra témazárás A következő óra leírás 

Óratípus újanyag-közlő Módszer frontális, csoportmunka 

Cél- és 

feladatrendszer 

A tájhoz, a szülőföldhöz való kötődés érzelmi igényének kialakítása. 

A jellegzetes magyar táj megfigyelése. 

Az alkotónak szülőföldjéhez, a magyar tájhoz való viszonyulása. 

A tájleíró költeményben megjelenített téma, a motívumok, gondolatok, érzelmek, hangulatok azonosítása. 

A vers memoriterként való megtanulása. 

Didaktikai  

feladat 

ismeretbővítés 

Készségfejlesztés Az olvasási, a szövegértési készség, a szókincs és a rendszerező képesség fejlesztése. 

A feldolgozandó 

szöveg(részlet)ek 

Petőfi Sándor: Az alföld (kötelező memoriter a teljes mű) 

A felhasznált  

források 

Balázs János – Martinkó András (szerk.) 1959–1962. A magyar nyelv értelmező szótára I–VII. Akadémiai Kiadó. Budapest.  

Forgács Tamás 2003. Magyar szólások és közmondások szótára. Tinta Könyvkiadó. Budapest. 2003. 

Kiss Gábor (főszerk.) 2001. Magyar szókincstár. Tinta Könyvkiadó. Budapest.      

tantárgyi  

kapcsolatok 

erkölcstan A szülőföld, a haza iránt érzett szeretet megnyilvánulása. 

hon- és népismeret A hazai táj, saját városunk, falunk ismerete. 

informatika Tájékozódás, információgyűjtés tájakról, városokról. 

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Tinta_K%C3%B6nyvkiad%C3%B3
http://hu.wikipedia.org/wiki/Tinta_K%C3%B6nyvkiad%C3%B3
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Idő-

keret 

Az óra menete 

 Nevelési-oktatási stratégia 
 

Megjegyzések 

Módszerek Tanulói tevékenységek 
Tanulói 

munkaforma 
Eszközök 

3 

perc 

Nyitás, szervezés: 

köszönés, a tanár meghallgatja a 

hetest; 

5 fős csoportok létrehozása; 

a munkaeszközök előkészítése. 

 

 

Tanári 

közlés 

A hetes jelent, verset mond. 

 

 

A tanulók a tanár utasítása 

alapján csoportokat 

alakítanak. 

  

 

Füzet, 

tankönyv, 

munkafüzet, 

ceruza, toll 

 

 

 

Korábban kialakult 

csoportok. 

5 

perc 

Ráhangolás:  

a táj és az ember kapcsolata 

különböző képek hangulatteremtő 

hatásának elemzésével. 

 

Ismétlés, motiválás: 

A tanár ismerteti a feladatot és a 

szabályt: 

A csoportok sorban leíró részleteket 

idéznek a János vitézből. Három 

pontot kapnak, akik legtovább tudják 

a példákat sorolni, az előttük kiesők 

2, 1 pontot gyűjthetnek. 

Feladat: 

Idézzetek a műből tájleíró részleteket, 

napszakot, évszakot bemutató 

sorokat! 

 

 

 

 

 

 

Játék, 

verseny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A korábbi ismeretek 

felidézése. 

 

 

 

 

Egymás közléseit figyelve 

közlik a helyes válaszokat 

(a memoritereket felidézik). 

Csoportmunka 

 

  

 

 

 

Rövid, csoporton belüli 

egyeztetés után 

kezdődik a játék. 

A csoportok arányos 

elosztásúak; lehet 

„segédzsűri”, az 

értékelést figyelő egy-

két tanuló. 
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Határozza meg a csoport, hogy az 

elhangzott idézet milyen hangulatot, 

érzelmet idézett fel! 

 

3 

perc 

Az óra témájának közlése: 

 Petőfi Sándor Az alföld című 

versével foglalkozunk a mai és a 

következő órán. 

 1844-ben írta ezt a versét.  

 Hány évvel ezelőtt? 

 Mit gondoltok, ennyi idő elteltével 

megértjük-e, miről szólt a költő? 

 

 

 

Feladat: 

Figyeljétek meg, mit közöl az 

Alföldről a költemény! 

Bemutató olvasás. 

A vers szövegének megismerése, 

megfigyelése. 

Tanári 

közlés 

 

 

 

 

Tanulói válasz: 

170 éve írta a költő ezt a 

versét. 

