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BEVEZETŐ
Kedves Kollégák!
A szakközépiskolai anyagot magában foglaló, de akkreditációs eljárási okok miatt Szakiskolai
közismereti tankönyv elnevezésű tankönyv 9. és 10. évfolyam Kommunikáció–magyar (Koma)
fejezetének tanításához, valamint a munkafüzetek és a digitális segédanyagok használatához
nyújt segítséget a tanári kézikönyv.
A tanterv és a tankönyvcsalád tervezésekor abból indultunk ki, hogy a szakközépiskolában tanuló fiatalok többsége már sok tanulási kudarcot megélt, mire megkezdi középiskolai
pályafutását. A tapasztalatok azt mutatják, hogy ezek a kudarcok elkedvetlenítik a diákokat,
tanulás iránti motivációjuk gyakran nagyon alacsony. Ismereteik és kompetenciáik egyaránt
hiányosak, és nem sokat segít, ha ugyanúgy próbáljuk csökkenteni a lemaradást, ahogyan a
kudarcokat megélték: hagyományos tananyagokkal és hagyományos módszerekkel. A kötet
szerzői hisznek abban, hogy az érdeklődés felkeltése, a tanulási folyamatban való részvétel
csak a diákokhoz közelebb álló témákkal és tevékenykedtető módszerekkel, valamint a korszerű infokommunikációs eszközök használatával érhető el. A tankönyv ezért nem kezdi újra
a magyar nyelv és irodalom szisztematikus tanítását, hanem egy-egy témához kapcsol mozgósító tevékenységeket, gondolkodtató és vitára, véleményalkotásra késztető feladatokat, így,
indirekt módon tekintve át a nyelvtani és irodalmi alapismereteket, alapvetően a kommunikációs tananyagra építve. Az olvasási készség fejlesztésére sok rövid kortárs és köznapi szöveget is kínálunk, ezek néma, hangos, egyéni és páros, valamint dramatizált olvasása eszköz az
egyes feladatok elvégzéséhez. Az íráskészség fejlesztését elsősorban a munkafüzetek feladatai
szolgálják.
A tanári kézikönyv felépítése igazodik a tankönyv felépítéséhez. A projektekhez kapcsolódó tudnivalók mellett az egyes leckék legfontosabb csomópontjait, tartalmi és újszerű
elemeit, megközelítéseit is végigvezeti. Segítséget, javaslatokat, ötleteket nyújt ahhoz, hogy a
tanítás során mire érdemes figyelni, a különböző feladatokat hogyan érdemes egymáshoz
fűzni. Vizsgálja a tankönyv eredményes használatának lehetőségeit, módszereit, a munkafüzetek kapcsolódási pontjait. Az értékelés különböző formáihoz és lehetőségeihez is tanácsokat
ad, illetve a különböző témákhoz (kommunikáció, nyelvtan, irodalom, művészetek, média)
szakirodalmakat ajánlunk. A leckék konkrét tárgyalását megelőző fejezetekben pedig a fejlesztés céljairól, törekvéseiről, ezek tankönyvbeli megvalósulásáról próbálunk képet adni, illetve
a tankönyv nagy egységeiről, szerkezetéről, grafikai és módszertani eszközeiről.
A tankönyvek átírásakor igyekeztünk mindenben figyelembe venni a kipróbáló kollégák
véleményét, ezt igazítottuk a tankönyv szelleméhez. A munkafüzetek megírásakor és az átírás
során is igyekeztünk megfelelni a kéréseknek, tisztázni a problémás kérdéseket, segítséget
adni a nehezebb problémakörök áttekintésében. A tankönyv alapvető elgondolásai, elméleti
és módszertani alapvetései azonban változatlanok maradtak.
Tankönyvszerzők
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I. AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSI CÉLJAINAK MEGVALÓSULÁSA
A tankönyv a szakiskolai közismereti tárgyak oktatásának megújítása keretében, egy átfogó
projekt részeként készült. Az átalakítás érintette az oktatás struktúráját és az óraszámokat is.
Időközben az iskolatípus elnevezése is megváltozott, jelenleg szakközépiskolának hívják, de
kerettanterve megegyezik a korábban szakiskolának hívott iskolatípus kerettantervével. (A
tankönyvi akkreditációs eljárás korábban zajlott, mint az iskolatípus elnevezésének megváltoztatása, ezért maradt a címében a szakiskolai szó.) A közismereti tárgyak óraszáma csökkent,
ugyanakkor a cél az, hogy a tananyag korszerűbbé válásával, a tantárgyak közötti kapcsolatok
erősítésével a közismereti oktatás színvonala ne gyengüljön. Ezt szolgálja az új, komplex közismereti tankönyv, amely egy kötetben, egymáshoz kapcsolódva tartalmazza a különböző műveltségterületek anyagát. Tartalmában és szemléletében is újszerű tankönyv készült. A 10. évfolyamos tankönyv a 9. évfolyamos tankönyvben megkezdett hagyományokat követi, a munkafüzetek pedig erősítik ezeket a törekvéseket.
Ez azt jelenti, hogy olyan tankönyv készült, amely a közismereti tananyagot egységben
tartalmazza, de ennél többet tesz, egységben is próbálja láttatni: olyan kapcsolatokat teremt
és kínál a diákoknak a tantárgyak között, amelyek a világban való tájékozódás és eligazodás
módját segítik, tanítják. Olyan kompetenciákat fejleszt, olyan ismereteket ad, amelyek összekapcsolódnak, és a tanuló számára segítik a későbbiekben a sikeres életvezetés kialakítását. A
korábbi, gyakran kudarcos tanulmányi utat is igyekszik megváltoztatni, a világhoz való közeledés, az ismeretek elsajátításának egy új, komplexebb módját kínálja a diákoknak. A kis terjedelem, a kis óraszám és a diákok nagyon eltérő előképzettsége és motiváltsága nem teszik lehetővé a hagyományos tananyag elsajátítását, ezért egy megváltozott, korszerű kultúraképpel
operál a tankönyv, a kommunikációs, nyelvi, szövegértési, szövegalkotási készségeket, a szociális és tanulási kompetenciákat és digitális készségeket egyaránt, együttesen fejlesztve próbálja a tanulókat használható, állandóan, akár önállóan is fejleszthető tudáshoz juttatni.
A tankönyv a tananyag átadásának tevékenységközpontú módjára, a motiváció erősítésére épít, és az adott osztály pedagógusainak együttműködését feltételezi. Alapvető célja,
hogy a diákok ne ismételjék meg a korábbi kudarcos tanulmányi utat, ezért a témákban és
módszerekben igyekszik eltérni a hagyományostól. A tanárnak nagy a szabadsága a diákcsoport jellemzőihez való alkalmazkodásban. Olyan tanulási utat választhat, amelyen keresztül a
diákok könnyebben motiválhatók, tehetők érintetté a tananyag segítségével. Például ebben a
motiválásban van nagy szerepe a kortárs és populáris kultúra beemelésének is. A diákok könynyebben jutnak el a kulturális értékekhez, ha hidat építünk saját kulturális fogyasztásuk és az
elitkultúra közé. Saját kulturális szokásaikra is reflektáltabban néznek, illetve motiváltabban,
tudatosabban fordulnak a magaskultúra elemei felé. A digitális kultúra hangsúlyos beemelése
az esélyegyenlőség növelését szolgálja. Mivel kimeneti vizsga nincs a közismereti tárgyaknál,
így ez a tényvalóban megengedi a tanári szabadságot, a diákok tanulási igényeihez való alkalmazkodást.
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A kis óraszám (9. osztályban heti 2, 10. osztályban heti 1 óra) a kollégák együttműködését igényli, és a tananyag, illetve a tematika komoly tervezését kívánja meg.
A tankönyv egyben tartalmazza az 5 tantárgyi terület anyagait – Osztályközösség-építés (OKÉ), Matematika, Természetismeret, Kommunikáció–magyar (KOMA), Történelem–társadalomismeret – műveltségterületenként 30 oldalpárt. A Kommunikáció–magyar fejezet tehát egyben jelenik meg a többi tantárgy leckéivel, az oldalpárokat követi a szöveggyűjtemény.
A kisebb terjedelmet a tananyagtartalom hagyományostól eltérő, újszerű megválasztásával és
a tantárgyak közötti kapcsolatok jelzésével igyekeztünk kompenzálni. Ez a tanárok együttműködését igényli, ugyanakkor lehetőséget ad egy egységes, korszerű kultúrakép kialakítására,
átadására, annak megmutatására, hogy az egyes kérdésekre több tudományterület is keresi a
választ, illetve, hogy a tudomány együtt, a területek együttes ismeretével ad választ a problémákra, nem elszigetelt területek az egyes tantárgyak. Minden lecke alján jelezzük azoknak a
más leckéknek a számát, amelyek tematikusan kapcsolódnak hozzá: minden más tárgyból is.
Így például a 4.6 leckénél: Kulturális jelek, 6 kapcsolódási pontot adtunk meg, 3 történelem és
3 osztályközösség-építés témakörhöz: 1.12 Testkultúra: Mit üzenünk önmagunkról?; 1.13 Öltözködéskultúra: Mit üzenünk önmagunkról?; 1.25 Szubkultúrák világa, 5.6 Világvallások; 5.12
A cigányok (romák) helyzete; 5.23 Az ország imázsa. Látható a címekből is, hogy ezek a témák
előkészítik, felhasználják, bővítik, értelmezik, továbbépítik a kulturális jelek 4.6 leckében felvázolt fogalmát, a kommunikációs, nyelvészeti keretet kinyitják a társadalmi, történeti, kulturális, szociális értelmezési keret felé.
Vagy például a vitakultúrával foglalkozó 4.19 lecke kapcsolódik egy osztályközösségépítés, 2 matematika és 1 történelem témakörhöz: 1.3 Beszéljük meg együtt!, 2.2 Következtetés, 2.3 Problémamegoldási módszerek, 5.22 Választójog, választási rendszer Magyarországon. Minden tantárgy minden leckéjénél így van ez, azonos grafikai megoldással. Ebből is látszik, hogy érdemes a különböző tárgyat tanító tanároknak együttműködni, közösen tervezni,
együtt építeni a tudásháló elemeit.
További példák: a 4.12 leckéhez: Kommunikáló társadalom – tömegkommunikáció,
kapcsolódó leckék: Osztályközösség-építés: 1.23, 1.25: A tudatos fogyasztó és a reklám, „Én a
vízilovakkal vagyok”, Matematika 2.11: Százalékszámítás a gyakorlatban, Történelem: 5.15,
5.17, 5.18, 5.30: Az első világháború, A szélsőségek évtizedei, A Horthy-korszak, A tanuló társadalom.
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A 10. évfolyamos tankönyv KOMA 4.17 leckéhez: Önéletrajz, motivációs levél kapcsolódó leckék: OKÉ 1.17, 1.18: Munkáltatói és munkavállalói elvárások, Felkészülés a munkahelyi
beilleszkedésre, Matematika 2.13: Diákmunka, Történelem 5.14, 5.25: Magyarok a nagyvilágban, A munka világa.

Más tantárgyak leckéi pedig a KOMA fejezet leckéit hivatkozzák meg: 9. évfolyamos
tankönyv 1.18 lecke (osztályközösség-építés): Végre van szabadidőm! – kapcsolódó leckék:
KOMA 4.14, 4.16, 4.28, 4.29: A Gutenberg-galaxistól az információs szupersztrádáig, Valóság
és médiavalóság, Beszélő képek – a képregények világa, Film és irodalom, Történelem 5.2: A
sport és az olimpia eszméi.

9. évfolyamos tankönyv 3.28: Idegrendszer (természetismeret) – kapcsolódó leckék:
OKÉ 1.5, 1.27: Tudtok-e tanulni?, Érzelmek iskolája, Természetismeret 3.9: A fény, KOMA 4.4,
4.7: Nyelv és beszéd, Mindenki más, a megértés nehézségei, előítéletek, Történelem 5.11: A
főszerepben: Franciaország

Együttműködő partnernek tekintjük a tanárt, aki felméri osztálya lehetőségeit, érdeklődését, s a feladatokból, házi feladatokból, kiegészítő anyagokból ki tudja választani a számukra legmegfelelőbbeket. A feladatokat szabadon alakíthatja, lecserélheti, ha az egyes témakörökhöz a tanulócsoporthoz vagy saját ízléséhez megfelelőbb anyagot talál. Ez a tanterv –
akár változtat a tanár a feladatokon, akár nem – több munkát jelent, mint a hagyományos
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tanítási gyakorlat, de ezzel párhuzamosan a tanári és a tanulói kudarc esélye is csökken. Ha az
órákon jobb a légkör, a diákok együttműködési hajlandósága növekszik, így jelentősen javíthatja a szakközépiskolai tanárok közérzetét is.
Az olvasási, a szövegértési és a kommunikációs készségek, képességek fejlesztése
döntő szerepet játszik a társadalmi beilleszkedésben, a társadalmi sikerességben. A társadalmilag elfogadott kommunikációs formák, viselkedésminták megismerése és használati módjuk
elsajátítása nagyrészt e tantárgy keretei között zajlik. A tantárgy tanításának alapvető célja a
biztos alapkészségek kialakítása: a magabiztos írás, helyesírás, olvasás és kommunikáció. A
tananyag ugyanakkor lehetőséget teremt arra is, hogy a tanulók művészeti, irodalmi tájékozottságot szerezzenek, ízlésük, véleményük formálódjon, érzelmi intelligenciájuk fejlődjön, képesek legyenek művészeti témákról is beszélgetni. Éppen ezért a kommunikációs képességek
fejlesztése mellett a művészetek iránti érzékenység fejlesztése is kitüntetett szerepet kap a
programban, továbbá az egyre fontosabb vizuális és digitális kompetenciákat is fejleszti.
A tankönyvben és a munkafüzetben található szövegek és feladatok a korosztály érdeklődésére építenek. A feladatok gondolkodtatóak, első pillantásra nem mindig tűnnek könynyűnek, de nem leegyszerűsített tudásanyagot, hanem a korosztálynak megfelelő korszerű tudást igyekszünk biztosítani. A program fontos eleme, hogy kapcsolatot teremt a tudományos
eredmények és az iskolai tanulás, a tudomány és a hétköznapok gyakorlata, a hétköznapi tudás között.
A következő értékek egységesen jellemzik a tankönyv KOMA fejezetét:
 A kommunikációs ismeretek és a kommunikációs készségek fejlesztése, helyes
nyelvhasználat, jó szövegértési és szövegalkotási kompetenciák kialakítása elsődleges cél minden anyagban.
 Az érzelmi intelligencia és empátia fejlesztésére különös hangsúly kerül: ebben segítség a korszerű módszertani szemlélet, a kooperatív módszerek felhasználása is.
 Interkulturális szemlélet érvényesítése: a kultúrák sokféleségének elfogadása, türelem a mássággal szemben, tolerancia.
 Szolidaritásra, erőszakmentességre nevelés.
 Környezettudatosságra, a fenntarthatóságra való figyelem.
 Kulturális eszköz- és jelrendszer elsajátítása, illetve használatában jártasság kialakítása, mert csak ez biztosíthatja az esélyegyenlőséget.
 Természettudományos műveltség beágyazása a szemléletbe, komplex szemlélet kialakítása.
 Vizuális és digitális kultúra hangsúlyos szerepeltetése.
 Jó szövegértési, szövegalkotási készségek, képességek kialakítása.
 Kulturált viselkedés, pl. kulturált nyelvi viselkedés kialakítása (nyelvhelyesség, helyesírás).
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 A világban való tájékozódást segítő készségek, képességek kialakítása, tudatosítása,
fejlesztése.
 A társas kapcsolatokban való eligazodáshoz szükséges, részben szociális készségek,
képességek kialakítása, tudatosítása.
 Kulturális és nemzeti identitás kialakulásának elősegítése.
Tartalmában és szemléletében is újszerű a tankönyv. A megváltozott tananyagtartalom, a kommunikációs szemlélet erős jelenléte, az egységes természetismeret, a digitális kultúra beemelése a tartalomba, illetve a társművészetek szerepeltetése jellemzik. Tematikai lehetőségekben, feladatokban egyaránt bőséges kínálatot nyújt, lehetőséget teremtve a tanárnak a diákok érdeklődéséhez, előzetes tudásához való alkalmazkodásra. Rendkívül sok, sokféle
és sokrétű feladatot tartalmaznak a leckék annak érdekében, hogy a motiváló erejű, a diákok
számára érdekes anyagoktól lehessen elindulni, haladni a nehezebb kérdések, problémák felé.
A tankönyv minden fejezete sok képpel, ábrával dolgozik. Változatos, esztétikus megjelenése
részben a motivációt szolgálja, de megfelel a korszerű tankönyvi követelményeknek is. Néhány
példa:

Az egyik legfontosabb célkitűzése a tankönyvnek és a fejezetnek, hogy a digitális világban is jártas, eligazodni képes diákokat neveljen. Nagyon sok és sokféle feladat sarkallja erre
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a diákokat, de például fontosnak tartottuk azt is, hogy biztonságos, tanulásra alkalmas weboldalakt ajánljunk. Sok feladat kapcsolódik a kereséséhez, forrásellenőrzéshez, tanítja arra a diákokat, hogy a netet hogyan használják munkára, tanulásra, illetve kulturált szórakozásra vagy
a hétköznapokban való eligazodásra. Egy példa az ajánlókból:
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A 10. évfolyamos tankönyv a 4.20 leckében: Internetes információ keresése és felhasználása a biztonságos és hasznos nethasználtra segít felkészülni:
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Nagyon sok összetett feladatot tartalmaz a tankönyv és a KOMA fejezet, amelyekben
sokan dolgozhatnak, eltérő ismeretekkel, de az eredményt a közös munka adja:

A tankönyv nagy szabadságot ad a tanárnak a diákcsoport jellemzőihez való alkalmazkodásban. Különféle tanítási-tanulási utakat kínál egy-egy témán belül, ezek közül választhatja
a tanár azt, amellyel a diákok könnyebben motiválhatók, tehetők érintetté a tananyag által.
Ebben van nagy szerepe a kortárs és populáris kultúra beemelésének a tananyagba. A diákok
könnyebben jutnak el a magaskultúrához ezen az úton. Ha hidat építhetnek saját kulturális
fogyasztásuk és az elitkultúra közé, akkor saját kulturális szokásaikra is reflektáltabban néznek,
illetve motiváltabban, tudatosabban fordulnak a magaskultúra elemei felé.
Az érzelmi intelligencia fejlesztése, a kommunikációs készségek erősítése, a digitális
világban a jártasság kialakítása egyaránt azt szolgálja, hogy az iskola utáni életben jól tájokozódó, helyüket megtaláló felnőttek legyenek, alkalmasak a továbbtanulásra is, hiszen az ehhez
szükséges készségeket, képességeket a szakközépiskola már kialakítja a diákokban.
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A motiválás egyik legfontosabb eszköze az életközeliség, amelyet igyekezetünk mind a
feladatokban, mind a szövegválogatásban, mind pedig a tankönyv szövegezésében szem előtt
tartani. A szakközépiskolás diákok általában kevésbé motiváltak, ezért fontos, hogy a tankönyvből is lássák, mit jelent a tanulás, hogyan szolgálja az életben való előrejutást, az esélyegyenlőséget. Az osztályközösség-építő program leckéi expliciten foglalkoznak is ezzel, illetve
a tanulás tanulására szánnak időt, előkészítve az egyes tantárgyaknál is megjelenő anyagokat.
Ezért fontos, hogy a magyar tanításánál utaljunk erre, kössük össze a témákat.
Alapvető elemek:
 Tanulók motiválása, a tanulással kapcsolatos negatív attitűd leküzdése.
 Sikerélményhez juttatni a tanulókat.
 A kritikai gondolkodás fejlesztése.
 Az önálló tanulás igényének felkeltése és az ehhez szükséges képességek fejlesztése.
 Meglévő ismeretek felszínre hozása, az iskolán kívül szerzett mozaikszerű tudáselemekkel való integrálása, rendszerbe foglalása.
A tankönyv minden fejezete sok képpel, ábrával dolgozik. Változatos, esztétikus megjelenése részben a motivációt szolgálja, de szinte minden esetben vonatkoznak az illusztrációkra feladatok, kérdések, utal rá a tankönyvi szöveg. A kéthasábos elrendezés ezt segíti, a képek, ábrák feladatokkal kapcsolódnak a megfelelő tankönyvi szövegrészhez. Nagyon sok feladattal, kérdéssel egészül ki a tankönyvi szöveg, ezek megoldása elengedhetetlen a tanításban.
Az iskolai kipróbálás legfontosabb tapasztalatai, az átdolgozás szempontjai:
A 9. évfolyamos tankönyv kipróbálása egy pilotprogram keretében zajlott, amely egyben a kipróbálás eszközeinek beválását is vizsgálta. Ugyanakkor nagyon részletes és komplex
képet kaptunk a tankönyv tanárok általi megítéléséréről, illetve betekintést kaptunk a diákok
véleményébe is. Mindezen anyagokat felhasználva történt az átírás. A kipróbálás után átírt
tankönyveket az Oktatási Hivatal akkreditálta 2015 első félévében.
A 2014/15-ös tanévben lezajlott 10. évfolyamos tankönyv kipróbálása is nagyon fontos
eredményeket hozott; ennek hangsúlyai nem estek egybe teljesen a 9. évfolyamos tankönyv
kipróbálási eredményeivel, hiszen azokat a tapasztalatokat már beépítettük a tankönyv megírásába. Ez látható is volt a vélemények egy jelentős részében. A tanári véleményeket megfontoltuk, és az átírás során érvényesítettük.
Az átírás alapelvei mindkét tankönyv esetében azonosak voltak: igyekeztünk megfelelni a tanári igényeknek úgy, hogy a tankönyvek alapkoncepciója ne sérüljön, ugyanakkor az
abban megjelenő új tartalmak jól taníthatóak és tanulhatóak legyenek.
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A tanári vélemények rövid összefoglalása:
A tankönyv és az egyes műveltségterületek megítélését erőteljesen befolyásolta az
adott szakiskola színvonala, az ott tanított szakmák, az oda bekerülő diákok előzetes tudása,
felkészültsége, még az is, hogy fiú vagy lány tanulók vannak-e az osztályban. Azokban az iskolákban aratott nagyobb tetszést a tankönyv, amelyek a szakiskolai átlagnál jobbak voltak.
Ezért merült fel a munkafüzetek elkészítésének lehetősége, amely anyagok segítenek a diákcsoport felzárkóztatási igényeit is kiszolgálni.
A tankönyv illusztrációit, kivitelezését, külalakját többségében pozitívan ítélték meg a
pedagógusok.
A módszertani segédletek terén elsősorban tanári segédanyagokat és tanmenetet igényeltek a pedagógusok, a taneszközök terén pedig alapvetően munkafüzetet. Ezek elkészültek.
Eltéréseket találhatunk a különböző szempontok, illetve tantárgyak tekintetében, de
legkedvezőbben a társadalmi felelősségvállalás szempontját és a szemléletességet ítélték
meg.
Változások az átírás folyamán:
 A nyelvezeten egyszerűsítettünk.
 A könnyebb átláthatóság, követhetőség, könnyebb megértés és jobb tanulhatóság
érdekében áttördeltük a tankönyvi szöveget 2 hasábba. Ez módosítja a törzsszöveg
és a feladatok, képek stb. szerkezetét, esetleg arányait.
 Bevezető készült minden tantárgyi fejezet elé, amely röviden összefoglalja, láthatóvá teszi a koncepciót és a tanítás néhány módszertani elvárását, utal a munkafüzet, digitális feladatok és a tanári útmutató (módszertani füzet) segítségére. Az általános bevezető pedig transzparenssé teszi módszertani elveinket és a diszciplináris koncepciót.
 A rendszerezést és megértést segítő feladatok számát növeltük (a feladatokat beszámoztuk a könnyebb azonosíthatóság céljából), illetve a munkafüzet is támogatja
ezt a funkciót.
 A tanulási célok megfogalmazása: minden lecke elejére bevezető/ráhangoló, a végére pedig összefoglalás került. (A tanárok sok esetben soknak tartják a feladatokat, ezeket a munkafüzettel és az áttördeléssel próbáltuk harmonizálni.)
 A digitális kompetenciák fejlesztése több tantárgynál jelentős szerepet kapott, ezt
tanári kérésre nyomtatott, könyvtári anyagokkal is cserélhetővé tettük, illetve,
amelyik tantárgynál nem kapott elegendő hangsúlyt, ott növeltük az IKT-használat
tanítását elősegítő feladatok számát. Olyan biztonságos weboldalakat ajánlottunk,
ahol a tanulók nyugodtan tájékozódhatnak. A digitális írástudást nagyon fontosnak,
az esélyegyenlőség növeléséhez szükségesnek tartjuk.
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 A biztonságos nethasználatot még több feladattal segítettük, hogy a tanulók megismerjék és használják a netet, illetve a forráskeresést és ellenőrzést is támogattuk.
(Eddig is sok ilyen feladat volt, ezek számát növeltük.)
 A tankönyv fejezetei eddig is támogatták a csoportmunkát és tartalmaztak kooperatív feladatokat, ezek számát az átírásnál bővítettük. Az ajánlott kooperatív módszerek leírását főként a tanári módszertani füzetben jelenítettük meg, mert a tankönyvi terjedelem szűkös keretei nem engedték meg, hogy a leírásokat beillesszük
a tankönyvi szövegbe. Az útmutatóban az ajánlott módszerek leírásán kívül az adott
leckék adott feladatainál is megjelenítettük a javasolt feldolgozási formát. A kooperatív módszerek néhány típusát a tankönyvben is megjelenítettük, ahol az áttördelés során erre hely teremtődött.
Az átírás során arra törekedtünk, hogy egy könnyebben, jobban használható, a diákok
által és a tanárok által is kedvelhető tankönyv készüljön, amely megfelel a kor kihívásainak,
ugyanakkor képes a személyes, nemzeti és kulturális identitás kialakításában, a kultúra áthagyományozásában is szerepet vállalni.

II. A TANKÖNYV FELÉPÍTÉSE, A TÉMAKÖRÖK BEMUTATÁSA

II.1. A tanítás és tanulás eredményességét elősegítő eszközök és megoldások: a tankönyvi fejezet kultúraképe, elméleti vezérelvei, alapvető célkitűzései, témakörei
A kötetre, így a KOMA fejezetre is általában igaz az, hogy nagyon sok megoldandó problémát,
megválaszolandó kérdést, feladatot tartalmaz. Azt az elvet követtük, hogy a tevékenység során megszerzett ismeretek jobban rögzülnek a tanulókban. Ennek érdekében a kooperatív
technikákat is beemeltük a tankönyv anyagába. A KOMA műveltségterület alapvető tevékenységként tartalmaz projektfeladatokat is, amelyek helyenként egy egész félévet ölelnek át, tevékenységekkel kapcsolva egymáshoz az egyes leckék elméleti kérdéseit. Rendkívül sok, sokféle és sokrétű feladatot tartalmaznak a leckék, támogatva a tanári munkát, a korszerű konstruktív pedagógia jegyében. Nagyon fontos, hogy nem kell a pedagógusnak minden témát tanítani, nem kell minden feladatot megoldani. Olyan kínálatot igyekeztünk adni, amely szélesebb az elvégezhetőnél, annak érdekében, hogy a motiváló erejű, a diákok számára érdekes
anyagoktól lehessen elindulni, haladni a nehezebb kérdések, problémák felé. A feladatok általában sokrétűek, alkalmat teremtve arra, hogy az eltérő előképzettségű és motiváltságú tanulók együtt dolgozhassanak, a közös tevékenység együtt adja a megoldást. A leckék többféle
bejárási utat is megengednek, alkalmazkodni lehet a diákok érdeklődéséhez is, annak megfelelően, hogy mennyire motiválhatók, milyen témák iránt mutatnak érdeklődést. A tanárnak
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nagy a szabadsága a diákcsoport jellemzőihez való alkalmazkodásban. Olyan tanulási utat választhat, amelyen keresztül a diákok könnyebben motiválhatók, tehetők érintetté a tananyag
segítségével. Például ebben a motiválásban van nagy szerepe a kortárs és populáris kultúra
beemelésének is. Így saját kulturális szokásaikra is reflektáltabban néznek, illetve motiváltabban, tudatosabban fordulnak a magaskultúra elemei felé. A digitális kultúra hangsúlyos beemelése a tanulmányokba az esélyegyenlőség növelését szolgálja.
A Szakiskolai közismereti tankönyv kommunikáció–magyar fejezetében a kommunikációs készségek fejlesztése minden tevékenység alapja, erre épül a többi ismeretanyag elsajátítása. Kiemelt szerepet kap az irodalmi, művészeti nevelés is. A legfontosabb célkitűzés a kudarckerülés, az esélyegyenlőség növelése, ez pedig csak a kommunikációs ismeretek, helyzetelemezés, önismeret, kommunikációs készségek, az érzelmi intelligencia fejlesztése által
történhet. Ezért építkezünk erre, ezen ismereteket a társadalmi sikeresség felé vezető folyamban kiindulónak tekintjük. Elengedhetetlen a kommunikációs készségek és a kulturális identitás átadása, kialakítása. Az információs társadalomban való érvényesülés és érdekérvényesítés másfajta képességeket igényel, mint akár 10-20 évvel ezelőtt, ezt az elvárást is igyekeztünk
előtérbe helyezni. A művészeti, irodalmi ismeretek segítenek a motiváció, érdeklődés kialakításában, az érzelmi intelligencia, empátia, tolerancia fejlesztésében.
Az olvasási, a szövegértési és a kommunikációs készségek, képességek fejlesztése
döntő szerepet játszik a társadalmi beilleszkedésben, a társadalmi sikerességben. A társadalmilag elfogadott kommunikációs formák, viselkedésminták megismerése és használati módjuk
elsajátítása elengedhetetlen. A tantárgy tanításának alapvető célja a biztos alapkészségek kialakítása: a magabiztos szóbeli önkifejezés, írás, helyesírás, olvasás/szövegértés és kommunikáció. A tananyag ugyanakkor lehetőséget teremt arra is, hogy a tanulók művészeti, irodalmi
tájékozottságot szerezzenek, ízlésük, véleményük formálódjon, képesek legyenek művészeti
témákról is beszélgetni, érzelmi intelligenciájuk fejlődjön.
A tankönyv és a szöveggyűjtemény szövegeinek válogatásakor nem törekedtünk a kánon követésére vagy teljes körű irodalomtörténeti áttekintésre. A magyar irodalom klasszikus
szerzői természetesen jelen vannak a tankönyvben, de a kis óraszám és terjedelem miatt a
megszokotthoz képest eltérő formában, gyakran kortársakkal együtt vagy valamilyen szempont szerinti válogatásban. A szabad órakeret terhére azonban a pedagógusok saját elgondolásaik, értékrendjük és a diákcsoport igényei szerint e témákban plusz időt csoportosíthatnak
egyes szerzőkhöz, szövegekhez. A program nagy figyelmet fordít az irodalmi hagyomány, a
nemzeti hagyomány és a kultúra kapcsolatára. A szokásosnál hangsúlyosabban jelenítjük meg
viszont a kortárs szerzőket, nagyon fontosnak tartjuk, hogy a mai szövegeknek esélyük legyen
arra, hogy megszólítsák a diákokat. Nemcsak irodalomtörténetet tanítunk, hanem egy-egy mű
adott témához kapcsolásával azt szeretnénk megmutatni a tanulóknak, hogy az irodalmi szöveg érdekes, izgalmas, kapcsolódhat a diákok életéhez. Minél élményszerűbb a találkozás, annál nagyobb az esély az olvasóvá nevelésre. Jó lenne azt megtapasztaltatni a diákokkal (akár
populárisabb szövegek segítségével is), hogy az olvasás élményt ad, élvezetes tevékenység,
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örömforrás, mint a mozi vagy a zene, nem pedig unalmas és érthetetlen tananyag, amihez
nincsen közük. Érintetté, érdeklődővé tenni a diákokat, az olvasásra, művekre nyitottá, ezt a
célt szolgálja a másfajta megközelítés, a kortárs és populárisabb szövegek bevonása. Innen egy
motiváltabb út vezet a klasszikus irodalom irányába. A populáris kultúra megjelenése nem öncél a tankönyvben, hanem a magaskultúra felé vezeti a diákokat, megadja a saját és az elitkultúra összetartozásának élményét. Ebben komoly motiváló erőt remélünk.
A kommunikációs tananyag magában foglalja a személyközi kommunikáció megismerését, a média működésének megértését, a korszerű kommunikációs eszközök használatát, és
ebbe az ismeretanyagba épül be a nyelvtani, helyesírási tananyag. A kézikönyvben szeretnénk
bemutatni, hogy ez az egymásra épülés hogyan történhet. A diák akkor is szöveget alkot, ír, ha
éppen számítógépet, okostelefont, chatet használ. Ha ezt szívesen és gyakran teszi, ki lehet,
ki kell használni a tanítási célkitűzések szolgálatában. Célunk, hogy a számára érdekes, izgalmas dolgokon át vezessük a tudás felé, a megszokott, kudarcostól eltérő úton. Fontos az is,
hogy lássa, amit tanul, arra szüksége van, használni tudja. Igyekeztünk az ismereteket és a
diákok hétköznapi életét, tapasztalatait közelebb hozni egymáshoz, a mai világot nemcsak témáiban, de eszközeiben is bevinni az órákra.
A művészeti nevelés alapvető célja az, hogy a diákok érzelmi intelligenciáját fejlessze,
a műalkotásokra érzékeny, olvasó, gondolkodni vágyó és tudó embereket képezzen. A tankönyvben a különböző művészeti ágak közötti kapcsolatokat is bemutatjuk. A program épít az
egyre nagyobb szerepet betöltő digitális és vizuális kultúrára (fotó, film, digitális tartalmak
stb.), illetve a média (pozitív és negatív) jelenségeinek értelmezésére is. A fiatalok sokszor
könnyebben jutnak el a virtuális világ és vizualitás felől a szövegekhez, mint fordítva. Tehát a
tankönyv nem követi szorosan a hagyományos tankönyvek felépítését, azonban megfelel a
kerettantervnek, és olyan készségeket, képességeket fejleszt, olyan ismereteket ad, amelyek
segítségével a továbblépni akaró tanulók könnyebben tudják elsajátítani az érettségi követelmények által előírtakat.
Kiemelkedő szerepet kap a Koma programban a kommunikáció szóbeli formája is. A
kommunikáció fejlesztésében olyan eszközt látunk, amellyel megkönnyíthető a társadalmi beilleszkedés és a látókör szélesítése is. A kommunikációs kompetencia fejlesztése nem mindig
nyelvtani vagy irodalmi témákhoz kapcsolódik, hanem köznapi problémákhoz, élethelyzetekhez, társadalmi kérdésekhez is, ez szinergiát teremt az OKÉ, azaz az osztályközösség-építő
programmal. Elképzelésünk szerint a szakiskolai közismereti program tanárai közösséget alkotnak, és kihasználják a tankönyvben is jelzett kapcsolódási pontokat, így közös erővel törekszenek a tanulók érdeklődésének, tanulási kedvének felkeltésére, képességeik fejlesztésére.
Ha sikerül felfedezniük a tananyagban az újszerűséget, és nem riadnak vissza attól,
hogy egészen új, például művészeti témákkal is foglalkozzanak, és ha kihasználják a felkínált
tevékenységekben rejlő mozgósító erőt, reményeink szerint a pedagógusoknak is élvezetes
munkában lehet részük. Akkor járnak el a tankönyv koncepciójának szellemében, ha az órákon
a tanulók sokkal többet tevékenykednek és beszélnek – sokszor párhuzamosan, kiscsoportos,
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páros munkában –, mint a tanár. Ne csak a tanulók tudását, hanem érdeklődő részvételüket,
bevonódásukat is értékeljék. Ha elvégzik azokat a feladatokat, amelyeket a tankönyvben és a
munkafüzetben találnak, akkor nem lesz szükség külön felelésre, dolgozatra, mert sok-sok
írásbeli és szóbeli produktum segítségével győződhetnek meg arról, hogy mit tudnak, miben
fejlődtek a tanulók.
A munkafüzet a tankönyv leckéihez kapcsolódó feladatokat tartalmaz, lehetőséget ad
arra, hogy a tanulók írásbeli munkája szervezett, rendezett legyen. A feladatok általában társas, kiscsoportos tevékenységet igényelnek vagy kommunikációhoz kapcsolódnak. Segítik a
változatos tevékenységekre épülő óratervezést. A tankönyv páros oldalai és a munkafüzet feladatai bőséges anyagot biztosítanak egy-egy dupla órára, éljenek vele úgy, mint gazdag kínálattal, építsenek ezekből és saját ötleteikből élvezetes, tevékeny órákat, izgalmas foglalkozásokat! Minden leckéhez készülnek interaktív digitális feladatok is, ezekből is válogassanak az
órákra, és ajánlják tanulóiknak gyakorlásra! Ezek az ismeretek elmélyítése és a gyakorlás mellett a digitális kompetencia fejlesztésében is hasznos szolgálatot tesznek.
A magyar tananyag alapvetően tér el a korábban megszokott, hagyományos anyagtól.
Nem tartalmazza a teljes irodalomtörténeti anyagot, viszont rendkívül sok kortárs szöveggel
dolgozik, a populáris és az elitkultúra közé próbál hidat építeni. Igyekszik a művészetek tanításának élményszerűségét visszaadni, a társművészetek és a digitális kultúra elemei is jelentős
szerepet kapnak. Komoly hangsúlyt kap a kommunikáció, a nyelvről szóló ismeretek mellett a
szövegértési- és szövegalkotási készségek fejlesztése. Lényegében ez az a 4 fő fókusz, amelyek
köré a leckék, illetve a projektek által vezérelt leckecsoportok kapcsolódnak. A törekvése a
szerzőknek az, hogy minden leckében legyen mind a 4 fő csomóponthoz tartozó kérdés, feladat, ismeret. Célunk az volt, hogy láthatóvá tegyük, hogy ezek a területek egyszerre vannak
jelen a hétköznapokban, együtt léteznek, működnek.
A kommunikációs fókusz a legmeghatározóbb. Az eredményes kommunikáció technikáinak elsajátítása a társadalmi sikeresség egyik kulcsa. A többi csomópont ehhez kapcsolódik.
A pedagógus ezt a területet mindig kezelje kiemelten. Teremtsen olyan helyzeteket, ahol valós, konkrét szituációkat kell megoldaniuk a diákoknak. Az elméletnél sokkal fontosabb a gyakorlat.
Az egyéni kommunikációtól a társadalmi kommunikációig számos területet érint a
program. Az egyes kommunikációs témákhoz sokféle út vezethet: az életből vett szituációs
játék, médiához köthető feladat vagy valamilyen irodalmi mű, esetleg szövegtani feladat egyaránt lehet kiindulópont, a lényeg az, hogy sikerüljön felkelteni az osztály érdeklődését. A tetoválástól éppúgy el tudunk jutni a barlangrajzokig, ahogy Madách művétől a számítógépes
játékokig, esetleg fordítva. Meg kell érinteni a diákokat, érzékennyé kell őket tenni a téma
iránt, felkelteni az érdeklődésüket, megmutatni, hogy ezek a tananyagok nem egy fölöslegesnek tűnő tudás, hanem a mindennapok részei, s így megismerésükkel, a velük való foglalkozással életminőségüket, sikerességüket tudják javítani.
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Grammatikai fókusz: A tananyag szűken vett nyelvtani része nem haladja meg az általános iskolában tanultakat, azt ismétli, illetve mélyíti el. Inkább arra helyezi a program a hangsúlyt, hogy a nyelvtan/nyelvészet a grammatikai szabályok alkalmazásánál sokkal szélesebb
körben is értelmezhető. Ebben a csomópontban szántunk helyet a külön meg nem jelölt, a
tanár által az osztály igényei szerint megválasztott rövid és szisztematikus nyelvhelyességi, helyesírási feladatoknak is.
A szövegértés/szövegalkotás fókuszban kapott helyet az olvasás- és íráskészség fejlesztése is. Minél több alkalmat kell találni arra, hogy a diákok némán és hangosan is olvassanak,
mivel sok esetben alapvető szövegértési gondokkal küzdenek. A munkafüzetek feladatai sok
lehetőséget kínálnak erre. Az írásos feladatok is fontosak, a füzetbe és a munkafüzetbe is írhatnak a tanulók. Az írásbeli munkát mindig ellenőrizze és javítsa a tanár, lehetőség szerint
óra közben, körbejárva, mert két hét múlva már nem hatékony a visszajelzés. A tanulók kapjanak lehetőséget arra, hogy bármilyen más órán felmerülő szövegértési problémájukat felvethessék a magyarórákon.
Az irodalom/művészet fókuszhoz kapcsolódó irodalmi szövegeket a tankönyv leckéi
vagy a szöveggyűjtemény tartalmazzák, ezek többnyire részletek. A szövegválogatásban nem
törekedtünk a szokásos iskolai kánon követésére vagy irodalomtörténeti áttekintésre, jóllehet
számos szöveg szerepel a magyar és világirodalom különböző korszakaiból. Kortárs szerzők is
szép számmal szerepelnek, hogy a mai szövegeknek legyen esélyük arra, hogy megszólítsák a
diákokat. Sokszor szokatlan, „nehéz” irodalmi műveket szerepeltetünk, de ez nem azt jelenti,
hogy pl. „tanítani akarjuk” Ionescót vagy Esterházy Pétert. A kopasz énekesnő-ből vett részlet
például a kommunikációs csomópontban tanultakat erősítő mintaszöveg.
Nemcsak irodalomtörténetet, szerzőket, nagy műveket akarunk tanítani, hanem egyegy mű adott témához kapcsolásával azt szeretnénk megmutatni, hogy az irodalmi szöveg hogyan, milyen izgalmas módon kapcsolódhat a diákok életéhez. Minél élményszerűbb a találkozás, annál nagyobb az esély az olvasás megkedvelésére. Bár nem tanítunk hagyományos
értelemben vett irodalomtörténetet, a különböző korokból vett (főleg magyar) irodalmi szövegek arra is jók, hogy felismerjék a diákok, hogy ezek a szövegek egy irodalmi, nemzeti hagyomány és a magyar kultúra elemei, a nemzeti és kulturális identitástudat kialakítását, értelmezését, építését segítik. A korstílusok és az irodalmi arcképcsarnok alakjainak tárgyalásával
pedig az irodalmi és nemzeti hagyománnyal ismerkednek a tanulók, ezek az anyagok is segítenek a kulturális és nemzeti identitás kialakításában.
A modern szerzők, a modern kultúra, illetve a tömegkultúra sokszor segít eljutni a
klasszikus értékekhez, hiszen a populáris kultúra általában a klasszikus kultúra alapvető struktúráját másolja, annak eszköztárát veszi át, tematikájában pedig motiválóbb lehet a diákok
számára. Nem szabad figyelmen kívül hagyni a tanulók saját kulturális kontextusát, saját kulturális fogyasztását. Innen kell megtalálni az utat az elitkultúra irányába; közös pontokat, átvezetőket találni, kapcsolódásokat keresni. Rámutatni az azonos és eltérő pontokra, működési
mechanizmusokra.
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A program épít a világban egyre nagyobb szerepet betöltő digitális és vizuális kultúrára
(fotó, film, digitális tartalmak stb.), illetve a média (pozitív és negatív) jelenségeinek értelmezésére is. A fiatalok sokszor könnyebben jutnak el a virtuális világ és vizualitás felől a szövegekhez, mint fordítva. A most szakközépiskolába kerülő fiatalok már a Z generáció tagjai, akik
már a digitális világba születtek bele, teljes természetességgel használják a digitális eszközöket, szabadidejükben a világhálón „élnek”, a közösségi média jelenti számunkra gyakran az
egyetlen tájékozódási lehetőséget, és a tájékozódás korlátját is. Sajnos egyre többet hallani,
olvasni arról, hogy e generáció már nem a teljes netet használja, hanem „csak” a közösségi
médiát, ami egy sokkal kisebb szelet, és gyakran lehetetlenné teszi a kiegyensúlyozott tájékozódást. Felnagyít egyes dolgokat, elfed másokat. A kerettantervnek és a hozzá kapcsolódó közismereti programnak ezt figyelembe kell vennie. Másrészt a média működésének, illetve a manipuláció hatásmechanizmusainak megértetése is nagyon fontos cél.
Ezeken az órákon a kooperatív technikák használata miatt a tanár gyakran koordináló
szerepet tölt be, a tevékenységeket kell megszerveznie, megvalósulásukat kell segítenie. Jó,
ha frontális, magyarázó szerepéből gyakran kilép, ha a tanulók többet beszélnek és tevékenykednek, mint ő. A közismereti programot tanító tanárok egyeztessék, tervezzék közösen az
adott osztályban folyó heti munkát. A magyar nyelv és irodalom szorosan kötődik a társadalomismerethez. Ha egy-egy osztályban ezt a két tantárgyat nem ugyanaz a tanár tanítja, feltétlenül érdemes egyeztetni a munkát. A program alapvetően új szemléletet kíván a pedagógusoktól az együttműködés terén is.
Az órák felépítése lehet azonos, ezt követi a leckék szerkezete is: a ráhangolódást segíti, hogy az órák általában valamilyen játékos feladattal, ismétléssel kezdődnek. Érdemes arra
törekedni, hogy valamilyen szerepet mindenki kapjon a játékban, tevékenységekben. Ez természetesen osztálylétszámtól is függ, de lehet pl. értékelő csoportot alakítani, amely véleményezi a feladat megoldását. Ha volt házi feladat, ennek az ellenőrzése, megbeszélése előzze
meg a feladatok, kérdések megoldását. A tanár dönti el, hogy a felkínált feladatokból mit valósít meg. Az a lényeg, hogy a diákok olyan feladatokat kapjanak, amelyeket szívesen végeznek, és amelyek sikerélménnyel járnak. Érdemes úgy átalakítani a tanulási környezetet is, hogy
a diákok lássák egymást, könnyen lehessen párokat, csoportokat létrehozni, a közös feladatok
(játékok) megoldásához pedig középen legyen megfelelő tér.
A tanári módszerek tekintetében a személyre szabott – páros és csoportos – frontális
sor gyakran a hatékonyság csökkenő sorrendjét is jelentheti. A frontális óra keretében adott,
egyénileg megoldandó feladatok számát lehetőleg csökkentsük, csak indokolt esetben alkalmazzuk ezt a munkaformát. Az óratervezés során át kell gondolni, hogy melyik feladatot milyen munkaformában érdemes megoldani. A munkaformák váltogatása egyrészt változatossá
teszi a tevékenységeket, másrészt lehetőséget teremt a személyre szabott és a differenciált, a
szükségleteket és az érdeklődést figyelembe vevő pedagógia megvalósítására.
A tankönyv nem szabja meg szigorúan, hogy egy-egy órán pontosan mit kell elvégezni,
a tanórákon belül és a félév során is rugalmasan mozgathatók a témák, az egyes csomópontok
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tartalma az órák között, illetve az egyes órákon belül a csomópontok sorrendje is. Az a fontos,
hogy aktívak legyenek a diákok, legyen feladatuk, s különböző típusú tevékenységeket végezzenek: beszéltessük őket, legyenek írásos feladatok, kreatív feladatok, motiváljuk őket, tapasztalják meg, hogy egy órán akár jól is érezhetik magukat.
A diákok jellemzői is megváltoztak az idők során, jelenleg a Z generáció tagjai ülnek a
padokban. Jellemzőikre, szokásaikra, megváltozott érdeklődésükre figyelemmel kell lenni a sikeresség érdekében. A nevelés/tanítás szempontjából legjelentősebb Z generációs jellemzők,
és a jellemzőkre adott válasz a tananyag kialakításában:
 Mozaikos érettség – feladatok sokféle és eltérő szintje;
 Párhuzamos, több irányba való koncentrálás, de nem hosszantartó figyelem (ez a
tanárok elvárásainak nem felel meg) – projektfeladatok sokféle tevékenysége, általában sokféle tevékenységforma, sok téma összehangolása egy leckében;
 Vizualitás szerepe elsődlegessé válik (net, okostelefon, média) – vizuális kultúra
szerepeltetése, mind a netes, mind a képzőművészeti alkotásokhoz fűződő tartalmak megjelennek, tankönyv vizuális megjelenése is ehhez alkalmazkodik;
 Internet, web2, okostelefonok, online és offline élet – ennek szövegértési, szövegalkotási metódusai – sok leckében és feladatban igyekeztünk erre reflektálni;
 Média, reklám túlzott és kontrollálatlan hatása, manipulációval szembeni védtelenség – a téma koncentrált és gyakorlatközeli megjelenése a tankönyvben;
 A hagyományos társadalmi szerepekkel kapcsolatos bizalmatlanság, tekintélyekkel
szembeni teljes közömbösség – tanár koordináló szerepe, illetve digitális eszközök
használatában tanulói szerepbe kerülhet, ez segítheti a jó kapcsolat kialakulását;
 Saját általánosan használt eszközeik, tevékenységeik állandó használata – ezeket
bevontuk a feladatokba (erre sok pozitív visszajelzés érkezett);
 Szakközépiskolások sokfélesége – sokféle elvárás szakmák szerint – ebben a munkafüzet segíthet;
 Saját kulturális fogyasztásuk iránti kizárólagos érdeklődés – kortárs és populáris kultúra szerepeltetése – út a klasszikus kultúrához (akár egy popdalon át egy szerelmes szöveghez, pl. Quimby, Kispál, Karafiáth, Varró, Petőfi, József Attila – használjuk fel azt, ami a diákokat érdekli, onnan induljunk, és jussunk el oda, ahová vinni
szeretnénk őket;
 Digitális világban való jártasság – digitális változat multimédiás tartalmai, digitális
feladatok lehetőségei.