A tanulók füzetükbe írják a 

táblára felírt vázlatot. 

 

 

 

A tanulók követő olvasással 

figyelik a tanári felolvasást. 

Frontális 

munka 

Füzet Táblán: 

Petőfi Sándor: 

Az alföld (vázlat) 

1. 1844-ben Pesten írta 

a verset. 
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30 

perc 

 

(15 

perc) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szövegértelmezés 

 

 

Tanári kérdések: 

 Mi a költemény témája? 

 Kinek a nézőpontjából látjuk a 

tájat? Hol, hogyan van jelen a 

tájban?  

 Az Alföldnek milyen részleteit, 

jellemzőit említi a költő? 

 

 

 

Tanári közlés:  

A tájleíró költemény lírai műfaj, 

tárgya, témája a lírai ént körülvevő 

környezet. Ezek bemutatásán túl a 

költő érzelmeiről is vall. 

 

A versszöveg szókincsének 

értelmezése. 

 

Tanári közlés és kérdés: 

Vizsgáljuk meg a vers szókincsét! 

 Milyen tudományokban fordulhat 

elő az alföld kifejezés? 

 Milyen jelentésben használatos?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tanulók válaszolnak a 

kérdésekre (várhatóan):  

 Az Alföld, a táj; a költő 

érzelmei. 

 A költő nézőpontjából. 

 Képzeletben, de jó 

ismerője az Alföldnek. 

 Tisza, Kiskunság, 

tanyák, ménesek, 

búzatáblák, csárda, 

betyár stb. 

Írás: a vázlat folytatása. 

 

 

 

 

 

 

 

 

a természetismeretben 

 

felszíni forma 

 

A tanulók elvégzik a 

feladatokat: 

Frontális 

munka 

 

Csoportmunka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Füzet, mf. 

 

 

 

 

 

 

Magyar 

értelmező szótár 

(legalább 3) 

 

Magyar 

szókincstár 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Műfaja: 

tájleíró költemény 

(tájelemek, érzelmek) 
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(15 

perc) 

 

A csoportok feladata szóértelmezés, 

amelyet a kártyákon találtok meg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tájékozódás a vers szövegében:  

 Másoljátok a mf.-ben az 53/3. 

feladatba az értelmezett szavakat a 

megfelelő sorokhoz! 

A vers olvasása szakaszonként 

(egységenként); a jelentkező tanulók 

olvasnak. 

 A mf. 53/3.-ban a jegyzetkészítést 

folytassuk, az olvasással 

párhuzamosan! 

 

 

 

Csoportfeladatok: 

 

1. Mf.: 52/1., tk.: 194. 

Ért./1. 

2. Értelmező szótárból: 

ménes, szemfödél; tk.: 194. 

Ért./2. 

3. Értelmező szótárból: 

csárda, betyár; tk.: 194. 

Ért./4. 

4. Értelmező szótárból: 

róna, délibáb; tk.: 194. 

Ért./3. 

5. Mf.: 54/5., tk.: 195. 

Ért./5. 

 

A szavak jelentését 

felolvassák, a mf. 

feladatmegoldásait 

ismertetik. 

Feladat: másolás. 

A verset a jelentkező 

tanulók szakaszonként 

felolvassák,  

közös megbeszélés után 

jegyzetelés: a mf. 53/3. 

kitöltése. 

 

 

 

Frontális 

munka 

O. Nagy Gábor: 

Szólások és 

közmondások 

 

Tk., mf. 

Szókártyák:  

csoportonként az 

elvégzendő 

feladatokkal  

 
Munkafüzet 
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3 

perc 

Értékelés, lezárás. 

 

 

 

 

 

 

A csoportok értékelik a 

csoporttagok aktivitását, 

eredményességét. 

A csoportok legjobbjai 1-1 

pontot kapnak. 

   

1 

perc 

A házi feladat kijelölése: 

A verset könyv nélkül meg kell 

tanulni; a következő órára az 1–6. 

vsz. 

Mf.: 53/4. szorgalmi feladat. 

Tk.: 195. Ért./6. 

 A tanulók felírják a házi 

feladatot. 

   

 

 

Mellékletek 

 

1. Táblakép 

 

 

Petőfi Sándor: Az alföld 

(vázlat) 

 

1. 1844-ben Pesten írta a verset. 