A kötetek tartalma összhangban áll az érvényes kerettantervben meghatározott tartalmakkal, figyelembe veszi a leírt fejlesztési követelményeket.
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Az egymáshoz kapcsolódó öt tananyagrész igyekszik korszerű, a diákok világához közel
álló ismereteket adni annak érdekében, hogy egységes és aktuális kultúraképet sugalljon, erősítse a kulturális identitás kialakulását, a nyelvhelyesség, helyesírás, szövegértés-szövegalkotás fejlesztését.
A két kötet egymásra épülése:
A 10.-es tankönyv megírásakor arra törekedtünk, hogy a 9.-esben megalapozott ismeretek
épüljenek tovább, a tanulók látóköre szélesedjen, ismereteik bővüljenek, érzelmi intelligenciájuk fejlődjön. Ugyanazokat a célokat, értékeket követtük, tartottuk fontosnak. Arra törekedtünk, hogy a kis óraszámban megjelenő kommunikáció–magyar–művészetek tananyag egy
korszerű, újszerű kultúraképet közvetítsen, olyan tudást adjon, amely később is segít a világban való tájékozódásban, az önérvényesítésben. Mivel a gimnáziumi tananyag teljes spektruma ebbe a kis óraszámba nem fér bele, igyekeztünk a megszokottól eltérő, korszerűbb, gyakorlatiasabb, a további tanulásra felkészítő tudást adni, a hangsúlyt a kulturális jel- és eszközrendszer elsajátítására, a szabályok, működés megértésére fektettük az anyanyelvi (helyesírási) ismeretek és a klasszikus irodalmi tananyag megismertetése mellett. Legfontosabb céljaink és értékeink:
 Kommunikációs készségek és az érzelmi intelligencia fejlesztése.
 Kulturális identitás kialakítása (nemzet, nyelv, kultúra).
 A (tanórai) kudarcok csökkentése, a sikeresség növelése.
 Kiemelt a digitalizáció, a vizuális kultúra és a média, illetve a kortárs irodalom szerepe.
 Alapvető, de nem rendszerezett irodalmi, művészeti tájékozottságot adjon (nem
klasszikusan felépített tananyag segítségével!).
 Elsősorban szemléletet közvetítsen, élményt adjon, s ehhez kapcsolja az ismereteket (az ismeretátadás eszköz és nem cél).
 Megtanítsa a diákokat tanulni, a feladatok elvégzését komolyan venni, megtanítsa
őket az együttműködés különböző formáira.
 A kommunikációs ismeretek és a kommunikációs készségek fejlesztése elsődleges
a programban.
 Érzelmi intelligencia és empátia fejlesztése.
 Interkulturalitás: a kultúrák sokféleségének elfogadása, türelem a mássággal szemben, tolerancia.
 Szolidaritás, erőszakmentesség.
 Környezettudatosság.
 Kulturális eszköz- és jelrendszer elsajátítása.
 Az irodalom populáris rétegének bemutatása (populáris és klasszikus kultúra közötti hatások).
 Vizuális kultúra hangsúlyos szerepe.
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 Kortárs irodalom hangsúlyos megjelenése.
 Jó szövegértési, szövegalkotási képesség kialakítása.
Kulturált viselkedés, pl. kulturált nyelvi viselkedés kialakítása (nyelvhelyesség, helyesírás).
A kisebb óraszám miatt a 10. évfolyamon csak két projekt szerepel, az egyik egy képregény elkészítése, ez kreatív feladat, épül az előző tanév történetet készítő munkájára, illetve
összefoglal minden olyan ismeretet, amely a történetről, vizualitásról, nyelvi kifejezésről, ezek
együttes működéséről szól. A másik projekt pedig az iskolából való kilépésre készít elő, a
munka világára. Olyan témákkal foglalkoznak ebben a diákok, mint a jó önéletrajz elkészítése,
felkészülés egy állásinterjúra, portfólió készítése. Ezek mind olyan tevékenységek, amelyeket
a diákok közvetlenül az iskolából kilépve már hasznosítani is fognak. A leckék pedig mindezen
ismeretek mögöttes ismereteit, a világra nézés, a világ megértésének módját próbálják tanítani.
A két kötet tartalmai egymásra épülnek, kiegészítik egymást, illetve vissza-visszatérnek, bővítve az ismereteket.
A tankönyvek részletes tartalma:
Tartalom 9. évfolyam
4.1

Osztálykönyv

4.2

Én és az iskola, én és a tanulás

4.3

Az élővilág kommunikál

4.4

Nyelv és beszéd

4.5

Nagy kincs a szókincs

4.6

Jelek erdejében

4.7

Mindenki más. A megértés nehézségei, előítéletek

4.8

A nyelv építőkövei – nyelvi játékok

4.9

Irodalmi arcképcsarnok

4.10 Helyesírási kiskáté
4.11 Osztályújság készítése
4.12 Kommunikáló társadalom – tömegkommunikáció
4.13 Nyilvános kommunikáció
4.14 A Gutenberg-galaxistól az információs szupersztrádáig
4.15 Internetes kommunikáció
4.16 Valóság és médiavalóság
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4.17 Szöveg és reklám
4.18 Művészeti ágak, műnemek, műfajok
4.19 A nyelv másik élete – az irodalmi nyelv
4.20 Néhány mondat a mondatokról
4.21 Történet írása
4.22 A világ mint történet – a történetmesélés hatalma
4.23 Kultúrák és emberek, irodalmi hagyomány
4.24 Irodalmi arcképcsarnok II. (Próza)
4.25 Ugyanaz, de mégsem – történetek változatai
4.26 Így írtok ti – a Nyugat költői
4.27 Történet – kép – tér – idő
4.28 Beszélő képek – a képregények világa
4.29 Film és irodalom
4.30 Kortárs írók – élő irodalom
Forrás- és képjegyzék
Szöveggyűjtemény

Tartalom 10. évfolyam
4.1

Projektbevezető – Készítsetek képregényt!

4.2

Társalgási stílus, a verbális viselkedés változásai

4.3

Kommunikációs alapelvek, a sikeresség feltételei

4.4

Kommunikációs zavarok – a félreértés csapdái

4.5

Jelek, jeltípusok – az értelmezés lehetőségei

4.6

Kulturális jelek

4.7

Nyelvek, nyelvtanok – a nyelvtudomány kérdései

4.8

Nyelv és társadalom: köznyelv, csoportnyelv, nyelvjárások

4.9

Szövegalkotási gyakorlatok: képből szöveg

4.10

Szöveg és kép egységben: a képversek

4.11

Új időknek új dalai – Ady Endre (1877−1919)

4.12

Tiszta szívvel − József Attila (1905−1937)

4.13

A dráma és színház: William Shakespeare
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4.14

Dráma és történelem: Bánk bán

4.15

Határon túli magyar irodalom

4.16

Projektbevezető – felkészülés a munka világára

4.17

Önéletrajz, motivációs levél

4.18

Retorika – a nyilvános beszéd művészete

4.19

Disputa – a vitázás

4.20

Internetes információk keresése és felhasználása

4.21

Olvasás és tanulás az interneten

4.22

Nyelvtörténet, a szókincs változásai

4.23

Avantgárd – lázadó művészeti irányzatok

4.24

Műalkotások befogadása, értelmezése

4.25

Művészet és giccs

4.26

A zenei élmény

4.27

Az irodalom határterületei – krimi, sci-fi, kalandregény, fantasy

4.28

Játék az irodalomban – szerzők álarcban

4.29

Játék az irodalomban – paródiák, szövegek hálója

4.30

Irodalom és digitális kultúra, elektronikus könyvtárak

A 10. évfolyam anyaga szorosan kapcsolódik az előző tanév tananyagaihoz. Visszatérő,
bővülő, kiegészítő és új aspektusból megjelenő témák is vannak a teljesen új témák mellett.
A 2., 7., 8. és 22. lecke nyelvtani anyagai a 9. évfolyam 4., 5., 7., 8., 20. leckéihez kapcsolódnak; a 2,. 3., 4., 5., 6. lecke kommunikációs anyagai az előző tanév 6., 7., 12., 13., 14.,
15., 16., 17. leckéihez kapcsolódnak; a kultúrákkal, kulturális jelekkel foglalkozó 2., 5. és 6.
lecke az előző tanév 6., 7., 22., 23. leckéihez kapcsolódik, szövegértéssel foglalkozik a 9., 10.,
17., 18., 19. fejezet, míg az előző tanévben a 17., 21., 27. és 28. lecke, művészetelméleti, esztétikai kérdésekkel a 9., 10., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30. lecke, az előző tanévben pedig a 18,
19., 21., 25., 27., 28., 29. fejezet. Az irodalommal foglalkozó fejezetek pedig egymáshoz is kapcsolódnak, illetve a korábbi elméleti, műnemi, műfaji kérdésekhez, ismeretekhez is.
Az olvasási, a szövegértési és a kommunikációs készségek, képességek fejlesztése tovább folyik, lényegében minden leckében van erre lehetőség, különösen a társadalmi beilleszkedésben fontos, munka világára előkészítő projektben. A társadalmilag elfogadott kommunikációs formák, viselkedésminták megismerése és használati módjuk elsajátítása, a társadalom
játékszabályainak megismerése és a szabálykövetés elsajátíttatása a tantárgy egyik kiemelt
feladata. Folytatódik a biztos alapkészségek kialakítása: a magabiztos szóbeli önkifejezés, írás,
helyesírás, olvasás/szövegértés és kommunikáció. A tananyag ugyanakkor lehetőséget teremt
arra is, hogy a tanulók művészeti, irodalmi tájékozottságot szerezzenek, ízlésük, véleményük
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formálódjon, képesek legyenek művészeti témákról is beszélgetni, érzelmi intelligenciájuk fejlődjön.
A tankönyv és a szöveggyűjtemény szövegeinek válogatásakor az előző tanév alapvetéseit folytattuk, azokra az ismeretekre (is) építettünk. A magyar irodalom klasszikus szerzői
közül Katona, Ady és József Attila külön fejezetként szerepel, Shakespeare a drámai műnem
reprezentációját erősíti, folytatva az irodalmi hagyomány, a nemzeti hagyomány és a kultúra
kapcsolatának megvilágítását. A határon túli irodalom fejezet igyekszik széles áttekintést adni,
míg az irodalmi játékokkal foglalkozó fejezetek inkább a kortárs irodalom vonulatát erősítik.
Nő a művészetelméleti, esztétikai témák szerepe és súlya is, ez nagyon fontos abban, hogy a
felmerülő kérdések a helyükre kerülhessenek, a művekről folyó beszélgetések érdekesebbek,
autentikusabbak lehessenek.
Az alapvető cél a 10. évfolyamon is, hogy érintetté, érdeklődővé, az olvasásra, művekre
nyitottá váljanak a tanulók. Hogy később is olvassanak, tájékozódjanak, az iskola elvégzése
után is érdeklődő, a művészetek iránt elkötelezett emberek maradjanak.
A kommunikációs tananyag a kommunikáció rejtett utalásaira, a csapdákra, a kulturális
jelek megértésére fókuszál, visszakanyarodva részben a személyközi kommunikáció előző tanévi anyagaihoz, azokat építve tovább. A digitális kultúra elemei pedig a tömegkommunikáció,
az információs társadalom alapvető megismerését teljesítik ki.
Arra törekedtünk, hogy a két tanév anyagai egységes egésszé álljanak össze, és olyan
tudást adjanak, olyan képességeket, készségeket fejlesszenek, amelyek a mindennapokban sikeres, tájékozódni és érvényesülni tudó embert jellemeznek, aki tovább képes művelni magát,
mert elsajátította az ehhez szükséges technikákat, megszerezte az attitűdöket. Tehát akár
munkába áll, akár továbbtanul a végzett diák, boldogulni képes ezen tudások birtokában. Nem
„tud mindent”, ami az érettségihez kell, nem is ez volt a cél természetesen, de „tud mindent”
ahhoz, hogy az új ismereteket elsajátítsa.
Nagyon sok – talán nem hagyományos – (differenciálásra is alkalmas) feladatot, kérdést tartalmaznak a leckék, ezeket most a tördeléssel is jeleztük, azaz kiemelt színnel és piktogrammal hívtuk fel rá a kollégák és a diákok figyelmét. Ezeket támogatják a munkafüzet oldalai és a digitális feladatok. Érdemes ezeket az óra előtt átgondolni, és a diákoknak úgy és
annyit feladni, amennyi a tanulócsoport igényeinek megfelel. Nem kell mindent megcsinálni,
elvégezni. Az azonban fontos, hogy a kérdések, feladatok nem kiegészítések, hanem a lap részei, mindegyik egy-egy új témát, altémát, új nézőpontot, aspektust nyit meg, amelyen továbbhaladva másik irányokat adhatunk az óra menetének, a tananyag feldolgozásának. Ezért
ajánlatos előre eltervezni – a tanmenet segítségével is –, hogy mit, mennyit és milyen szempontból akarunk tanítani. Ez döntő szempont, mert a kérdések, feladatok segítségével differenciáltan adhatunk új és új távlatokat, lehetőségeket az egyes csoportoknak, képességeik
szerint.
A munkafüzet is segíti a témák feldolgozását, ehhez is javaslatokat adunk a módszertani füzetben. (A munkafüzet oldalpárjai és címei megegyeznek a tankönyvi felosztással.)
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A tankönyv célja akkor teljesül, ha a tanulók tevékenységek során, aktívan tanulnak, és
a szokásosnál sokkal kisebb szerepet játszik a tanári magyarázat és a „megtanulás”, azaz a
könyv otthoni vagy iskolai olvasása bemagolási céllal. A megtanulás helyét vegye át az élményszerű megismerés és felismerés.

II. 2. A tankönyv nagy témakörei, a leckék leírása
A tankönyv fejezetei úgy épülnek fel, hogy minden leckecsoportot egy átfogó projektfeladat
vezérel. Ezért minden esetben először a projektfeladatot tekintjük át, illetve azt, hogy a projekthez az egyes leckék hogyan kapcsolódnak, majd külön-külön a leckéket: áttekintjük az
egyes fejezetek és leckék tartalmát, egymáshoz kapcsolódását, illetve a leckék és projektek
kapcsolatát. Ezért minden leckét kétszer említünk, egyszer a projekt előrehaladásához való
kapcsolatában, másrészt pedig saját tartalmi vonatkozásában.
Fontos megjegyzés továbbá, hogy a tartalmi elemek közül elhagyhatóak azok, amelyek
a diákcsoport igényei szerint túlságosan nehezek vagy nagyon sok időt igényelnek. A lényeg,
hogy az egymásra épülés logikája megmaradjon, illetve, hogy diákok egységes képet kapjanak
a témákról. Mivel nincs kimenti mérés, így a leckék anyagának esetleges egyszerűsödése nem
gond, ha ez egy másik hangsúlynál, egységnél bővülést eredményez. Ez tehát annyit jelent,
hogy a leckék szövege több bejárási utat, több gondolati, asszociációs láncot tesz lehetővé,
ezek bármelyike megfelelő, bármelyik lehetővé teszi a továbblépést a következő kapcsolódási
ponthoz. Ad absurdum tehát: a diákok saját ruházatának mint kulturális szignáloknak a tárgyalása további utat enged a kulturálisan és nemzeti identitás szempontjából kimagasló ikonikus szövegek felé, de mindenfajta kommunikációs téma felé is, vagy a ruházat tagoltsága és
elemeinek változatossága lehetőséget teremt a nyelvi paradigmák, illetve a szintagmatikus
kapcsolatok megtárgyalása felé is.
A leckék legtöbbje tartalmaz szociálisan érzékeny témákat is, ezeket külön jelezzük a
kézikönyvben, és segítséget adunk a téma tárgyalásához.
9. évfolyamon minden lecke feldolgozására 2 óra jut, ez a 10. évfolyamon csökken 1
órára. Ezért is van ott csak 2 projekt, 2 témaív. Ezért minden leckénél ezzel az időmennyiséggel
érdemes kalkulálni, a kézikönyvet együtt használva a tanmenettel. A tanmenetekből 2 típusú
készült: normál és rugalmas. A normál tanmenet kalkulál a teljes tananyaggal, a rugalmas pedig egy jelentősen csökkentett mennyiséggel, a projekteket teljesen elhagyva, csak a leckékkel, azok bizonyos egységeivel számol. Ezeket kombinálni is lehet, például a projekteknek csak
bizonyos elemeit teljesíteni. Mindenképpen jónak, szükségesnek tartanánk a projektek legalább bizonyos egységeinek, tevékenységformáinak az elvégzését, részben a szociális és tanulási kompetenciák fejlesztése miatt, részben pedig azért, mert ha valaki tevékenység végzése
közben tanul, az mindig maradandóbb, hatékonyabb, mint a pusztán elhangzott szó.
A tankönyv sorrendjében haladunk, kezdve a 9. évfolyam első leckéjétől, a 10. évfolyam utolsó leckéjével befejezve.

27

FI-511010902, FI-511011001/1 Szakiskolai közismereti tankönyv 9-10. – Tanári kézikönyv
FI-511010906, FI-511011003 Kommunikáció–magyar munkafüzet 9-10. – Tanári kézikönyv

9. évfolyam
Első trimeszter – első projekt: Az osztály könyve (1–10. lecke)
A projekt ismertetése
Az első tíz páros órát az osztálykönyvet készítő projekt fogja össze. A tanulócsoport a pedagógus vezetésével tervezi meg, hogy milyen formában készüljön el, és milyen tartalommal töltsék meg a tanulók. A projekten való munkálkodásnak jelentős szerepe lehet a közösségteremtésben és a közös munkavégzésre szocializálásban is. A tanulók lényegében megállapodást
kötnek arra, hogy legkésőbb karácsonyra közös erővel létrehoznak egy olyan könyvet, amelyben mindannyian bemutatkoznak, és amely az osztályt mint közösséget, valamint az addig tanultakat is tükrözi. A megbeszélések egy része a tanórákon történik, a könyvbe kerülő anyagok
többségének első változata is órai produktum lehet. Az osztály könyve azonban csak akkor
hozható létre magas színvonalon, ha a tanulók és a pedagógus is hajlandó többletmunkát fektetni bele. A tankönyv ezért is tartalmaz házi feladatokat. A könyv jelentős része azonban nem
írás, hanem kép-, video- és hanganyag (amennyiben digitális változat készül), és ezek is jelentős utómunkálatokat igényelnek.
A projekt produktummal és közös tevékenységekkel járó munkaforma, amelyben az
egyénnek is személyes felelősséget kell vállalnia a közös sikerért. Mindenképp legyen egy ünnepélyes projektzáró alkalom, ahol a szülőknek, iskolának is bemutatják a tanulók a könyvet,
egyben át is tekintik, mi mindennel foglalkoztak az eddigiekben.
A munka során megszerzett ismereteket, a kompetenciák fejlődését a produktum tükrözi. A munkafolyamat azonban éppen olyan fontos, mint az eredmény, így a projekt értékelése összetett feladat. A projektben végzett közös és egyéni munka, valamint a végső produktum értékelésére zárt körben kerüljön sor. Ez nem osztályozást jelent, hanem a tapasztalatok
megbeszélését. A projekt értékelésének kritériumaiban előre állapodjanak meg. Mi számít jó
teljesítménynek az osztály és az egyes tanulók részéről? Kapnak-e jegyet? Ha igen, akkor pontosan mire és hogyan? Egy, az alábbi példához hasonló, közös megállapodáson alapuló értékelési táblázat motiváló lehet. (Példa a maximális 20 pont jegyre váltására: 0–4: 1, 5–8: 2, 9–
12: 3, 13–16: 4, 17–20: 5)
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Értékelő táblázat (példa)

Érdemes ezekből választani, vagy az ötleteket továbbfejlesztve már az első órán megállapodni a formában, a tartalomban, a munka menetében, a határidőkben és a feladatok felosztásában. A munkatervet írásban kell rögzíteni, és az osztályban ki kell függeszteni. Ha a
munkát valamilyen közös internetes felület is támogatja, akkor ott is helyezzék el ezt a megállapodást. Ez a felület lehet az iskola által használt online tanulási környezet (Moodle, Facebook
csoport, Google csoport stb.). A szerkesztés elve lehet az időrend, de utólag az időrendben
készített anyagokat tematikusan is el lehet rendezni, pl.: (1) az osztály bemutatkozása és csoportos produktumok, (2) személyes bemutatkozások és egyéni produktumok.
A tankönyv első tíz leckéjében számos feladat közvetlenül kapcsolódik a projekthez
vagy oda is kapcsolható. A számítógép és a szövegszerkesztő program, a digitális fényképezőgép, valamint az e-mail használata fejleszti a tanulók digitális kompetenciáit, és részben pótolják a hiányzó informatika tantárgyat, ha a többi tantárgynál is sor kerül ezek használatára.
Az órai témák kapcsolódása a projekthez, a projektfeladat előrehaladása
Itt csak azt tudjuk megadni, hogy a tankönyvi anyaghoz kapcsolódva mi kerülhet a könyvbe.
Az összes többi anyag az iskoláról és az osztályról a félév menetének megfelelően, a kiemelkedő események kapcsán vagy a hétköznapok dokumentálásaként is készülhet. Gazdagabb
lesz az anyag, ha a többi tantárgy, különösen az Osztályközösség-építő program vonatkozó
része is megjelenik benne.
1–2. óra: Munkaterv készítése az osztály könyve projekt megvalósításához; megállapodás a bemutatkozás formájáról, tartalmáról (vázlat) és terjedelméről. Házi feladat: a bemutatkozás első változata a megállapodásnak megfelelően.
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3–4. óra: A bemutatkozási jeleneteket videóra lehet venni. Fényképek és rajzok készítése egymásról. Házi feladat: verstanulás, versolvasás. Készíthetnek a tanulók hangfelvételt is,
– akár otthon, akár a következő órán. Válogatás a képekből, a rajzok szkennelése vagy fényképezése (cím és szerző nem maradhat el).
5–6. óra: Fényképek a kommunikációról. Hangos olvasásról film- vagy hangfelvételek.
A házi feladatként átírt történetek közül a legjobbak bekerülhetnek a könyvbe.
5–6. óra: Alkalmat ad felolvasás rögzítésére, illetve egy irodalmi mű egy részletének
átírására is. A legjobb produktumok bekerülhetnek az osztály könyvébe.
7–8. óra: Az érzelemkifejező arcok és a testbeszédet bemutató képek megelevenítése
fotózható, filmezhető. Házi feladat: a bemutatkozás második változatának megírása. Ebbe már
a kommunikációs jellemzőket is be kell venni. A tanulótársak és a tanár is segítsen a következő
változat kialakításában.
9–10. óra: A szókincsről tanultak segítségével stilisztikailag finomodhat a bemutatkozás. A második foglalkozáson egy-egy osztálytársról írt jellemzést ki kell egészíteni, el kell küldeni annak, akiről szól. Ha jól sikerült, ez is a könyv része lehet.
11–12. óra: A felolvasásról hang- vagy filmfelvétel készülhet. Az önálló szövegalkotási
feladat írott vagy felolvasott formában is része lehet az osztály könyvének. A bemutatkozás
kiegészül az ifjúsági szubkultúrára vonatkozó bekezdéssel. A tanulók elküldik egymásnak, véleményezik, javítják egymás feladatát.

MÓDSZERTANI SEGÍTSÉG AZ EGYES LECKÉKHEZ
4.1 Osztálykönyv – Projektbevezető
Projektindítás
A projektindító alkalom több szempontból is nagyon fontos, ezért alapos előkészületeket és
jó időbeosztást igényel. A páros óra egyik célja a közös projektfeladatra való motiválás, a munkaterv közös elkészítése, a másik pedig a tantárgy tanulására való ráhangolódás, a korábban
tanultak felidézése.
A tanulók ekkor még vélhetően nem ismerik egymást, így a tanárnak kell irányítania a
munkát. Később, ahogyan a tanulócsoport munkakultúrája alakul, egyre nagyobb önállóságot
lehet biztosítani. Az azonban már most is fontos, hogy ösztönözzük a tanulókat, és hallgassuk
meg javaslataikat, legyenek döntési lehetőségeik.
A tankönyv nem munkatankönyv, ezért feltételezzük, hogy a tanulók használják a munkafüzetet és füzetük is van, ezeket megőrzik és magukkal hordják. Ebben is egyezzenek meg,
mert különben nem követhető a munka menete és a fejlődés. A munkafüzetben táblázat szolgál a megállapodások rögzítésére. Ehhez a táblázathoz érdemes legalább minden második
órán visszatérni, ellenőrizni, hogy megfelelően halad-e a munka.
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Ráhangolás
A tankönyv 193. oldalán 20 kérdés szolgálja a Koma tantárgy tanulására való ráhangolást. Ezzel
is kezdheti az órát a tanár, de ügyeljen arra, hogy maradjon megfelelő idő a projekt megismerésére és a megállapodásokra.
A kérdéseket a tankönyvi utasításnak megfelelően érdemes először egyedül, majd párban megválaszolni, csak ezután kerüljön sor a nyilvános megbeszélésre. Alakíthatunk 4 fős
csoportokat is, ha versenyt szeretnénk szervezni. Mindenképp játékos formában folyjon ezeknek az általános iskolában már többnyire tanult ismereteknek a felidézése. A kérdések előrevetítik a 10 lecke tartalmát, így érdemes a fejezet zárásakor visszatérni, hogy a tanulók és a
pedagógus is érzékelhessék a fejlődést.
A munkafüzet 2., 3. feladata is a felidézést és a ráhangolódást szolgálja, a 3. feladat
kapcsolható a 20 kérdéses játékos feladathoz. Megoldását az alábbi táblázat tartalmazza.
Művészeti ág

A művészetek felosztása a művészi kifejezőeszközök alapján, pl. zene, tánc,
képzőművészet, irodalom stb.

Műfaj

Egy művészeti ágon belül azonos formai sajátosságokat mutató műalkotások közös csoportjának megnevezése.

Képzőművészet

A szobrászat, az építészet és a festészet közös neve.

Regény

Hosszabb terjedelmű, egy történetet elmesélő irodalmi mű.

Novella

Elbeszélés, érdekes eseményt bemutató, nem túl hosszú, epikus irodalmi
alkotás.

Vers

Általában rövidebb sorokra és versszakokra tagolt, sokszor rímes irodalmi
mű, költemény.

Színdarab

Színpadra szánt irodalmi alkotás, dráma.

Stíluskorszak

Jellemző stílusjegyeket mutató időszak, pl. szenvedélyesség, hősiesség,
rendkívüli kalandok a romantikában.