 

2. Műfaja: tájleíró költemény (tájelemek, érzelmek). 

 

 

 

2. A kiosztandó feladatok 
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1. csoport 

 

Oldjátok meg a feladatokat!  (A füzetbe, ill. a munkafüzetbe írjatok!) 

1. Mf.: 52/1. 

2. Tk.: 194. Ért./1. 

 

 

 

 

2. csoport 

 

Oldjátok meg a feladatokat!  (A füzetbe, ill. a munkafüzetbe írjatok!) 

1. Értelmező szótárból: ménes, szemfödél. 

2. Tk.: 194. Ért./2. 

 

 

 

3. csoport 

 

Oldjátok meg a feladatokat!  (A füzetbe, ill. a munkafüzetbe írjatok!) 

1. Értelmező szótárból: csárda, betyár. 

2. Tk.: 194. Ért./4. 
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4. csoport 

 

Oldjátok meg a feladatokat!  (A füzetbe, ill. a munkafüzetbe írjatok!) 

1. Értelmező szótárból: róna, délibáb. 

2. Tk.: 194. Ért./3. 

 

 

5. csoport 

 

Oldjátok meg a feladatokat!  (A füzetbe, ill. a munkafüzetbe írjatok!) 

1. Mf.: 54/5. 

2. Tk.: 195. Ért./5. 

 

 

 

3. A feladatok megoldása 

1. csoport 

 

Mf.: 52/1.  

alföld, fennsík, a tengerszintnél lejjebb fekvő síkság, környezeténél alacsonyabban fekvő síkság, síkság 

Tk.: 194/1.    

képzet = elképzelés, elgondolás, gondolat, idea, észkép, érzés, észlelés, képzelet, fantázia, álomvilág, képzelem (rég.), 

képzelőerő, képzelőtehetség, lelemény, képzet, ábránd, imagináció(id.), kitaláció, ábrándozás, agyszülemény, 

elmeszülemény (pej.); ellentéte: valóság, realitás, képzelődés (Magyar szókincstár, Tinta Könyvkiadó, Budapest, 

2001.) 

 

2. csoport 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Tinta_K%C3%B6nyvkiad%C3%B3
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Értelmező szótár 

ménes = együtt legelésző lovak csoportja; lótenyésztő gazdaság 

szemfödél = halotti lepel, szemfedő 

Tk.: 194. Ért./2. 

ló, szarvasmarha, juh, vadon élő állatok csoportja (farkas, kóbor kutyák, esetleg disznó), disznó, méh (rovarok, 

madarak csoportja) 

 

3. csoport 

 

Értelmező szótár 

csárda = országút melletti kocsma, fogadó; Ki a legény a csárdában (szólás) ’ki a legerősebb, ki a legjobb’ 

Tk.: 194. Ért./4.    

betyár = 1. útonálló (pl. Rózsa Sándor); 2. mihaszna fickó; 3. (tréfás) vásott, csintalan gyerek; nőkkel huncutkodó férfi 

betyár = 1. (rosszalló) haszontalan, semmirekellő; 2. huncut; 3. (kínos, bizalmas) kínos, rossz 

 

betyárból lesz a legjobb pandúr ’gyakran az tud másokat legjobban vmely rendelkezés végrehajtására rászorítani, aki  

régebben maga vétett legdurvábban a fegyelem, rend v. rendszabályok ellen’ (Magyar szólások és közmondások szótára, Tinta 

Könyvkiadó, Budapest, 2003.) 

 

betyárbecsület = a cinkos iránt érzett bajtársiasság; Nem árulja el tett tettestársát betyárbecsületből. 

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Tinta_K%C3%B6nyvkiad%C3%B3
http://hu.wikipedia.org/wiki/Tinta_K%C3%B6nyvkiad%C3%B3
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4. csoport 

 

Értelmező szótár 

róna (választékos) = síkság, alföld, puszta, lapály 

délibáb = 1. légköri fényjelenség; 2. ábrándkép, álom, érzékcsalódás, illúzió, káprázat, látomás, tünemény 

 

Tk.: 194. Ért./3. 