A munkafüzet 4., 5. feladatának célja a tanulási képesség és a kommunikáció fejlesztése. Nem fontos, hogy a tanulók valóban megjegyezzék a múzsák nevét, de az igen, hogy
gondolkodásuk és emlékezetük fejlődjék. Megoldások:
Melyek azok a szerepkörök, amelyeket ma nem tekintünk művészetnek? Egy múzsa
részben, kettő teljesen elvesztette a művészetekkel való kapcsolatát. Kik ők? 1., 8., 9.
Melyik három múzsát ismered fel ezen a 17. századi francia festményen? (Eustache Le
Sueur: A múzsák) Kleio, Eutherpé és Thaleia.
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4.2 Én és az iskola, én és a tanulás
A lecke célja az ismerkedés segítése és az önismeret alakítása, valamint az, hogy a tanulást
tudatosabbá tegye. Lehetőséget nyújt a festményekkel, szobrokkal, irodalmi művekkel, esetleg egy filmmel való ismerkedésre és kreatív feladatokra: rajzolásra, fényképezésre is. E lehetőségeket a „portré” fogalom köré csoportosítottuk.
Az ismerkedési feladat megkezdése előtt figyelmeztessék a tanulókat, hogy igyekezzenek megjegyezni, amit társuktól hallanak, mert emlékezetből le kell jegyezniük az információkat. Erre a munkafüzet biztosít helyet. Nem baj, ha a tanulók felállnak, és úgy keresnek párt,
de ha félünk a rendetlenségtől, akkor egy közelben ülőt is megszólíthatnak. Semmiképp ne a
padtárs legyen a beszélgető partner.
Az ismerkedési jelenet eljátszásához alkossanak négyfős csoportokat (hátrafordulással
is kialakítható), 2-3 jelenet frontális előadása már sikernek számít, de elegendő is.
Portréképeket az egymás mellett ülő tanulók is készíthetnek egymásról mobiltelefonnal, illetve fényképezőgéppel (kérhetjük, hogy hozzanak néhányan, illetve az iskoláét is használhatják, ha van). Közben rajzolhatnak a munkafüzetbe. Csak krokit kérjünk, azaz 1-3 perces
rajzokat.
Leonardo da Vinci Mona Lisa c. képének ihletésére született Fernando Botero Mona
Lisája, valamint Subodh Gupta Mona Lisa szobra is. Kezdeményezzünk beszélgetést arról, hogy
miért olyan híres az eredeti, és mi a tanulók véleménye a későbbi alkotásokról! A képeket
érdemes nagyban kivetíteni. Közben arra is kitérhetünk, hogy szeretik-e a tanulók a képeket
és a szobrokat, jártak-e már kiállításon, múzeumban, szoktak-e rajzolni.
A graffiti témája érdekes beszélgetésre adhat alkalmat: a környezetvédelem, mások
munkájának és tulajdonának tisztelete és a szabadság korlátai éppen úgy szerepelhetnek ebben, mint a mára már művészeti ágnak tekintett graffiti kiemelkedő alkotásai. Említhetünk
pozitív példákat, amikor engedéllyel festenek vidámra lepusztult tűzfalakat. A Nyelv és Tudomány című online folyóiratban érdekes cikk olvasható a graffiti történetéről és típusairól Művészet vagy vandalizmus címmel.
Mike Newell Mona Lisa mosolya c. filmje módot ad arra, hogy érzékeltessük, milyen
tovagyűrűző hatása van egy-egy műalkotásnak. Ha sikerül megszerezni a filmet, akár osztályprogram keretében is érdemes együtt megnézni, mert az iskoláról, a közösségről, a tanár-diák
viszonyról és a képzőművészetről is sok érdekes gondolatot tartalmaz, ráadásul kellemes program.
A lecke második része a tanulás tudatosabbá válását szolgálja: tanulási technikákkal és
a tanulás céljaival foglalkozik. A tanulási technikák közül a memoriter elsajátítására ajánlott
három módszer az órán is kipróbálható, ha erre is tervezünk időt. A szöveggyűjteményben
található Petőfi Sándor Szeptember végén című költeménye. Ha a tanulók általános iskolában
megtanulták kívülről és emlékeznek is rá, akkor válasszunk másik Petőfi-verset! A verstanulás
táblára írós, szókitörlős változata számítógéppel és projektorral vagy interaktív táblával még
érdekesebb és gördülékenyebb. Az egymást követő diákon mindig több szó hiányzik. Kórusban
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olvassanak a tanulók, és emlékezetből pótolják a hiányzó szavakat. Egyszerre csak egy versszak
jelenjen meg, amikor az már megy, jöhet a következő.
A munkafüzet segítségével mód nyílik a szótagolás gyakorlására és az időmértékes verselés gyakorlati megközelítésére is. A verssel való foglalatosság nem jelenti azt, hogy a verslábak nevét meg kellene tanulni, de a rövid és a hosszú szótag megkülönböztetéséig és ezeknek
a versritmusban játszott szerepéig jusson el mindenki! Az első versszakban a ritmus kedvéért
rövid magánhangzóval írt szavak a következők: ifjú, szívemben, hosszúval, vegyül.
Az iskolához, tanuláshoz való viszonyról szóló beszélgetés után a távlati célok is szóba
kerülhetnek, erre való a „Mi leszek, ha nagy leszek” feladat, s arra, hogy tudatosuljon a tanulókban, hogy a siker egyrészt a reális tervezésen, másrészt az oda vezető út ismeretén és tudatos végigjárásán múlik. A fejlesztendő képességek, a gyarapodó tudás önértékelési táblázata a munkafüzetben található. Ez kapjon hangsúlyt az órán. A tanulók beszéljék meg párban
a válaszaikat, és közösen is hallgassanak meg egy-két gondolatot az önértékeléshez kapcsolódóan! Hangsúlyozza a pedagógus, hogy a felsorolt képességek mindegyike fejlődhet a közös
munka során, ha a tanulók ezt igazán szeretnék. Ezután kerüljön sor a tanulási célok kitűzésére, ebben segítsenek egymásnak a tanulók, és a pedagógus is járjon körbe, hogy a megfogalmazás kevesebb időt vegyen igénybe. Feltétlenül térjenek ki arra, hogy a projektidőszak
végén megvizsgálják majd, hogy sikerült-e elérni ezeket!
A Vámos Miklós Pofon c. művéből vett részlet és a hozzá kapcsolódó feladat az olvasás
gyakorlásán és a megjelenítésen túl is számos kreatív lehetőséget nyújt. A teljes mű megtalálható az interneten.
A munkafüzet utolsó feladata a bemutatkozó fogalmazás megírása, amit a további leckék során még kiegészítenek a tanulók. Érdemes számítógéppel íratni, ehhez általában nagyobb kedvük van, módosítani, fejleszteni pedig sokkal egyszerűbb így. A feladat szerint a fogalmazást e-mailben kell elküldeni a tanárnak. Ha ezt a megoldást választják, akkor a tanár
elsősorban ne a javítással foglalkozzon, hanem válaszában adjon tanácsokat az írásmű fejlesztésére és a helyesírás-ellenőrző program használatára.
A következő órához kapcsolódó, kommunikációt ábrázoló fényképek készítését előre
is megkaphatják a tanulók feladatként, de következő házi feladat is lehet. Ösztönözzük a kreativitást. Egyezzünk meg, hogyan nézhetik meg a többiek a tanulók saját maguk által legjobbnak ítélt képét. Ez lehet egy zárt Google csoport vagy egy zárt Google fotóalbum. Térjünk ki a
személyiségi jogokra és a szellemi tulajdon védelmére!
4.3 Az élővilág kommunikál
A főként növényi és állati kommunikációval foglalkozó lecke feldolgozása során fejleszthető a
szövegértés, a memória és az olvasási készség, mód van beszélgetésre is. A leckében sok érdekes szöveg van. Akár egy gyors kérdéssorral is ellenőrizhetjük az óra végén, ki mennyit jegyzett meg ezekből. Ha van szavazórendszer, akkor izgalmas és látványos is lehet a vetélkedő.
Ha ezt előre közöljük, a feladat memóriafejlesztésre is alkalmas.
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Majdnem minden olvasási feladat instrukciójában szerepel az egyéni, néma olvasás és
ugyanannak a szövegnek a párban való felolvasása is. Ez jó módszer lehet az olvasási képesség
fejlesztésére, mert nem kelt szégyenérzetet, és sokkal több lehetőséget teremt, mintha az
osztály előtt kellene olvasni.
Mindig adjon a pedagógus alkalmat a témáról való beszélgetésre és a személyes állásfoglalásra, követelje meg, hogy a tanulók meghallgassák egymást, illetve alakítsa ki azt a munkakörnyezetet, amelyben ez természetes.
A kommunikáció tényezőit már tanulták, az ábra segít felidézni vagy pótolni az ismereteket.
A munkafüzet ezúttal a szóbeli kommunikáció és az íráskészség fejlesztésére tartalmaz
feladatokat. A kutyás lépek késleltetett felismerése jó alkalom a megfigyelőkészség fejlesztésére is, néhány vállalkozó tanuló az egész osztály előtt kipróbálhatja, hány igaz mondatot tud
mondani egy képről, mire ráismernek.
A helyesírási problémák közül az ly-os szavakat gyakoroltatja. Ennek kapcsán születhetnek mulatságos megoldások, amelyeket érdemes meghallgatni.
A gyors memória-versenyhez javasolt kérdések es válaszok:
 Milyen módon kommunikálnak a növények? (Pl. vegyi anyagokkal és hanghullámokkal.)
 Hogyan figyelmeztetik egymást a gombák a levéltetű-támadásra? (Hajszálgyökérhálózaton terjedő vegyi anyaggal.)
 Mi a neve az állatok védekezésből rejtőzködő magatartásának? (Mimikri.)
 Miért hívják vajon a véleményét váltogató embert kaméleonnak? (Mert a kaméleon a színét és a mintázatát is tudja változtatni környezetének megfelelően.)
 Hányféle nótája van a tücsöknek? (3: tartózkodási helyről tudósít, udvarol, vetélytársait riasztja el.)
 Hol van a hangyák szaglószerve? (A csápjukon.)
 Ki írta A tücsök és a hangya című verses mesét? (La Fontaine.)
 Hogy hívják a Jack London regényeiben szereplő kutyákat? (Mihály és Jeromos.)
 Mi a foglalkozása az éneklő kutya gazdájának? (Pincér.)
 Hogy hívják azt a közeget, amely összeköti a kommunikáció résztvevőit? (Csatorna.)
Szorgalmi házi feladat lehet A tücsök és a hangya c. verses mese átírása. A következő
órán hallgassanak meg néhányat az átírt mesékből is. Jobb, ha ezeket a pedagógus előre elolvassa. Kérjen meg néhány tanulót, nézzenek utána az interneten, milyen regényeket írt Jules
Verne és Jack London, és olvasták-, látták-e valamelyiket ezek közül. Gyakran nem emlékeznek
az íróra, különösen, ha filmen látták a történetet.
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Az éneklő kutya, A beszélő kutya és A tizenöt éves kapitány a Magyar Elektronikus
Könyvtárban is elérhető. Amikor lehetséges, mindig érdemes legalább egy-egy kapcsolódó
filmrészletet együtt megnézni vagy ajánlani.
Az éneklő kutya: színes, magyarul beszélő, román-német ifjúsági film, 86 perc,
1979.
A tizenöt éves kapitány: színes, magyarul beszélő, spanyol-francia kalandfilm, 85
perc, 1974.
4.4 Nyelv és beszéd
A foglalkozás középpontjában a beszéd egyéni jellemzői és a nem nyelvi kifejezőeszközök állnak: a mimika, a gesztusnyelv és általában a testbeszéd. A leckét bevezető kérdések egy részére bizonyára ismerik már a választ a tanulók, de még ezekre is kerekebb, teljesebb választ
tudnak adni a lecke végére érve.
Érdemes a spenótos (1.) tankönyvi feladattal kezdeni, hiszen a „Szeretem a spenótot.”
számos módon és jelentéssel elhangozhat, ezeket a jelentéseket pedig a mimika, a gesztusok,
a testbeszéd hordozza. Bátorítsuk a tanulókat, hogy a könyvben felsorolt szakszavak használatával fogalmazzák meg, mi jellemzi saját beszédstílusukat! Előbb ezt a feladatot is érdemes
párban elvégezni. Ha elfogadó légkör uralkodik az osztályban, akkor olvassanak fel néhányat
a füzetbe írt jellemzésekből, és a többiek igazolják vissza és egészítsék ki a leírtakat.
A tankönyvben és a munkafüzetben is szereplő érzelmeket kifejező arcképek alatt
szándékosan hagytuk meg az angol feliratokat. Ha angolt tanul az osztály, kérhetünk fordítást,
de még érdekesebb, ha letakart felirattal kivetítjük a képet, külön a feliratokat (akár magyarul), és párosítani kell őket. Hármas párosítást tesz lehetővé, ha a magyar megfelelőket is megadjuk (de benne vannak a szövegben is). Megbeszélés után a tanulók egyénileg töltsék ki a
munkafüzetben a táblázatot. Az érzelmeket kitalálós formában, párban is imitálhatják. Egyegy kifejező arcról fénykép is készülhet. A kitöltött táblázatot szóban újra szöveggé alakíthatják, pl.: Az első képen egy szomorú arcot látunk. Szemöldökét összehúzza, homlokát ráncolja,
szája lefelé ível. A szomorúság angol megfelelője a sadness.
A testbeszéd ábra játékos feladatra ad lehetőséget. A megelevenítés bonyolult gondolkodási folyamat: a képolvasás és a gondolat mozgássá alakítása fejlesztő hatású, és kreativitásra ösztönöz, különösen ha párbeszéd vagy monológ kapcsolódik hozzá. A mini jeleneteket
filmre is vehetik a tanulók.
Példa: Az első két alak közül az egyik hatalmi pozícióban van, lábát egy sámlira, dobozra helyezi. Számon kéri a másikat, aki a fejét fogja vagy bedugja a fülét, hallani
sem akarja, vagy már rettenetesen unja a leckéztetést. Lehet például anya és lánya.
Szöveggel adják elő a tanulók!
A munkafüzet testbeszéd értelmezéséhez kapcsolódó írásbeli feladata kreatív szövegalkotás, egy-egy testbeszéd ábra értelmezése és kontextusba, mini-történetbe helyezése.
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Az írásbeli kommunikáció nonverbális üzeneteit a gyakorlatban is megvizsgálhatjuk. Kivetíthetünk pl. egy-egy arra hajlandó tanuló füzetéből egy-egy oldalt, és megpróbálhatjuk a
közös elemzést. A munkafüzet helyet ad az elkészült fogalmazás írásképének értelmezésére
is. Grafológust is hívhatunk az órára, de akkor inkább ismeretlen ember kézírását vizsgáljuk.
Kivetíthetjük néhány híres ember kézírását, Arany vagy Petőfi kéziratait (a Google képkeresőben könnyű ezekre ráakadni). A régies írásmód és a kalligráfia témája összekapcsolódik.
Visszautalhatunk a graffitire, mint a kalligráfia egyik megnyilvánulási formájára.
A munkafüzet két utolsó feladata játékos. A képrejtvény megfejtése: tepertő, opera,
róna, csemege, orángután. A szókeresőben ezek a szavak vannak elrejtve: projekt, kommunikáció, portré, graffiti, Mona Lisa, Karinthy Frigyes, gombatelefon, La Fontaine, Jack London,
beszédhelyzet, nyelvi jel, testbeszéd, gesztus, Jeromos, kalligráfia.
Az ügyesebb kezű, rajzolni szerető, szép írású tanulók házi feladatként talán szívesen
leírják kalligrafikus módon a hat alapvető érzelem nevét vagy saját nevüket. A jól sikerült munkák lefotózva vagy beszkennelve az osztály könyvébe is bekerülhetnek. A szkennelést is a tanulók végezzék!
4.5. Nagy kincs a szókincs
A lecke középpontjában a nyelv szókészlete és az egyén szókincse áll. Az a célja, hogy érzékeltesse a nyelv végtelen gazdagságát, és felkeltse az érdeklődést az egyéni szókincs bővítése
iránt.
Kezdhetjük az órát a könyvben található Brueghel-festmény kivetítésével (az internetről nagyobb formátumban is kivetíthető), de a könyvben is kereshetnek a tanulók részleteket,
és versenyezhetnek is, hogy ki tud többet találni és írásban megnevezni pl. 2 perc alatt. A feladat fejleszti a figyelmet és a koncentrációt.
Talán ismerik a tanulók a bábeli nyelvzavar bibliai történetét, ha nem ismertessük röviden. A tanulók írják le a történetet 3-4 kerek mondatban a munkafüzetbe, olvassanak fel és
beszéljenek meg néhány megoldást olyan szempontból, hogy visszaadja-e a történet lényegét,
szerepelnek-e benne a kulcsszavak (pl.: Bábel tornya, nyelvzavar, sok nyelv, Isten, nagyravágyás, önhittség). Beszélgessenek arról is, hogy valójában vajon miért és hogyan alakulhatott ki
több ezer nyelv.
A fordító szoftverek egyelőre nem képesek felismerni a nyelvi rendszer minden szabályát. A szavakat lefordítják ugyan, de ha több jelentésük is van, nem mindig a megfelelőt választják. Legtöbbször a szövegösszefüggést megteremtő elemek hiányoznak vagy hibásak, például a toldalékok.
Az Illés együttes „A szó veszélyes fegyver, és van, aki fegyvertelen…” kezdetű slágerét
vagy a Ladánybene feldolgozását a legjobb meghallgatni. Figyeljék meg a tanulók a szöveget,
és állapítsák meg, miért veszélyes fegyver a szó! A szöveg lemásolásának célja az íráskészség
javítása, illetve az írásjelek használatának fejlesztése.
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Az aktív és passzív szókincs táblázatát a munkafüzetben részben tippeléssel, részben a
tankönyvi szöveg alapján kell kitölteni. A technika fejlődésével pontosabb számlálásra is lehetőség nyílt. Talán felkelti a tanulók kíváncsiságát az Origó által végzett elektronikus vizsgálat,
amelynek adatai hasonlóak ugyan, de nem azonosak a hagyományos módszerekkel végzett
vizsgálatok adataival. A vizsgálatról az Új Magyar Szó Online-ban lehet olvasni.
Magyarázzuk el, miért olyan nehéz megállapítani egy nyelv szavainak számát! Gondoljunk a ragozott és képzett alakokra, a tájnyelvi és a régies kifejezésekre, a szakmák szakszókincsére! Az írott szövegek vizsgálata egyszerűbb, mert szavaik végesek. Azt azonban senki nem
tudja megállapítani, hány olyan szót ismert és használt egy-egy író vagy költő, amit nem írt le
a műveiben.
Vigyünk be az órára egynyelvű szótárakat, ha van elég a könyvtárban, legalább minden
négy tanulóra jusson egy, és cserélgetve ismerkedjenek ezekkel! A tanulók állapítsák meg, és
mondják el egymásnak, melyik mire való!
Fordítsunk figyelmet a tankönyvi ábrára (a 201. oldal alján), amely a nyelv felépítését
szemlélteti. Fejezzék ki a tanulók az ábra által közvetített tartalmat írásban vagy szóban! A
munkafüzetben ugyanezt a tartalmat ábrázolja két piramis. Ezeket egymáshoz viszonyítva kell
elmagyarázni: hogy lehet, hogy a szó egyszer a piramis alján, egyszer a tetején szerepel?
Megoldás: Az az ábra, amelyen alul van, azt fejezi ki, hogy ez a nyelv alapja, legkisebb értelmes egysége, amelyből az egész rendszer felépül. Ha felül van, akkor a
nyelvi egység mérete a piramis egy-egy sávjának méretével társul, vagyis a legkisebb elem került a legkisebb méretű sávba.
A tankönyv és a munkafüzet is foglalkozik az igekötőkkel, így mód nyílik helyesírásuk
gyakorlására is. A munkafüzetben a rokon értelmű szavakkal kapcsolatos feladat egyrészt a
szókincs bővítését szolgálja, másrészt a nyelv gazdagságára világít rá. A tankönyv igekötős feladata kulturált közösségben a „csinál” ige igekötős alakjainak sorolására is vonatkozhat, ami
mulatságos eredménnyel jár.
4.6. Jelek erdejében
Ebben a leckében folytatódik a nyelvi és vizuális jelekkel való foglalkozás, tovább tudatosítjuk
a nyelv rendszerjellegét, és visszatérünk a jel és jelentés viszonyára, most már rendszerező
módon.
A gondolattérkép módszert már sok pedagógus ismeri. Érdemes gyakran használni, kiválóan alkalmas a vizuális rendszerezésre. A megfelelő érzékszerv rajza mellé kerüljenek az
azzal érzékelhető jelek. Igyekezzünk elérni, hogy a tanulók rendes ábrákat készítsenek, és
egyébként is úgy vezessék a füzetüket, hogy vissza tudják követni később is, mi történt az órán!
A képi vagy vizuális jelek jelentése az ábrák sorrendjében: Kutyát bevinni tilos, kemping, újrahasznosítás, öröm, bukkanó, információ, nő és férfi, e-mail/internet.
A munkafüzet azonos témájú, képi jeleket értelmező feladatát választhatjuk a tankönyvi ikonok helyett vagy mellett, esetleg házi feladatként. A gyerekek megoldhatják párban,
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az ellenőrzés közösen történjen: 1. információ, 2. felszállás, 3. mozgássérültek, 4. szívritmus,
5. Volkswagen, 6. A hátizsákot le kell tenni, 7. Shell-kút, 8. Apple márkajelzés, 9. Nem szabad
dudálni, 10. kórház.
A Micimackó-részlet kiválóan alkalmas a megjelenítő, interpretáló olvasásra, így ne
mulasszuk el annak gyakorlását! A bekezdés-szerkesztés pedig a minta alapján elég könnyű,
mégis kreatív feladat. Általános szabályként elmondhatjuk, hogy egy bekezdés egy gondolatot
fejt ki, legalább 2-3 mondatot tartalmaz, de általában nem hosszabb 5-6 mondatnál.
A tankönyv hangalak es jelentés viszonyáról szóló feladatának megoldása: a körte,
zebra és a bíró szavak többjelentésűek, míg a vár és a légy azonos alakúak. Hangalak és jelentés témájához kapcsolódik a Munkafüzet 3. feladata is, melynek megoldása a következő:
Egy hangalakhoz egy jelentés tartozik: csésze, parányi, radiátor.
Egy hangalakhoz több, összefüggő jelentés tartozik: cserép, pipa, háló.
Egy hangalakhoz több, egymástól független jelentés tartozik: karom, hall, ég.
Több hangalakhoz egy azonos vagy hasonló jelentés tartozik: lassú, lomha, vontatott.
A munkafüzet 4. feladata felidézi az előző óra egy mozzanatát és talán az általános
iskolában tanultakat is. Átvezet az állandósult szókapcsolatok megbeszéléséhez, amennyiben
tudatosítjuk ezek ábrán elfoglalt helyét.
A Jelek a világról, magunkról fejezetrészben ismét foglalkozhatunk a tanulói füzetek
külalakjával (tudatosítás), és – akár hosszasabban is – az ifjúsági szubkultúrákkal. Csoportmunkában is össze tudják szedni a tanulók, hogy egy-egy általuk ismert vagy képviselt szubkultúra
milyen külsőségekben mutatkozik meg, és milyen gondolkodás áll a hátterében. A munkafüzetben írhatnak a tanulók a szubkultúrákról, házi feladatként pedig kiegészíthetik az osztály
könyvébe szánt bemutatkozásukat egy, a szubkultúrákhoz való viszonyukról írott bekezdéssel.
A munkafüzet nyelvtani-helyesírási feladatában a köznevekkel és a tulajdonnevekkel,
valamint a tulajdonnevek helyesírásával foglalkozik. Fontos a megoldások közös ellenőrzése.
4.7 Mindenki más. A megértés nehézségei, előítéletek
Ez a lecke toleranciára nevel, igyekszik az empátia és az elfogadás fontosságát hangsúlyozni.
Különösen kényes a téma, ha az osztályban vannak fogyatékkal élők, tanulási nehézségekkel
küzdők vagy hátrányos helyzetű tanulók, de ebben az esetben különösen fontos is, mert megmutatja a másság értékteremtő erejét és lehetőségét.
Érdemes az órát a képeslapokhoz kapcsolódó érzékenyítő beszélgetéssel, a kérdések
megválaszolásával kezdeni. A különböző hátrányok kulturált megnevezései a következők:
mozgássérült, hallássérült, látássérült, gyengénlátó, értelmileg sérült, tanulásban akadályozott; a speciális segítségre szorulóké: diszlexiás, diszgráfiás, viselkedési zavaros. A munkafüzet
és a tankönyv kiegészíti egymást!
Számos megoldás kínálkozik a másság érzésének bemutatására. N. Horváth Péter Nem
varázslat kell, és Lázár Ervin Ló Szerafinról, a kék lóról szóló meserészlete egyaránt alkalmas a
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beszélgetésre. Válasszon a tanár ízlése szerint vagy vegyék mindkettőt, de az is jó megoldás,
ha az osztály egyik fele az egyiket, a másik a másikat olvassa el, majd megpróbálják megállapítani, mi a közös a két szöveg tartalmában, és azután oldják meg a szövegekhez kapcsolódó
feladatokat.
N. Horváth Péter (1955–2012) egész életét tolókocsiban töltötte, nem tudott járni, kezét sem tudta használni, és beszédhibás is volt. Számítógéppel, lábujjal írt, figyelemre méltó
életművet hagyott maga után, verseit jelentős színészek is énekelték.
Lakatos Menyhért (1926–2007) roma származású író Füstös képek című regényéből
egy hosszabb részlet található a szöveggyűjteményben. Szövegértési, helyesírás- és tolerancia-fejlesztő olvasmánynak szántuk. A regényrészlet gyakorlás utáni dramatizált felolvasása
(esetleg hang- vagy filmfelvétellel) mélyítheti a megértést és fokozhatja a toleranciát. A hozzá
kapcsolódó Illyés-szöveg remek lehetőség annak a megmutatására, hogy a másság adott esetben kontextustól is függ, és bármikor tudunk olyan kontextust találni, amelyben bármelyikünk
más lehet, mindannyian kerülhetünk olyan helyzetbe, amikor valamilyen szempontból elfogadást, toleranciát igénylünk, és mennyire fontos, hogy ezt megkaphassuk. Ezzel talán jól rá tudunk mutatni az empátia, a másik elfogadásának és tiszteletének fontosságára. A szövegek
közötti párhuzamosságok megmutatása, felismertetése rendkívül fontos.
Ehhez a kérdéskörhöz remekül kapcsolódik a tanulási zavarok, a tanulásban való másság kérdésköre, fontos, hagy a tanulók megértsék, sok és sokféle szempontból vizsgálható
mindenki, de az empátia, elfogadás és kölcsönös tisztelet lehet csak segítségünkre minden
esetben.
A kommunikáció zavarai témában meghatározott szituációkat kell elemezni, de ezeket
a tanulók megtölthetik élettel, valóságos párbeszédek felelevenítésével. Olyan történetekkel,
amikor ők nem értettek meg valakit, vagy őket nem értették meg. A kommunikációban zavart
okozhat (a példák sorrendjében) például a rossz telefonvonal/gyenge térerő; a generációs különbségek; az idegen szavak, bonyolult mondatok; a vers nyelvezetének szokatlansága; az utcazaj stb.
A munkafüzet lehetőséget kínál egy az órán érintett mű egyszerű, egyéni, de irányított
elemzésére is. Jó, ha a tanulók maguk választhatják meg, melyik műről írnak. Az azonos művet
választók hasonlítsák össze munkájukat, a legjobbakat olvassák fel az osztálynak! Ezek bekerülhetnek az osztály könyvébe is, akárcsak egy-egy választott mű egyéni vagy dramatizált felolvasásának hang- vagy videofelvétele.
A lecke zárásaként az írásjeleknek a szöveg tagolásában, a jelentés közvetítésében és
megértésében betöltött szerepével foglalkozunk.
4.8 A nyelv építőkövei – Nyelvi játékok
A lecke célja a nyelvi játékok, a nyelvvel való foglalkozás iránti érdeklődés felkeltése. Közben
a nyelv elemeivel is foglalkozunk: a hangokkal, a szóelemekkel, a szavakkal és a szóalkotással,
valamint a szavak mondatbeli szerepével. A lecke tehát ezeknek az ismereteknek a játékos
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ismétlése, felelevenítése. Választhatunk, hogy egyszerű játék vagy verseny legyen az órán. A
helyesírás gyakorlására is nyílik alkalom, az is lehet versenyszerű.
A szófelhő-készítés számítógéppel történik, egyszerű és látványos eredménnyel járó
feladat, az osztály könyvébe is bekerülhet az eredménye. Ha egy-egy verset vagy bármilyen
hosszabb szöveget bemásolunk a programba, azok a szavak lesznek a legnagyobbak, amelyek
a legtöbbször szerepelnek. Verselemzéshez is kiváló. Ha csak szavakat írunk be, azok egyforma
méretűek lesznek, de különböző dekoratív formákban jeleníthetők meg.
A titkosírás alkalmazása, és annak megfejtése is koncentrációt igénylő feladat, ha van
időnk, néhány szót, egy-két mondatot is átírhatnak a tanulók, és megfejthetik egymás titkosírását. Mostanában divat a települések nevét rovásírással is kiírni a település határában. Néhány helységnevet is elrejthetnek és megfejthetnek a tanulók pármunkában. Erre helyet biztosít a munkafüzet.
A barkochba kivételével mindegyik játék írásban történik, az ellenőrzést kell ügyesen
megoldani. Erre adunk néhány példát.
Mit rejt egy szó? A két perc alatt leírt szavakat az olvassa fel lassan, aki a legtöbbet írta.
Mindenkinek ki kell húznia saját füzetében azokat, amelyek elhangzanak. Ezután az olvassa fel
a szavakat, akinek a legtöbb maradt. A többiek ismét kihúzzák, ami elhangzik. Ezt még egy-két
alkalommal meg kell ismételni. Az nyer, akinek a legtöbb szava megmarad.
Kapcsoljatok képzőket egy szótőhöz! A tanulók párban felülbírálják, hogy valóban képzőket fűztek-e a szótőhöz. Közösen tisztázzák, mi a képző, s mi nem az. Az egymás mellett ülők
megszámolják a másik füzetében a helyesnek bizonyult szóalakokat.
Összetett szavak. A tanulók diktálhatnak egymásnak A magyar helyesírás szabályai példaanyagából 10-10 szót, és ellenőrizhetik egymás munkáját a könyv segítségével.
Összetett szó, változó utótagok. Itt is az a kérdés, hogy valóban összetett szavakat írnak-e a tanulók. Általában nem túl sok szó kerül a füzetbe, így frontálisan is ellenőrizhetjük a
megoldásokat.
Képvers. A tanulók szabadon, néhány szó vagy egy-egy mondat felhasználásával is alkothatnak képverset, de képpé is alakíthatnak egy létező (rövid) verset. Jó, ha ez otthon történik, mert az igényes kivitelezéshez eszközök kellenek, pl. vastag filc, színes papír, ragasztó,
olló, számítógép. A munkafüzet A Mirabeau-híd című Apollinaire-vers képverssé alakítását
kéri, ez is inkább otthoni feladat. A vershez több izgalmas feladat is kapcsolódik, például egy
spontán szavalókórus, amelyről kis gyakorlás után hangfelvétel készíthető.
Gyémántvers. Egyszerű versírási technika a munkafüzetben, amellyel az alapszófajok
is jól átismételhetők. Ezt külön lapokra le lehet tisztázni, és a lapokat körben kiragaszthatjuk
az osztályban. Kis post-it cédulákon jelezhetik a tanulók, ha szófajtévesztés történt, és szavazhatnak a legsikerültebb munkákra. Kreativitásfejlesztő feladat, akárcsak a képvers készítése;
az elkészült munkák jól mutathatnak az osztály könyvében.
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4.9. Irodalmi arcképcsarnok
Ez a KOMA tananyag történeti sorrendet követő, leíró jellegű leckéje. Kicsit összefoglalja azokat a kérdéseket, amelyek már felmerülhettek az egyes művekről való beszélgetés
során. A legnagyobb stíluskorszakokat és ezek legkiemelkedőbb alkotóit villantja fel, ami
egyébként általában egy-két tanév anyagát adja. A szabad órakeret terhére hosszabbra is tervezhetjük ezt a tananyagegységet. Javasoljuk, hogy a témáknál a tanulók válasszanak a lehetőségek közül, és például készítsenek és mutassanak be egymásnak egy-egy 5-10 perces prezentációt, amit színesíthetnek egy-egy kívülről megtanult vers előadásával. Ez ne az általános
iskolában tanult mű legyen! A prezentáció megtartása fejleszti a kiállást és a beszédkészséget
is. Ne feledkezzünk meg arról, hogy gyakorolni kell az előadást, mielőtt az osztály előtt elhangzana.
Javasolt témák
 Valamelyik költő érdekességeket kiemelő, rövid életrajza a lecke alkotói közül.
 Az egyik érintett stíluskorszak magyar építészeti vagy festői alkotásainak bemutatása diaképekkel.
A prezentációkészítés titkaiba avassuk be a tanulókat, ha kell, akkor az informatikatanár segítségével. Egy-egy dián csak címszavak, rövid sorok lehetnek, valamint egy-két kép, beékelhetnek hanganyagokat, videofelvételeket is, de mindennek meg kell adni a forrását.
A munkafüzet vezérfonalat ad a lecke páros vagy kiscsoportos feldolgozásához egy teljes páros órára. A munka eredménye az ellenőrzés során versenyszerűen pontozható is.
A munkafüzet feladatainak megoldása (a félkövér betűvel szedett megoldások szerepelnek a munkafüzetben is):
Időszalag
Stílusirányzat
Reneszánsz
neve
Stíluskorszak
XV–XVI. sz.
ideje Mo-n kb.
Írók, költők moJ. P., B. B.
nogramja

Barokk

Klasszicizmus

Romantika

XVII–XVIII. sz.

XVIII. sz.

XVIII–XIX. sz.

P. P., Z. M.

K. J., CS. V. M.

K. F., V.M.,
P. S., A. J.
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Kvíz
1

Kik voltak barátok a leckében szereplő írók és költők közül?

Arany és Petőfi

2
3

Kik voltak katonák hosszabb-rövidebb ideig?
Kik voltak papok a lecke írói, költői közül?

4

Melyik költő írt latinul?

Balassi, Zrínyi, Petőfi
Janus
Pannonius,
Pázmány Péter
Janus Pannonius

5

Kinek a múzsája volt Lilla, és mi volt az igazi neve?

Csokonai, Vajda Julianna

6

Melyik költő ismerte Mátyás királyt?

Janus Pannonius

7

Mi az eposz szó magyar megfelelője?

hősköltemény

8

Ki írta Az estve című verset?

Csokonai

9

Melyik stíluskorszakban igyekeztek leginkább szabályok szerint alkotni?
Főleg milyen épületek épültek barokk stílusban Magyarországon?
Hogy nevezik a magyar történelem 1823-tól 1848-ig terjedő
korszakát?
Milyen stílusban íródott a Himnusz és melyik évben?

klasszicizmus

10
11
12

templomok és főúri
kastélyok
reformkor
romantikus, 1823.

13

Miért akarta abbahagyni Arany János a versírást 1849–50- a szabadságharc és
ben?
Petőfi elvesztése

14
15

Melyik író vagy költő halt meg legfiatalabb korában a leckében Petőfi, csatatéren
szereplők közül? Hogyan?
Ki tanult közülük itáliai egyetemeken?
Janus Pannonius

16

Melyik korszak gondolkodását jellemezte az „értelem fénye”?

felvilágosodás

17
18

Ki alapította a Magyar Tudományos Akadémiát?
Kinek melyik versét zenésítette meg Egressy Béni?

gróf Széchenyi István
Vörösmarty: Szózat

Képrejtvény
1.

Janus Pannonius

4.

Balassi Bálint

2.

Zrínyi Miklós

5.

Himnusz

3.

Széchenyi István

6.

Erkel Ferenc
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Betű(kép)rejtvény: vitézi ének, sajtó
4.10 Helyesírási kiskáté
Ez is összefoglaló, átfogó jellegű lecke. A helyesírási problémákat A magyar helyesírás szabályai c. segédkönyv 11. kiadása alapján tekinti át gyakorlás formájában (a 12. kiadás a tankönyv
írásakor még nem jelent meg). A feladatok érthetőek, különösebb módszertani segítséget nem
igényelnek.
A tanulók is készíthetnek egymásnak helyesírási feladatokat a következő órára. Jobb,
ha nem látnak helytelen alakokat, így a kiegészítős feladatokat javasoljuk. Minden tanulópár
kaphat egy helyesírási pontot vagy problémát, és abból kell feladatot készítenie. Ezt e-mailben
is megküldhetik a tanárnak. A pedagógus aztán egy fájlba rendezi és kinyomtatja a feladatokat,
így a következő órán megoldhatják a tanulók.
Kereshetünk egy alkalmas interaktív helyesírási tesztet az interneten, s ha mód van rá,
ezt kivetítve közösen is megoldhatja az osztály. Szavazórendszerrel igazán izgalmas a teszt:
mindenki megnyomja a megfelelő megoldás jelét, és csak a végén derül ki, hogy kinek hány jó
megoldása van, és mit tévesztettek el. Ehhez a feladatot a pedagógusnak meg kell írnia. Ha
több gép is van, akkor 2-4 fős csoportokban is megoldhatnak teszteket, akár időre versenyezve
is. A helytelen megoldások helyes verzióját mindig jegyezzék le!
A munkafüzetben egy önálló helyesírási feladatlap található, amelyet a tanulók részben párban tudnak megoldani (diktálás), az ellenőrzést azonban a pedagógusnak kell elvégeznie. Csupa olyan feladat található a lapon, amelyek kapcsolódnak a tanultakhoz, így ellenőrzésre vagy diagnosztikus mérésre is alkalmas.