Jókai írásában az 1. jelentésben szerepel, légköri jelenséget, a nyári melegben tapasztalható látványt írja le 

délibábos elképzelések = ábrándképet, elképzelhetetlen, nehezen megvalósítható vágyakozás 

 

 

 

5. csoport 

 

Mf.: 54/5.   

sorrend: e,  c,  g,  f,  a,  b,  d 

 

Tk.: 195. Ért./5.       

pl. a szamarak legelték, gyakran ez volt fő táplálékuk 

 

 

  



Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatba lépéshez Magyar nyelv és irodalom 

 

Az emberi erőforrások minisztere által … …-én elfogadott általános tájékoztató anyag 2017.évi minősítési eljárásoktól hatályos változata 

102 

14. REFLEXIÓ AZ ÓRATERVHEZ (IRODALOM, 5. OSZTÁLY) 
 

REFLEXIÓ AZ 1. ÓRATERVHEZ 

Készítette [név]  

Iskola általános iskola és gimnázium  

Tantárgy magyar nyelv és irodalom 

Évfolyam/osztály 5. évfolyam  

Petőfi Sándor: Az alföld 

Témakör 1. Táj, szülőföld; 2. Leírás Az óra anyaga Petőfi Sándor: Az alföld 

A megelőző óra témazárás A következő óra leírás 

Óratípus újanyag-közlő Módszer frontális, csoportmunka 

Taneszköz tankönyv, munkafüzet Szemléltetés térkép, szótár 

 

1. Előkészítés, tervezés 

1.1. A téma(választás): A NAT és a kerettanterv kötelező tananyaga Petőfi Sándor Az alföld című költeménye. Két tanítási órára terveztem  

a mű komplex feldolgozását. 

 

1.2. Az óra célja: A Petőfi-vers megértése, a szövegtanulás megalapozása. Mivel a témakör később sorra kerülő szövegfeldolgozásai, szövegalkotási 

feladatai is kapcsolódnak majd ehhez a műhöz, a komplex elemzés első óráján a következő célokat határoztam meg:  

1.2.1. Petőfi költeményének szövegszintű feldolgozása 

1.2.2. Készségfejlesztés 

1.2.3. Gyakorlás 

 

1.3. A tanulás-tanítás körülményei: Az óra felépítésében azt terveztem és valósítottam meg, hogy a költői szöveg befogadásához szükséges értelmi és 

érzelmi megalapozás megtörténjék. Legyen képes minden tanuló a verstanuláshoz, a feldolgozáshoz szükséges értő és pontos olvasásra.   
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2. Megvalósulás és megvalósítás 

A témakör első órája a tervezettnek megfelelően alakult. A motiválás, az ismeretszerzés, a készségfejlesztés a tanulókkal való további közös munka alapjául 

szolgálhat.  

 

2.1. Sikerforrás (erősség): A korábbi tananyag ismétlése, a tematikus kapcsolódódás az új ismeret befogadását motiválta. A szókincs vizsgálata, a szótárak 

használata a tervezettnél gyorsabban ment, ezért több idő jutott a vers olvasására. (Négyszer olvastuk végig az órán.) Sokat jelentkeztek a tanulók, 

láthatóan értették a szöveget, és nagy kedvvel jelentkeztek a kifejező felolvasásra, sokan szépen hangsúlyozták a költeményt.  

 

2.2. Hiány (gyengeség): Az idézetek csoportos felidézésében, az ismétlésben a szervezés sok időt vett el. A munkafüzetbe történő jegyzetelésben 4-5 

tanuló lassú, ők lemaradtak a társaiktól. 

 

2.3. Kockázat (veszély): A szótárak, kézikönyvek rendelkezésre álltak. A könyvtár minden szempontból alkalmas körülményeket biztosított a tanuláshoz-

tanításhoz. 

 

2.4. Fejlesztés: A tervezés, a kialakított munkaformák és módszerek megfelelőnek bizonyultak: a diákok a tájleíró költemény fogalmát megismerték, az 

eszközhasználat gyakorlásával az ismeretszerzés fontos technikáiban tájékozódtak. Mind a szóbeli, mind az írásbeli egyéni képességek fejlesztése 

megvalósult a szövegolvasás, a versmondás, a beszélgetés, a jegyzetelés során. A csoportmunkában lehetőség nyílt differenciálásra. 

 

3. Előretekintés, ajánlás 

 

A felolvasással az értelmi-érzelmi szövegrészeket emeltük ki. A további versértelmezésekben ezt fogjuk pontosítani, rögzíteni. A szótári 

gyűjtőmunka és jegyzetelés a vers szerkezetében való tájékozódást segítette, valamint előkészítette a további elemzést. 