MÁSODIK TRIMESZTER – MÁSODIK PROJEKT: OSZTÁLYÚJSÁG KÉSZÍTÉSE
(11–20. FEJEZET)
A projekt ismertetése
A projekt egy osztályújság készítése. A projekt célja az, hogy a tanulók a gyakorlatban (tevékenységekben) ismerkedjenek meg a médiával, kicsiben, az alkotás megtapasztalásával tanulják annak működését, lássák azokat az elméleti ismereteket működés közben, amelyeket a
trimeszter során elsajátítanak. A projekt tevékenységei és a lappárok elméleti ismeretei, témái
szorosan kapcsolódnak egymáshoz, kiegészítik egymást, segítik egymást az elsajátításban.
Ahogyan a projektbevezető lappár is mutatja, nagyon sokféle megvalósítási formája lehet a
projektnek, szinte bármilyen megvalósítással teljesítettnek tekinthető, annak függvényében,
hogy a csoport mennyire aktív, mennyire érdeklődő. Az eredmény lehet egy kézzel írott néhány oldalas papíralapú újság; lehet számítógépen szerkesztett, nyomtatott, képekkel, képaláírásokkal; lehet elektronikus (netes), állandóan megújuló tartalommal, vonzó és érdekes
vizuális információkkal, zenével, videókkal stb., de lehet iskolarádió, esetleg -tévé is, attól is
függően, hogy milyen lehetőségek állnak rendelkezésre az iskolában, településen, illetve, hogy
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mennyire motiválhatók a diákok, milyen érdeklődésűek. Az a lényeg, hogy olyan gyakorlati
tevékenységeket végezzenek a tanulók, amelyek különféle tapasztalásokat nyújtanak a médiáról és a közös munkáról.
Lehetséges például olyan megoldás is, hogy a tanulócsoport felveszi a kapcsolatot a
helyi lappal, tévével, megkérnek újságírókat, fotóriportereket, operatőröket, vágókat stb.
arra, hogy mutassák be munkájukat, avassák be a tanulókat a műhelytitkokba. Természetesen
erre nincs mindenütt lehetőség, ilyenkor meg lehet nézni például egy médiáról szóló filmet,
dokumentumfilmet.
Vagyis nagyon sokféle módon lehet teljesíteni a projektfeladatot. A lényeg az, hogy
mindenképpen meg kell alakítani a szerkesztőséget, és folyamatos munkát kell végezni a trimeszter során. A diákok közül nagyon sokan használnak okostelefont, ezzel lehet képet (fotó,
film), hangot rögzíteni, használnak számítógépes programokat – tudnak vágni, photoshopot
stb. használni, ezeket a tudásokat bátran használni kell. Figyelembe kell venni, hogy a Z generáció tagjai milyen kommunikációs eszközökkel élnek, s ezeket felhasználni az oktatásban. Ha
olyat csinálhatnak, amit szeretnek, ami érdekli őket, az remek motiváció, ha pedig azt is megtanulják, hogy ezeket az eszközöket hogyan lehet értelmesen felhasználni a tanulásban, akkor
nagyon hasznos volt a tevékenység. Érdemes együttműködni esetleg az informatikus kollégával, illetve tanulni a diákoktól. Ez remek lehetőség a jó bizalmi viszony kialakítására. Ha látják
a diákok, hogy a tanár is képes tanulni tőlük, tud hozzájuk úgy viszonyulni, hogy azt feltételezi,
hogy az információ forrása lehet a diák is, az nagyon sokat segíthet abban, hogy ők is így forduljanak a tanárhoz. Nem szabad azt elfelejteni, a diákok (Z generációs jellemző, illetve az iskolatípus egyik alapvető jellegzetessége) már egészen másképpen viselkednek a tanári tekintéllyel szemben, nem fogadnak el szerepekből fakadó tekintélyt, ki kell vívni, el kell érni a figyelmüket, az elismerésüket, elfogadásukat. Ez remek lehetőség erre. Közösen dolgozni, alkotni, a közös tudásokat felhasználni, tanítani egymást is, miközben tanulunk. Nem szabad
azonban arról elfeledkezni, hogy a projektfeladatban a tanárnak csak koordináló szerepe van.
A diákoknak együtt kell dolgozni, megértve azt, hogy egy-egy diák munkájától függ a többiek
sikere is. A szociális kompetenciák fejlesztése is rendkívül fontos a későbbi sikeresség szempontjából.
Döntő momentum a feladatok precíz kiosztása. Arra is figyelemmel kell lenni, hogy ki
mit szeret, mit tud. Ha valakinek problémái vannak, például az írással, helyesírással, sok kudarcot szenvedett ebben vagy az olvasásban, de remekül fotózik, filmez, zenél, rögzít hangot
stb., akkor olyan feladatot vállaljon/kapjon, ami ehhez kötődik, amit kedvvel és jól csinál, így
talán hamarabb jön meg az érdeklődése a többi feladat iránt is. Elismertséget szerez a csoportban, könnyebben nyílik meg a beszélgetős feladatokban, könnyebben kér segítséget abban, amit nem tud, illetve könnyebben ad is segítséget. Javul a diákok közötti bizalom, kapcsolat, és javul a tanárral való kapcsolat is, kialakulhat egy olyan bizalmi légkör, ami a későbbi
munkához jó alap lehet.
Fontos az is, hogy előre megbeszéljük az értékelés szempontjait, vagyis hogy a projekt
végén mit tekintünk sikernek, kitől mit kérünk számon, mit várunk el.
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Az első feladat, hogy a szerkesztőség megalakuljon, mindenki kapjon feladatot, mindenki választhasson valami olyan tevékenységet, amihez kedvet és tehetséget érez. Érdemes
áttekinteni egy szerkesztőség lehetséges működését, kik dolgoznak ott, mit csinálnak, azokat
a munkafolyamatokat, amelyek során elkészül egy újság. Mindebben a tankönyv szövege és a
munkafüzet feladatai segítséget adnak. A projekt szorosan kapcsolódik a trimeszter tananyagához.
Fontos a projektet jól előkészíteni, jól átgondolni, hogy a tanulókat hogyan lehet irányítani, hogyan lehet motiválni őket. A feladatok kiosztása, a határidők áttekintése is nagyon
fontos, az előrehaladás és az ellenőrzés megtervezése is, mert a későbbiekben ez döntő lehet,
hiszen nem feltétlenül a tanár kér számon, hanem a megválasztott főszerkesztő, szerkesztőségvezető. Érdemes a tanárnak azt is előre átgondolni, hogy esetleg hová lehet az osztályt
elvinni egy szerkesztőségbe, hogyan tudja motiválni a tanulókat az első órán. Fontos lenne,
hogy érdekesnek éljék meg a feladatot, ne nyűgnek, hanem izgalmas játéknak.
Az órai feladatok kapcsolódása a projekthez, a projektfeladat előrehaladása
Fontos áttekinteni, hogy milyen feladatok, feladatkörök vannak a projektben, illetve
egy szerkesztőségi munkában. És azt is, hogy ezek a gyakorlati feladatok hogyan kapcsolódnak
az elméleti fejezetekhez.
Fő tevékenységek: jellemzők és témák kiválasztása, megfigyelése, szövegtípusok tanulmányozása, fogalmazás és helyesírás gyakorlása. Megismerkednek a hír, tudósítás, reklám, interjú műfaji követelményeivel. Megnéznek, elolvasnak adott műfajú egyszerű szövegeket,
ezeket megbeszélik, feldolgozzák. Megfigyelik a szókincsét, stiláris jellemzőit. Megfigyelik a
hírek és bulvárhírek jellemzőit, az alkotók által alkalmazott technikákat, csúsztatások, elhallgatás, egyszerű vagy bonyolult közlésmód, kép és szöveg viszonya stb. Cikkeket írnak, fotóznak, interjút készítenek, javítanak, szerkesztenek, szövegszerkesztőt használnak, kamerával
felvételeket készítenek, az anyagokat egyeztetik, egymásét véleményezik, javaslatokat tesznek stb., a tanár segít, tanácsot ad, de lehetőség szerint a diákok önállóan vagy csoportokban
dolgoznak. Remek lehetőség ez egyéni fejlesztésre (írás, olvasás, helyesírás, fogalmazás, beszédhibák stb.), az együttműködésre.
Mivel ebben a félévben minden leckére (oldalpárra) két óra jut, érdemes ezzel játszani,
átgondolni az órák egymásutánját. Például egy elméleti óra, hozzá pedig egy projektes óra –
jó páros lehet; vagy néhány elméleti óra blokkban, majd projektes tevékenységek blokkban;
esetleg művészeti élményszerzés több órában, ezt követi a projektes tevékenység, majd az
elméleti kérdések egy-egy terület összefoglalására, áttekintésére. A két óra leckénként jó lehetőséget ad a pedagógusnak arra, hogy lazábban, a diákok igényei szerinti témaválasztással
és sebességgel haladjon előre.
Nagyon fontos, hogy ebben a trimeszterben sem (miképpen a többiben sem) kell mindent elvégezni, a tanár a kerettanterv és a diákok igényei szerint válogathat; segítség ebben a
kimeneti vizsga hiánya, illetve a speciális értékelés, amiről a kézikönyv külön pontjában lesz
szó.
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Fejezetek és tevékenységek:
4.12: A tömegkommunikációról általában ad tájékoztatást. Foglalkozik a tömegkommunikáció eszközeivel, a manipuláció fogalmával, a sajtóműfajokkal.
Projekt: Meghatározni, hogy milyen rovatok, műfajok legyenek a lapban.
4.13: A nyilvános kommunikációval foglalkozik, a hivatalos szövegek műfaji és nyelvi
jellemzőivel.
Projekt: A lap nyelvi jellemzői, formai sajátosságai, képszerkesztés, tördelés, vizuális
elemek megtervezése.
4.14: A kommunikációs formák, technológiák fejlődésével, az egyes korszakok kultúrát
meghatározó jellemzőivel foglalkozik. Milyen kulturális és civilizációs változásokat okoz a tömegkommunikáció változása.
Projekt: Témák meghatározása, kidolgozása, források feltárása, ellenőrzése, kapcsolódási pontok keresése.
4.15: Az új kommunikációs formák (netes, telefonos) és használatuk bemutatása, keresőprogramok, fordítóprogramok használata.
Projekt: Témák meghatározása, kidolgozása, források feltárása, ellenőrzése, kapcsolódási pontok keresése.
4.16: Az elektronikus média jellemző műfajai, annak a világnak a bemutatása, amelyet
a média alakít ki. Mi a tömegkultúra, hogyan működik, mit jelent a médiafogyasztás, hogyan
lehet élni a média sajátosságaival. Milyen kulturális változásokat idézett elő a kommunikáció
megváltozása.
Projekt: Az alkotó munka folyamata, ebben segítség, közös megbeszélés, értékelés, a
tanultak alkalmazása.
4. 17: A befolyásoló kommunikációs formák: reklámok, manipuláció eszközei, jellemzői.
Projekt: Az alkotó munka folyamata, annak eldöntése, hogy lesznek-e a lapban reklámok, milyenek (pl. az osztályról, iskoláról stb., esetleg valódi reklámok a település valamilyen
nonprofit programjáról), milyen formában.
4.18: Művészeti ágak, műnemek, műfajok megismerése, azon nyelvi jellemzők megtanulása, amelyek segítségével a tanulók tájékozódni tudnak a szövegek világában, és maguk is
szövegeket lesznek képesek műfaji jellemzők szerint megalkotni.
Projekt: A nyelvi megformálás, műfaji jellemzők, nyelvhelyesség, stílus, helyesírás, szövegszerkesztés.
4.19: Az irodalmi nyelv, a nyelv irodalmi működése. Szóképek, alakzatok.
Projekt: A nyelvi megformálás, műfaji jellemzők, nyelvhelyesség, stílus, helyesírás, szövegszerkesztés, a lap egységesítése, összeállítása.
4.20: Mondattan.
Projekt: A kész lap összeállítása, formázás, formai jellemzők megadása: képszerkesztés,
tördelés, végső ellenőrzés (imprimatúra) stb.
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A fejezetek elméleti anyagainak megbeszélése sokat segít a gyakorlati kérdésekben,
illetve a saját tevékenység, cikkek elkészítése, fotók válogatása, híranyag meghatározása, attitűdök megtervezése stb. jó alapja lehet az elméleti beszélgetéseknek. Másként merülnek fel
az elméleti kérdések, ha a tanulóknak van róla már valamilyen gyakorlati tapasztalatuk. Például: elméleti kérdés az, hogy egy tudósítás mennyire legyen tényszerű, mennyire tartalmazzon véleményeket, mennyire legyen befolyásoló. Hol húzódik benne a manipuláció, esetleg a
hazugság határa. Ha már hozzáfogtak valamilyen szöveg létrehozásához, akkor ezek a kérdések nem pusztán elméletiek lesznek számukra, hanem tudják a gyakorlathoz kötni, pl. egy iskolai eseményről szóló tudósításnál hogyan döntötték el a hangnemet, ki mellett álltak a véleményükkel, és ez hogyan mutatkozott meg a szövegben, ez mennyire tudta/akarta befolyásolni az olvasót stb. Valós kérdésekké formálódnak az elméleti problémák, és az elméleti anyag
segít megoldani a gyakorlati kérdéseket. Ha ez így működik, akkor van nagyon jelentős hatása
a projektfeladatnak.
Hatása van továbbá a szociális kompetenciák fejlesztésében, a közös munka és tanulás
kompetenciáinak fejlesztésében, jelentősen hat a pozitív és reális énkép kialakulására. Mindenképpen fontos tehát a projektfeladat folyamatos végzése, és a szerkesztőség tanulók általi
működtetése. Ne a tanár kérje számon az elvégzendőket, ne ő javítson, kritizáljon, bíráljon,
esetleg követeljen, hanem a szerkesztőségvezető, főszerkesztő, rovatvezető stb. Rendszeresen legyen arra idő az órán, hogy szerkesztőségi megbeszéléseket tartsanak, vezényeljék, irányítsák, megbeszéljék, egyeztessék saját tevékenységüket. A tanár csak koordinál, segít az iskolai keretek közötti jobb eligazodásban, lehetőségek keresésében.
Ha van idő és lehetőség rá, akkor nagyon jó lenne az elkészült lap lapszámbemutatóját
megszervezni. Egy olyan ünnepélyes eseményt, ahol a tanulók örülhetnek annak, hogy elvégezték a feladatot, és láthatják, hogy ez másokat is érdekel, mások is értékelik. Továbbá megtanulhatják, hogy hogyan kell egy ilyen nyilvános eseményt megszervezni (meghívottak listája,
meghívók: írott és szóbeli, forgatókönyv készítése stb.). Fontos, hogy az elkészült produktum
és az elvégzett munka (ha megérdemli), megkapja a tiszteletet és elismerést. Mindenki munkáját saját magához és a befektetett energiához képest értékeljük.
Az egész fejezet (az egész tankönyv) nagyon fontos filozófiája a cselekedtetésen keresztül való tanítás, ez pedig nemcsak a projektfeladatra, hanem minden egyes oldalpár megtanítására is igaz. Az oldalakon lévő ismeretanyagot is feladatokba, tevékenységekbe ágyazza
a tankönyv. Ezek elvégzése nagyon fontos, mert ezeken át vezet az út az ismeretek elsajátításához, a készségek, képességek fejlődéséhez, az attitűdök kialakulásához.
4.11 Projektbevezető
A tankönyvi dupla oldal és a munkafüzet egyaránt abban segít, hogy sikerüljön a projektfeladatot megtervezni, kedvet csinálni a tanulóknak a feladathoz. A tankönyv az elméleti kérdésekben és a műfajokban orientál, a munkafüzet pedig segít a feladatokat felbontani, kiosztani,
testre szabni. Érdemes kitölteni a táblázatokat, megtervezni a feladatokat, közösen vagy csoportokban ötletelni, beszélgetni, mert ez kedvet csinál a munkához.
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A projekt bevezetését érdemes átgondolni mindazon célok szellemében, amelyek a
projekt ismertetése fejezetrészben szerepelnek. Megtervezni a projekt előrehaladásának és a
tankönyvi fejezeteknek az összekapcsolását.
4.12 Kommunikáló társadalom – tömegkommunikáció
A tankönyv 12. fejezete a tömegkommunikáció lényegével foglalkozik. Az oldalpár célja, hogy
a tanulók megértsék a tömegkommunikáció mibenlétét, működési mechanizmusait, eszközeit. Nagyon fontos, hogy a tanulók fejében már meglévő ismereteket, saját tapasztalataikat
a médiáról tudatossá tegyük az órák során, és összhangba hozzuk a tanulandó tartalmakkal.
Kevés az, ha a diák tud néhány jellemzőt a médiáról, esetleg el tudja mondani, mi a manipuláció, de nem képes azt saját médiafogyasztási szokásaira alkalmazni, illetve ezen tudás birtokában ugyanolyan reflektálatlanul fogadja a különböző információkat. A munkafüzet támogatja
a témák feldolgozását, ennél a leckénél a megszokott oldalpár helyett dupla terjedelemmel (4
oldal) szerepel.
A tankönyv második feladatának végzésekor a tanulók elkészítik a jól ismert médiumok
listáját. Összegyűjtik a linkeket, listát készítenek a nyomtatott sajtótermékekről (csoportosítás
szempontjai: bulvár, napi-, hetilap, folyóirat, hírműsor, magazinműsor stb.). Elkészítik az egyes
sajtóorgánumok jellemzőinek listáját. A lista úgy alakul ki, hogy jellemzőket mondanak, ezeket
megvitatják, majd felírják a táblára. Áttekintik a rovatokat, a témákat, témalistát készítenek,
megnézik a terjedelmet egy-egy orgánumnál, illetve, hogy miben különböznek az egyes orgánumok feldolgozásai. Eltéréshálót készítenek. Kigyűjtik a rovatokat. Táblázatba rendezik az
anyagokat (írott és elektronikus). Véleményt formálnak, kritikát fogalmaznak meg, megpróbálják megérteni, tudatosítani saját médiafogyasztási szokásaikat, szimpátiáikat. Megismerkednek olyan fogalmakkal, mint szórakoztató műsorok, valóságshow, tehetségkutató, műsorstruktúra, szappanopera, nézettségi mutatók, reklámbevétel stb. Ebben segít a munkafüzet,
mert az oldalpár feladatai ezeket a kérdéseket járják körül.
A feladat produktumai: témaháló, sajtógyűjtemény, linkgyűjtemény, az egyes orgánumok jellemzőinek listája stb.
Megismerkednek a sajtóműfajokkal (a műfajok listája és ezek leírása a lappáron bőségesen megtalálható, az átírás során bővítettük is), ezek jellemzőit megpróbálják már a saját
feladatukra is alkalmazni, mire kell figyelni, melyik megnézett forrásra kell hasonlítani. A képek
segítenek.
A tömegkommunikációs eszközök felsorolásakor fontos annak a tudatosítására figyelni, hogy nagyon sok a címzett, nincs (általában) közvetlen visszacsatolási lehetőség, nagyon sokféle módon jöhet létre torzulás, félreértés, nehéz mérni a megértést. A munkafüzet
(1. 2. és 6.) feladatai segítenek a témakör feldolgozásában.
A tömegkommunikáció eszközeinek és funkcióinak feldolgozásakor szintén érdemes a
munkafüzet feladataira támaszkodni, melyeket igyekeztünk úgy összeállítani, hogy segítsenek
a megértésben, feldolgozásban. Nagyon fontos érinteni a plakátok témáját is, utalva azok felhívó, esetleg felkavaró jellegére, miként a tankönyvben látható példa is rendkívül élesen és
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felkavaróan utal a családon belüli erőszak szomorú eseteire. Érdemes beszélgetni a témáról,
illetve a tömegkommunikációs eszközök, s az általuk közvetített üzenetek sokszor drasztikus
hatásáról.
A munkafüzet 8. feladata, az információ feldolgozása, nagyon tanulságos lehet, érdemes erre időt hagyni, hogy a diákok megértsék az információ, hír és a különböző sajtóműfajok
kapcsolatát, illetve a média működését. Ez a projektfeladat tevékenységeit is előkészíti, megalapozza.
A manipuláció megértésekor érdemes a diákok észlelési ütemére, megértési tevékenységére támaszkodni. Többször megnézni a filmrészletet (Olajfalók), beszélni róla, engedni a
tévedéseket, majd visszatérni hozzájuk, hagyni, hogy maguk jöjjenek rá az átverésre. Ha az
osztály érdeklődik, meg lehet nézni Siklósi Szilveszter Az igazi Mao (1994) című filmjéből is
részleteket, ez már nehezebb feladat. Ha sikerül egy-egy manipulatív technikát felismerni, egyegy csúsztatást tetten érni, akkor lehet hasonló technikával élő reklámot, hírt stb. keresni,
megnézni, hogyan működik.
Ha a diákok érdekesnek találják, meg lehet nézni a manipulációt a társas kapcsolatban
is (erről a következő tankönyvben lesz egy külön lecke is), pl. emberi játszmák, párkapcsolati
dilemmák, szülő-gyermek viszony stb. Fontos, hogy végül megértsék, miért veszélyes a manipuláció, megtanulják felismerni, védekezni ellene.
4.13 Nyilvános kommunikáció
A lecke a nyilvános kommunikáció jellemzőit, használati terepeit tárgyalja, a munkafüzet feladatai pedig szorosan kapcsolódnak (segítik) a tankönyvi szöveghez. A hivatalos kommunikáció nyelvi jellemzőit és műfaji sajátosságait nagyon fontos a diákoknak megtanítani. Jó azt tudatosítani, hogy ezt hol, hogyan tudják később felhasználni, akkor talán erősebb motivációjuk
lesz a tanulásban. Fontos lépés ez abban a szociális, társadalmi esélyteremtő folyamatban,
amely a tankönyv általános törekvése: felkészíteni a diákokat a későbbi társadalmi sikerességre. Érdemes feleleveníteni saját élményeket, esetleg kudarcokat, megbeszélni azt a környezetet, ahol ez a formális kommunikáció zajlik. Ebben nyújtanak segítséget a tankönyv képei. Lehet bevinni az órára mintákat, esetleg csekkeket, közösen kitölteni stb. A tankönyvhöz
kapcsolódó digitális feladatok is segítenek ebben. Érdemes a viselkedési (az etikett) és a nyelvi
normák kapcsolatára felhívni a figyelmet.
A kollégák kérésnek megfelelően a munkafüzetben segítséget adtunk a különböző szövegműfajok és jellemzőik megtanításához, illetve az irodalmi szöveg és a téma kapcsolatának
megteremtésére. Nagyon fontos annak a tudatosítása, hogy verbális viselkedésünk jellemez
bennünket, hogy miért fontos a szabályok ismerete és betartása.
Az álláshirdetéssel foglalkozó feladat sok szempontból hasznos: szövegértés, kritikus
szövegfigyelem, mögöttes tartalom kiolvasása, szöveg és valóság kapcsolódásai, utalások
megkeresése, információk azonosítása, hiányzó információkra rákérdezés, helyesírási, nyelvhelyességi ismeretek mozgósítása. Ehhez is további feladatok találhatók a munkafüzetben,
megkönnyítve a feldolgozást.
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Az Örkény-szöveggel való játék nagyszerű lehetőség az irodalmi szövegekkel való ismerkedésre, barátkozásra, annak megtapasztalására, hogy játékosan, élményszerűen lehet
közeledni hozzájuk, nem tananyagként, nem olyasmiként, „amit nem értek, de nem is érdekel”. Fontos lenne az érintettséget megtapasztalni, hogy „érdekel, ismerni szeretném”, mert
élményt, örömet ad a vele való foglalkozás. Ha a diákoknak vannak élményei más irodalmi
szövegekkel, esetleg filmekkel, zenékkel kapcsolatban, akkor nyugodtan lehet arra is haladni,
kitérni ezekbe az irányokba. Mindig valamilyen módon kapcsoljuk a már ismert, tanult témák
sorához, hogy lássák, az, amit tanulnak, nem áll messze attól, ami érdekli is őket, lehet utakat
építeni közöttük. Ez erős motivációs bázist hoz létre, erre az alapra mindig lehet majd építeni
a későbbiekben is. Mindenképpen beszéljünk a remeteszőlősi telefonfülke érdekességéről (ha
közel van, meg is lehet látogatni), és a diákok olvassák el a szöveggyűjteményben a szöveget.
Remek beszélgetést lehet ezek alapján kezdeményezni a művészet lényegéről, a műalkotások
hatásáról, éltek-e meg a diákok ilyesmit, mikor, hogyan. Ha érdekli őket, hozzá lehet olvasni
egy részletet Karinthy Frigyes Cirkusz című szövegéből. Engedjük beszélni a diákokat, hogy elmondhassák, mit gondolnak, így könnyebben haladhatunk tovább az őket is érdeklő irányban,
hiszen onnan is vezet út a kitűzött pedagógiai és diszciplináris cél felé.)
Tanári kérés volt, hogy az önéletrajzzal külön foglalkozzunk, erre a következő tanévben
egy külön projekt (felkészülés a munka világára) épül, így erre ebben a fejezetben csak utalni
érdemes.
4.14 A Gutenberg-galaxistól az információs szupersztrádáig
4.15 Internetes kommunikáció
Ez a két fejezet azt mutatja meg, hogy a kultúra hogyan változik a kommunikációs technológiák
fejlődésével. Érdekes történelmi, kultúrtörténeti kérdéseket lehet felvetni, kutatásokat végezni. (A munkafüzet képei is segítenek ebben.) Ha az osztályt érdekli, lehet múzeumba menni
(vagy neten virtuális tárlatvezetést nézni), rajzolni, filmet nézni. Érdemes a társadalomismeretet tanító pedagógussal egyeztetni, esetleg közösen programot, órát stb. szervezni. Fontos
azt megérteni a diákoknak, hogy az információs változások alapvetően változtatják meg egy
adott civilizáció működését, adott kultúra jellegét. Az átlépés az oralitásból az írásos kultúrába,
az írásos kultúrából a nyomtatás világába, a nyomtatásból az elektronikus kommunikációba
kultúraszervező erő; megváltoztatja a világot, a világban létezés módját. A Vörösmarty-szöveg
értelmezéséhez a munkafüzetben nyújtunk segítséget. Szintén a munkafüzet Arany-idézete
(Mátyás anyja) segít egy kicsit jobban beleilleszkedni a diákoknak a korábbi korok emberének
„kommunikációs korlátai” közé. Érdemes játszani ezekkel a feladatokkal, testközelivé teszik a
témát, az elmélet értelmet, tapasztalást nyer általuk.
Fel kell ismerniük, hogy a világ hogyan változott meg a digitális kultúra megjelenésével;
mire jó az internet mire nem, mik a lehetőségei, mik a korlátai, hogyan kell ellenőrizni mint
forrást. Biztos, hogy a diákok jelentős része használja a netet, okostelefont, nem tiltani, helyteleníteni, hanem helyes irányba kell vezetni ezt az érdeklődést. Olyan lehetőségeket mutatni
rajta, benne, amelyeket eddig nem ismertek, de a kultúrafogyasztásnak, az ismeretszerzésnek
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remek lehetősége. Nem a könyvvel szembeni alternatívának kell állítani, hanem azt megmutatni, hogy mire, hogyan használható. Ideértve a közösségi médiát, a keresőprogramokat, fordítóprogramokat, navigációs programokat stb. A Z generáció tagjai ebben a (részben virtuális)
világban élnek, mi – tanárok – csak „bevándorlók” vagyunk a digitális világban. Vagyis a tanulók egy része nagyon jártas lehet bizonyos vonatkozásaiban a témának, ilyenkor érdemes engedni, hogy ők dominálják az óra adott részét.
Ha sokat tudnak, adják át, segítsenek, ennek fontos pedagógiai haszna is van (l. korábban). Fontos azonban, hogy a veszélyekre, a tudatos figyelemre, önvédelemre is megtanítsuk
őket, ne legyenek védtelenek a virtuális térben (adatkezelés, regisztrációs átverések, ismerkedés, chat stb.), ugyanakkor a net újonnan alakuló etikettjére is. Hogyan viselkedjenek, kommunikáljanak, mik az elvárások, szabályok, mi a norma, a szabályszegés, a konszenzus stb. Nagyon fontos arra a közhelyre is felhívni a figyelmet, hogy „a net nem felejt”, hiszen a diákok
számára, életkoruk miatt, ez még nem valódi probléma, ezért kell nyomatékosan foglalkozni
a kérdéssel.
Ennek elméleti kérdéseit is érdemes megemlíteni, a különböző generációk és az infokultúra kapcsolatát megvilágítani.
A játék egy-egy fordítóprogram által kidobott szöveggel remek szórakozás, ugyanakkor
komoly nyelvtani, helyesírási feladat is: a szövegromlás rámutat a jó szöveg jellemzőire (a
Rejtő-szöveg is hasonló lesz a következő fejezetben, csak az irodalmi ízzel, ízlésformálási lehetőséggel, olvasásra neveléssel); fontos megérteni, kijavítani a szöveget. Helyes mondatok alkotása, nyelvhelyesség, grammatikai ismeretek, helyesírási tudás. Érdekes azt felismerni, hogy
a program mindig ott hibázik, ahol a nyelvi rendszernek valamilyen bonyolult vagy nem egyértelmű, nem egy az egyben megfeleltethető eleme van. Segíthet ez a játék a nyelvi kompetencia tudatosításában, a nyelvtani szabályok felismerésében, a generatív grammatika elveinek gyakorlati (nem elméleti, tudományos) felismerésében.
A munkafüzet segítséget ad a Madách és a virtuális világok téma feldolgozásában, illetve a közösségi média problematikájának feldolgozásában. Nagyon fontos tudatosítani a diákokban azt a tényt, hogy Madách „intellektuális játéka” közel áll a számítógépes játékok világához, a virtualitás, a képzeletbeli világok szerepeltetése az ember folyamatosan meglévő intellektuális vágyait fogalmazza meg. Ezen a ponton is nagyon jól lehet hidat építeni a diákok
világa és a „magaskultúra” között.
A munkafüzet 5. feladata a közösségi média működéséről szól, a vita és hozzá az érvek
keresése nagyon hasznos lehet, erre érdemes bőven hagyni időt, és engedni a diákokat gondolkodni, érvelni.
A netikettre vonatkozó kiegészítés bekerült mind a tankönyve, mind a munkafüzetbe.
Érdemes szemezgetni belőle, részletesen megbeszélni, a figyelmet felhívni a veszélyekre is.
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4.16 Valóság és médiavalóság
4.17 Szöveg és reklám
Ezek az oldalak kis részben arra szolgálnak, hogy a média nagyon divatos jelenségeit, műsorait,
azok működési mechanizmusait mutassák be. Hogy a diákok megértsék, hogy a valóságshow
nem a valóságot mutatja, hanem egy előre megkomponált, megszerkesztett anyagot, a tehetségkutatók nem tehetséget keresnek, hanem azok is valóságshow-k, előre meghatározott karakterekkel, típusokkal, előre megírt, kiválasztott történetekkel. Fontos azt tudatosítani, hogy
a média által mutatott „valóság” nem azonos a valósággal. Fontos látni és a diákokkal beláttatni azt, hogy a médiavalóság csalóka, konstruált világ. A köz- és a magánszféra határa furcsán
elbizonytalanodni látszik, úgy tűnik, a magánszféra egyre inkább kiterjed, ugyanakkor nyilvánossá is válik. Minden látható, mindenki számára. A médiában látható világ hasonlít a mi világunkra (a megszólalásig), a benne szereplő emberek mi vagyunk, vagyis ők szinte olyanok,
mint mi, a medializált kommunikáció hasonlít a közvetlen kommunikációra, összekeverednek
a kétféle szituáció viselkedési normái. Pontosan ezt a csapdát kell megértetni a tanulókkal. Az
„olyan, mint” nem azonos a valódival. Amit lát, az olyan, mintha, azonban nem az. A valóságshow-ban látható világ csak mímeli a valódit. Fontos beszélni a szappanoperák hazug világáról,
ahol a gazdagok és szépek esnek át különféle kalandokon, s végül minden jó gazdag és szép
lesz, a rossz pedig veszít, és láthatóan csúnya lesz. Nagyon fontos, hogy az órák végére világos
legyen a diákoknak, hogy nem azért foglalkoztak ezekkel a témákkal, hogy ráirányítsuk az érdeklődésüket, hanem azért, hogy a tévedésekre, veszélyekre, félreértésekre hívjuk fel a figyelmet.
Ha a diákok naplót vezetnek médiafogyasztási szokásaikról, akkor ez remek kiindulás
lehet annak a megbeszélésére, hogy mit miért és mennyit néznek, hogyan lehetne változtatni
ezen. Ehhez segítséget a munkafüzetben adtunk. Jól használhatók itt a korábban megtanult
kategóriák (bulvár, hír, magazinműsor, szappanopera stb.). Szintén tartalmaz a munkafüzet
feladatokat a médiaszereplők viselkedésének értelmezéséhez, értékeléséhez is.
A pop-art és a populáris kultúra fejezetrész célja, hogy megerősítse a már korábban
feltárt tapasztalatot: hogy van kapcsolat, átmenet a diákok kultúrája, az általuk preferált kulturális termékek és a „magaskultúra”, illetve a tananyag között. Azzal az átmenettel foglalkozik, ami a populáris kultúra és a „magaskultúra” között található. Érdemes foglalkozni általában azzal a kérdéssel, hogy mi tekinthető a „magaskultúra” részének, csak a „magaskultúra”
tekinthető-e értéknek. Mi a kulturális érték, mi a kulturális hagyomány. Ehhez kapcsolódik egy
hamarosan következő fejezet arról, hogy mi a művészet; érdemes azt előkészíteni, illetve öszsze is lehet vonni a kettőt. Olyan fogalmakkal érdemes operálni, mint kommersz, trendi, művészeti divat, ponyva, lektűr, művészfilm, művészet fogalmának változása (a görögöktől Duchamp vécécsészéjéig), freskó, graffiti, virtualitás, élvezet, unalom – egyszóval minden olyan
kérdés felvethető, ami közelebb viszi a művészet világát a diákok élményeihez, élethelyzetéhez. Remek lehetőség Rejtő szövege annak bemutatására, hogy olvasni élvezetes dolog, lehet
a regényből többet is olvasni, figurákat bemutatni, hátha kedvet kapnak hozzá. A szövegrész
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pedig úgy használható nyelvtani példaként is, mint a fordítóprogram szövege, rávilágítva arra
a hatalmas különbségre, hogy itt minden hiba tudatos humorforrás is. Ez pedig a művészet
egy olyan jellemzőjére utal, amelyet Örkénynél már megismertek, megtapasztaltak a diákok.
A reklámok is sok témához kapcsolódnak; utalni kell a korábban már tárgyalt manipulációra, nagy hangsúlyt fektetni a feladatok megbeszélésére, megoldására. A rövid szövegtani
összefoglalás segíthet abban, hogy könnyebben felismerjük a manipulatív szándékot. Ugyanakkor fontos lenne a szövegtan alapfogalmait feleleveníteni, értelmezni, a szöveg fogalmát,
minimális feltételeit megérteni (a következő trimeszterben ez nagyon fontos alap lesz). Megnézni, hogy az irodalmi szöveg milyen, hogyan működik, milyen irodalmi szövegeket ismernek,
gondolnak önmaguk számára meghatározónak. Ez előkészítheti a következő fejezetek irodalomelméleti kérdésköreit. Lehet nyelvtani vagy irodalmi utakon elindulni, de lehet maradni a
reklámok világában. A reklám arra is lehetőséget teremt, hogy a verbális és a vizuális kommunikáció kapcsolódási pontjait, értelmezési kereteit áttekintsük. Milyen a képekkel dolgozó reklám (film, plakát), használ-e szöveget, ha igen, milyeneket? József Attila szövege remek lehetőség arra, hogy a kép és a szöveg kapcsolatába bepillantsanak a tanulók (erről lecke is szól
majd a következő trimeszterben). Látható tehát, hogy ezen az oldalpáron nagyon sokféle információ és nagyon sokféle követhető út, gondolatmenet van annak érdekében, hogy a diákok
érdeklődése felől, motiváltan lehessen tárgyalni a témákat. Fontosnak tartjuk az érintetté tételt, az érzékenyítést, az élményszerzést, mert csak ezzel a módszerrel lehet kilépni a kudarcos,
tankönyvízű megszokásból.
A forgatókönyv készítése a József Attila-szöveghez megmutatja azokat a nehézségeket,
illetve áthidalandó pontokat, amelyek a nyelv és a kép találkozásakor mutatkoznak. Hogyan
lehet ábrázolni a valószerűt és a valószerűtlent? A nyelv leírja a lélek történéseit, de a kép
hogyan? Hogyan lehet filmre vinni a vers utolsó 4 szakaszát? Érdemes ezekkel a kérdésekkel
foglalkozni, a forgatókönyveket okostelefon segítségével megpróbálni megvalósítani. Engedni
kell a diákokat játszani, saját tapasztalatokat, élményeket szerezni, ez közelebb vihet a szövegekhez és a tananyaghoz. Mielőtt a feladathoz fognak azonban, beszélgessünk, orientáljuk
gondolkodásukat.
A munkafüzet segít a reklámok csoportosításában, hatásmechanizmusuk jobb megértésében, illetve bővítettük a szövegtani részt is, ezzel segítve a nyelvtani ismeretek könnyebb
tárgyalását.
4.18 Művészeti ágak, műnemek, műfajok
4.19 a nyelv másik élete – az irodalmi nyelv
A 18. és a 19. fejezet azokat a művészetelméleti, irodalomelméleti, esztétikai kérdéseket
igyekszik tisztázni, amelyek eddigre (remélhetőleg) felmerültek az órák során. A művészeti
ágak, műnemek, műfajok problematikája, az irodalmi nyelv és eszközei olyan területek, amelyeket már sok fejezet érintett, közelített. A tanár eddigre már pontosan tudja, hogy melyik
korábbi kérdések mennyire, hogyan érdekelték a tanulókat. Érdemes erre figyelni, innen indítani a téma megbeszélését.
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Molière szövege alkalmas lehet arra is, hogy kicsit többet beszéljünk róla. Lehet belőle
további érdekes, mulatságos részeket felolvasni, kicsit a dráma és a szerző világába kirándulni.
Lehet esetleg előadni is az idézett részt, lehet díszleteket, jelmezeket tervezni hozzá. Ilyenkor
csoportokban dolgozzanak a tanulók, majd mutassák be egymásnak a produktumokat.
A művészeti ágak vizsgálatakor is csoportban dolgozzanak, majd egyesítsék a tudást.
Hasonlóan kell eljárni a korstílusok megismerésekor is. Ügyelni kell arra, hogy mind verbálisan,
mind vizuálisan érdekes, a figyelmet felkeltő és fenn is tartó produkciók szülessenek, hogy
sikerüljön a diákok figyelmét a különböző művészeti ágak felé fordítani, megmutatni, hogy a
művészet milyen átfogó és szerteágazó.
A munkafüzet 4 oldalon nagyon sok képpel, példával, játékkal próbál segíteni a felmerülő kérdések csoportosításában, tisztásásában. Foglalkozik a művészeti ágakkal, a korstílusokkal és a műnem kérdéseivel. Olyan feladatok formájában, amelyek az alkotó kérdését szándékosan nem vetik fel. Az elméleti kérdésekre érdemes koncentrálni, amennyiben pedig alkotókat kívánunk megnevezni, akkor a tankönyvre, illetve a diákok előzetes ismereteire támaszkodjunk. De a cél a kérdések, problémák tisztázása, annak a megmutatása, hogy a művek megállnak önállóan, cím és szerző nélkül is.
A versírási feladat lehet nagyon sikeres, de nehézkes is, attól függően, hogy a diákok
mennyire aktívak és kreatívak. Ha nincs igazán kedv a versírásra, érdemes idézetekkel készülni,
hogy áthidaljuk a nehézségeket. Könnyen érthető, rövid idézetek legyenek, olyanok azonban,
amelyeket nem könnyű prózára „fordítani”. De erre is legyen idő, hogy érzékeljék a különbséget. Utalni érdemes arra a feladatra, amikor József Attila verséhez filmforgatókönyvet írtak,
ezzel át is haladhatunk a dráma és az epika felé.
Érdemes korábbi ismereteket feleleveníteni művekről, ezeket a műnemekbe sorolni,
megbeszélni az azonosítás szempontjait, problémáit. Erre is tartalmaz feladatot a munkafüzet.
Marno János szövegeit értelmezve pedig utat engedhetünk a fantáziának, a játékosságnak, leleményességnek. Fontos, hogy meghallgassuk mindenki véleményét, de ügyeljünk
arra, hogy a nyelvi és filozófiai játékot megértsék, az abszurditás filozófiai kontextusát megközelítsék.
Ebben
segít,
ha
saját
szavaikkal
próbálják
elmondani
a
versek paradoxonát, ha kifejtik a lehetséges értelmezéseket, feloldásokat. Jó lenne beszélni
Marno más szövegeiről is, a vers határairól, vers és filozófia kapcsolatáról, a játékról, az abszurdról stb.
Esterházy Péter szövegének értelmezése is egy jó beszélgetés alapja lehet. Engedni kell
a tanulókat, hogy értelmezzék a szöveget, keressenek kapcsolatokat, emlékeket a szöveg és
más irodalmi szövegek között. Használják segítségül a tankönyv szövegét!
A nyelvújítási szavak megismerése, hasonlók gyártása kedvet csinálhat a nyelvvel való
foglalatossághoz, a nyelvhasználat és a szókincs kérdésköréhez. A kollégák kérése és tapasztalatai alapján a munkafüzet feladatai a nyelvújításra koncentrálnak, megpróbálják bemutatni
a korszak törekvéseit, szövegeit olyan feladatokkal, amelyek a diákokat bevonják a korszak
lázas szóalkotó és elméletgyártó tevékenységébe.
Tóth Krisztina versében a hétköznapi elemek keresése jó lehetőség a kortárs irodalom
iránti érdeklődés felkeltéséhez, feltétlenül csatoljunk vissza a Marno-szövegekhez is! Érdemes
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ezen a ponton összehasonlítani klasszikus és kortárs szerelmes verseket, olyan szövegeket keresni, amelyekben egy-egy korszak életének tárgyi elemei is megjelennek (pl. Jókai Mór, Szabó
T. Anna, Kukorelly Endre, Móricz Zsigmond), és megnézni, hogy Tóth Krisztina szövegének
nyelvhasználata, a nyelvhasználat „hétköznapisága” hogyan viszonyul ezekhez.
A Roman Jakobson-féle nyelvi funkciók tárgyalásakor sok példát soroljunk, elemezzünk
közléseket, hogy az egyes funkciók hogyan valósulnak meg bennük, hogyan változna a közlés,
ha más funkció dominálna. Ezt megtehetjük a funkciók nevesítése nélkül is, attól függően,
hogy mennyit bír el a csoport érdeklődése.
A szóképek és alakzatok megismerésekor is nagyon sok példát soroljunk, a jó irodalmi
szövegek bősége segíti a megértést, de az érzékenyítésben is nagyon hasznos. A szó és kép,
szöveg, kép, irodalom, játék és komolyság, komoly játékosság megértésében a munkafüzet
feladatai igyekeznek segítséget adni.
4.20 Néhány mondat a mondatokról
A mondatokról szóló fejezet összetett, nemcsak a mondatokról szól, hanem a modernebb
nyelvészeti, nyelvfilozófiai felfogások csíráját is tartalmazza. Természetesen nem kifejtve, hanem csak szemléletében. A beszédaktus-elmélet minimális elemeit foglalja össze az első fejezetrész, vagyis a játékok célja annak bemutatása, hogy nemcsak igazságérték szempontjából
vizsgálhatóak a mondatok, hanem cselekvésérték szerint is. Olyan mondatokat, szituációkat
keressünk (a tanulók játékokban játsszák is el), amikor egy mondat kimondása egy cselekvéssel egyenértékű. Fontos, hogy a pedagógus legyen tisztában az elméleti háttérrel, de a diákok
számára csak játékként, elsődleges nyelvi tapasztalatként jelenjen meg mindez. Tágítsa a
nyelvhasználat, a nyelvi élmény, a nyelvről való önkéntelen tudás körét. Ugyanez vonatkozik
a második blokk feladataira is.
A következő blokk a generatív grammatikához kapcsolódik, a nyelvi szerkezet és jelentés kapcsolatát vizsgálja, a halandzsa és a nyelvi szerkezet, a forma és a jelentés vizsgálatával.
A feladatok persze csak játékosan utalnak erre. Azonban annak belátása, felfedezése, hogy
végtelen számú, soha nem hallott mondatot tudunk megérteni, illetve mondani, hogy nyelvi
kompetenciánk hogyan működik – jól kapcsolható a fordítóprogramos feladathoz, utalva arra,
hogy azt is nyelvi kompetenciánk segítségével oldottuk meg, vagyis többet tudunk a nyelvről,
mint amiről tudunk, hogy tudjuk. Ezek a játékok kedvet csinálhatnak a nyelvtan más szemléletű tanulásához. A halandzsás példák arra mutatnak rá, hogy milyen jelentéseket tartalmaznak, hordoznak a nyelvi formák, és milyen sok nyelvről való nem tudatos tudás van a fejünkben. Ha nézik a diákok a példákat, akkor észrevehetik, hogy a jelentés nélküli szavaknak is
tudják a szófaját, elemezni tudják a mondatokat, találnak stiláris jellemzőket stb. Ebben segít
a munkafüzet 2. feladata is, így könnyebb lesz az eligazodás a nyelvészet kérdéseiben.
Minden játék, minden feladat a nyelvészet valamilyen kérdésére utal, arra hívja fel a
figyelmet játékos formában. Érdemes tehát így is fontolóra venni a tankönyv szövegét és feladatait, illetve használni a bibliográfiában ajánlott szakirodalmat.
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Tisztában kell lenni ugyanakkor azzal, hogy ezek a feladatok csak utalnak a hozzáértő
számára a nyelvészeti problémákra, a diákoknak csak játékok. A tanárnak azonban ismernie
kell a mögöttes kérdésfeltevéseket, mert csak akkor tudja jól vezetni a diákokat a játékban,
egyébként (a megfelelő tudás hiányában) értelmetlennek tűnnek a feladatok. Fontos a nyelvtudomány kérdéseiben való tájékozódás, ebben az irodalomlista segítséget nyújt.
Ezt követi a hagyományos leíró nyelvtan mondattani anyaga (ehhez is segítséget nyújt
a munkafüzet), jó estben ez ismétlés, mert korábban ezt már tanulták. Érdemes elmagyarázni
a szemléletbeli különbségeket a különböző nyelvtanok között (erről a következő tanévben lesz
egy fejezet). Jó lenne felkeltetni a diákok érdeklődését a nyelv, a nyelv működése iránt, megmutatni, hogy a nyelvtudomány mi mindennel foglalkozik, mennyire érdekes, színes, izgalmas,
s nem azonos a leíró nyelvtannal.
A leckékben megjelenő tananyag elemeit folyamatosan próbáljuk egymáshoz kapcsolni, a cél az, hogy egy laza, a világot értelmezni segítő tudásháló álljon össze a diákok fejében, melynek nyelvi, művészeti, szociális, kommunikációs stb. elemeire is képesek folyamatosan reflektálni. Egy tartalmi összefoglalás segíthet ebben.
Összefoglalóként, a téma utolsó órájaként érdemes egy (esetleg nyilvános) lapszámbemutatót tartani, de mindenképpen szükséges a munka tapasztalatairól egy értékelő, önértékelő, beszámoló jellegű órát is beiktatni. A tanult és megélt szakmai elemeken kívül a szociális
és tanulási tapasztalatokról is beszámolni, illetve a közös munka nehézségeiről, örömeiről.
Fontos azt is megfogalmazni, hogy mit tanultak, hasznosnak érzik-e a tanultakat, s ha igen,
miért. (Az értékelésben a kézikönyv egy külön fejezete nyújt segítséget.)