 

Célkitűzésem, hogy a tankönyvbeli szövegek, a munkafüzet, a vázlatfüzet és a kézikönyvek természetes munkaeszközökként töltsék be szerepüket 

a munkaasztalokon a feladatvégzés közben. A klasszikus információforrások (könyvek), az ITK-eszközök, a térképek ne csak tanári irányítással, 

hanem önálló használatban is segítsék a tanulókat. 
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Az 5. osztályban megfelelő időt biztosítok arra, hogy a diákok tanulják a kutatás, az információgyűjtés technikáját. Szeretném, ha a kutatás 

igényükké válna és sikerélményük forrása lenne.  
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15. IKT-HASZNÁLAT MAGYAR ÓRÁN 
 

IKT-használat magyarórán 

Készítette [név]  

Iskola gimnázium  

Szakterület magyar nyelv és irodalom 

Tantárgy (1) irodalom; (2) magyar nyelv 

Évfolyam/osztály 
(1) 11. évfolyam  / 11. b; (2) 10. évfolyam / 10. b 

 

Témakör (1) Nyugat; (2) Az idézés 

Óratípus újanyag-közlő, ismétlő 

Szervezési mód, 

munkaforma 

egyéni és csoportmunka 

Tantárgyi  

kapcsolatok 

informatika a számítógépes programok használata     

művészetek kép és szöveg 

etika az idézés  

 

1. A tagxedo.com segítségével nem egyszerűen szófelhőt, hanem képes felhőt lehet készíteni.  

A következő feladatok képanyagát is – interaktív és nyomtatott változatban – e programmal 

állítottam elő.  

 

1.1. Arcképes: 

Mi a neve a képen látható író-költőnek? 

 
http://www.tagxedo.com/image/b8d8bf9d0c5f4794 [2013. 11. 07.] 

 

 

 

1.2. Melyik költő melyik verséből készült a szófelhő? 

  

 

http://www.tagxedo.com/image/b8d8bf9d0c5f4794
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1.3. Az „idéző” szerző ugyanaz, mint az 1.1.-ben. De ki az idézett költő, mi a versének a címe? 

 

  

 

 

1.4. Egy a csoporthoz: 

A szófelhőt a http://www.tagxedo.com/art/baf62d3915b6446e helyen mentettem el.  

Nyisd meg a címet, kattints a képre!  

Olvasd el a kiemelkedő szót, és az elhangzó kulcsszavak alapján a társaid találják ki, melyik 

versszövegből idézel! 

 

1.5. Egy általam készített szófelhő internetes helye: 

http://www.tagxedo.com/artful/bd753aa5b10e4312, 

a felhasznált szövegé pedig http://www.citatum.hu/idezet/60532. 

  

Állapítsátok meg, kitől ki idéz! 

  

 

Másoljátok ide az eredeti és az idézett szöveget! 

 

 

 

 

 

Mi a hivatkozott versek műfaja? 

  

 

Elevenítsétek fel a transztextualitásra vonatkozó ismereteiteket! 

 

http://www.tagxedo.com/art/baf62d3915b6446e
http://www.tagxedo.com/artful/bd753aa5b10e4312
http://www.citatum.hu/idezet/60532
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2. A flipsnack.com programmal könnyedén szerkeszthetitek könyvvé (a különféleképpen 

mentett) képeiteket, dokumentumaitokat. Használjátok ti is! 

Így készítettem el én is a tagxedo.com-os versképeimet.  

 

2.1. Lapozós: 

Nyissátok meg, lapozzátok végig a Képes című könyvemet!  

Itt találjátok: http://www.flipsnack.com/95AF8D97C6F/ft3eo55m.  

 

 
Állapítsátok meg, 

 

ki van a képen: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

http://www.flipsnack.com/95AF8D97C6F/ft3eo55m
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ki a szöveg szerzője: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

 

 

mi az idézett szöveg címe: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 
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mi a kapcsolat a 2. és a 3. kép között: 

 

 

 

 

mi a kapcsolat a 4. és az 5. kép között: 
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16. REFLEXIÓ AZ IKT-HASZNÁLATHOZ MAGYARÓRÁN 
 

 

Reflexió az IKT-használathoz magyarórán 

 

Készítette [név] 

Iskola gimnázium 

Szakterület magyar nyelv és irodalom 

Tantárgy (1) irodalom; (2) magyar nyelv 

Évfolyam/osztály (1) 11. évfolyam (2) 10. évfolyam 

 

Témakör (1) Nyugat; (2) Az idézés 

Óratípus újanyag-közlő, ismétlő 

Szervezési 

mód, 

munkaforma 

egyéni és csoportmunka 

Tantárgyi  

kapcsolatok 

informatika a számítógépes programok használata 

művészetek kép és szöveg 

etika az idézés  

 

1. Előkészítés, tervezés 

 

1.1. A téma(választás): 

A magyar nyelv és irodalom tantárgyból egy irodalom- és egy magyar nyelvi órához készítettem az összeállítást a 11.-es és a 10.-es diákoknak. Csak 

a tizenegyedikesekkel valósítottam meg; a tizedikesekkel nem jutottunk be – óracserével sem – a két informatikaterembe.  
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1.2. Az órák célja: 

Legfőbb célom az volt, hogy diákjaim használják a tagxedo.com és a flipsnack.com programot; felismerjék az idézett versszövegeket; megtalálják a 

szövegtalálkozásokat.  

1.3. A tanulás-tanítás körülményei: 

Előfeltétel volt, hogy valamennyi diák rendelkezzék számítógéppel. 

Otthoni feladatot is ki kellett jelölnöm, mert a saját képeket az otthoni gépükön tárolták a tizenegyedikesek. 

 

2. Megvalósulás és megvalósítás 

 

Mivel a magyarórák megszokott eszköze a számítógép, ezért a használata egyértelmű volt diákjaim számára. A két programot azonban nem ismerték. 

Különösen a tagxedo.com tetszett, mert a mobiltelefonnal készített szelfijüket felhasználva szerkesztettek próza formájú önidézetet. Versszöveget csak 

néhányan választottak; a flipsnack.com alapján viszont meglepő anyagot készítettek (ez utóbbi produktumok megosztásához nem járultak hozzá). 

Egyszerűbb és még hatékonyabb lett volna, ha az osztállyal nem kétfelé bontva dolgozunk, egyszerre a két informatikateremben. 

 

2.1. Sikerforrás (erősség):  

Két új, korábban nem ismert netes program alkalmazását ismerték meg a diákok. 

Az általam elmentett anyag alapján a memoritert egyrészt felidézték, másrészt megtanulták. Újszerű volt, ezért nem érezték kényszernek a hívószó 

alapján elmondott versrészleteket. 

Az óra hangulata oldott volt, közösen dolgoztak a diákok. Nem mindenki, de többen e-könyvből választottak szövegrészletet. Érvelő beszélgetés 

alakult ki a „kit válasszak” témában, elsősorban az internetes folklórról.  

Az egyéni feladatok kedveztek a jártasabb diákoknak. Az informatikában magabiztos, de nem irodalompárti két diákom segített a társaknak. 

Rögzítettük, miképpen kell beállítani a számítógépen a magyar szabályok szerinti idézőjelet. 

Új tudásra tettem szert én is (egy számítógépes program és egy billentyűkombináció használatát tanultam meg). 
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2.2. Hiány (gyengeség):  

Kevés volt az idő, nem tudtuk elvégezni az összes feladatot. A szünet előtti órán dolgoztuk fel a témát; a szünet után pedig nem tudtuk folytatni (éppen 

nem volt áram az iskolában).   

Viszonylag sok időt elvett a képen lévő költők felismerése. 

 

2.3. Kockázat (veszély):  

Egy számítógép munka közben elromlott, így két diáknak kellett közösen dolgoznia. Egy másik gép nagyon lassan kapcsolódott az internethez, és ez 

jogosan bosszantotta a lemaradó diákot; ő is a társával készítette el közösen a programot. 

Két diák nem jól mentette el a flipjét. Erre nekem is időben, a munka megkezdésekor és nyomatékosan emlékeztetnem kellett volna a diákokat. 

 

 

2.4. Fejlesztés (lehetőség):  

Minden diák (még a gépleállások miatt társuló is) megfelelően dolgozott, hasznosította a korábbi – akár anyanyelvi, akár irodalmi, akár informatikai 

– tudását.  

A diákok javaslatára memoriterelmondáskor a „hívószós” változatot alkalmaztuk, nem csak az adott osztályban. 

A flipsnack.com segítségével más tantárgyból is összeállítottak flipeket a diákok, így használva tudásukat. (A közlésekhez azonban nem járultak 

hozzá.) 

 

3. Előretekintés, ajánlás 

 

Az általam elkészített, interneten közzétett összeállítások mintaként letölthetők. A diákmunkák belső használatként érhetők el. 

A tagxedo.com programhoz jó minőségű fotót kell választani, hogy igényes képvers készüljön. 
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Az IKT-foglalkozás példaanyaga elsősorban a 10.-es, 11.-es diákoknak szól; azonban a 9.-esek, 12.-esek is használhatják – a kilencedikesek a programokkal 

ismerkedhetnek meg, a végzősök pedig az ismétlő foglalkozáson alkalmazhatják. Az internetre mentett produktumokkal valamennyi évfolyamon 

erősíthetjük az alkotó tevékenységet.  
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17. REFLEXIÓ AZ X. ÓRATERVHEZ (SABLON) 
 

REFLEXIÓSABLON AZ X. ÓRATERVHEZ 

Készítette [név] 

Iskola [iskola] 

Tantárgy magyar nyelv, irodalom 

Évfolyam/osztály  

 

(az óra címe) 

 

Témakör  Az óra anyaga  

A megelőző óra  A következő óra  

Óratípus  Módszer  

Taneszköz  Szemléltetés  

 

1. Előkészítés, tervezés 

 

1.1. A téma(választás): miképpen illeszkedik az adott korosztályhoz. 

 

1.2. Az óra célja: rövid összefoglaló a célkitűzésről (milyen ismeretet, készséget, attitűdöt erősít). 

 

1.3. A tanulás-tanítás körülményei: mi indokolja a választást (utalás a csoportprofilra: az osztály érdeklődési köre, szociokulturális környezete; utalás a 

tanulási környezetre: van-e lehetőség IKT-használatra, könyvtári órára, más tantárggyal való kapcsolattartásra…). 

 

2. Megvalósulás és megvalósítás 
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A terv és a megvalósítás, megvalósulás aránya (röviden, majd részletezve az alpontokban). 

Minden állításhoz kapcsolódjék a célkitűzést értékelő mozzanat. 

 

2.1. Sikerforrás (erősség): (mindaz, ami a terv vagy az órai szituáció eredményeként megvalósult; mindaz, amiben a tanulás-tanítás résztvevői – a tanár 

is, a diákok is – sikeresek voltak). 

Példa: 

Nem okozott meglepetést, hogy a szövegmondás élményadó és sikeres lett. Azért választottam ugyanis a Varró Dániel-verset, mert a diákok már 

korábban megismerték azt egy nyitott, rendhagyó órán. 

 

2.2. Hiány (gyengeség): (mindaz, ami a terv vagy az órai szituáció következményeként nem vagy nem úgy valósult meg; mindaz, amiben a tanulás-tanítás 

résztvevői – a tanár is, a diákok is – nem a tőlük elvárható teljesítményt nyújtották). 

Példa:  

Körültekintőbben kellett volna kijelölnöm előző órán a házi feladatot. Mivel a jellemzés mint téma nem kapcsolódott ennek az órának a leíró témájához, 

ezért nem tudtam kellőképpen beilleszteni a tanóra menetébe.  

 

 

2.3. Kockázat (veszély): (a tanítási folyamatot kívülről gátló tényezők). 

Példa:  

Hatásosabb lett volna, időt se vesztettem volna, ha a lefagyott számítógép szerelése helyett inkább közösen felolvastuk volna a diákokkal a 

drámarészletet.  

 

2.4. Fejlesztés (lehetőség): (a tanítást kedvezően befolyásoló tényezők). 

Példa:  
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Engem is meglepett, milyen őszintén válaszoltak az óra végén a diákjaim a „hogyan éreztétek magatokat?” kérdésemre. Még az örök hallgatagok is 

megfogalmazták érzéseiket. Máskor is fogom használni ezt a szövegalkotást is erősítő megoldást. 

3. Előretekintés, ajánlás 

 

Annak rögzítése, hogy a tanóra melyik produktumát ajánlaná a tanár más számára is, az óra melyik elemét módosítaná. 

Példa: 

A diákok olyan világos, bővíthető fürtábrát készítettek, amelyet nemcsak az ötödikes, hanem a hatodikos magyar nyelvi órán is fel lehet használni. A 

munkaközösség csoportjában megosztom fényképként is, szerkeszthető változatban is.  

 

 