HARMADIK TRIMESZTER – HARMADIK PROJEKT: TÖRTÉNET ÍRÁSA
(21–30. FEJEZET)
A projekt ismertetése
A projektfeladat egy történet megalkotása. A tanulók dolgozhatnak csoportokban, de – ha kicsi a létszám – lehet csak egyetlen csoport is. Ha több csoportban dolgoznak, készülhet egyszerre több történet is, de lehet párhuzamosan készíteni hasonló történeteket is. Például sok
történetelem megegyezik, de bizonyosakat módosítunk (pl. egyes szereplők, helyszín vagy cselekményszál, esetleg a főszereplő jelleme stb.), ez jól mutathatja majd a változatok kialakulásának lehetőségeit. (Lehetséges, hogy a tanár előre átgondolja, mit is szeretne, de bízhatja a
diákokra is a döntést ebben a tekintetben. Mindkettőnek megvan a haszna, de fontos, hogy a
tanár tudatosan figyeljen erre, és használja ki a kialakult konstelláció előnyeit.) Akár több hasonló történet készül, akár teljesen eltérő történetek alakulnak, mindenképpen érdemes
rendszeres időközönként egyeztetni: a csoportok mondják el, hogyan haladnak, mit végeztek,
milyen problémákkal foglalkoznak, milyen gondjaik, örömeik adódtak. Reflektáljanak saját tevékenységükre.
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Az előző projekttel szemben itt tehát nem biztos, hogy mindenki ugyanabban a csoportban dolgozik, így meg kell tanulniuk összevetni, összehangolni a csoportok munkáját, odafigyelni a másik haladására, tanulni a másik csoport eredményeiből vagy problémáiból, azaz
együtt, összehangoltan, de más feladaton, tehát mégis önállóan dolgozni.
A másik nagyon fontos különbség, hogy az előző projektben mindenkinek volt (lehetett) egy saját, jól körülhatárolt munkája (tudósítást írni vagy fotózni, szöveget szerkeszteni
stb.), itt valóban közösen dolgoznak, csak egy-egy fázist lehet különválasztani, de annak az
eredménye már a közös feladatba épül, mindenki használja. Vagyis mindenkinek folyamatosan és együtt kell dolgoznia, a csoportnak össze kell dolgozni, csak így lehet eredmény.
A tanár ebben a projektben is csak koordinál, figyel, segít, biztosítja a munka feltételeit.
És nagyon sokat segít azzal, hogy a fejezetekben való előrehaladás során megmutatja, megtapasztaltatja mindazokat az ismereteket, amelyek elméleti háttérként kellenek a munkához.
Nagyon fontos, hogy a részletes munkatervet, előrehaladási tervet elkészítsék a tanulók, legyen meg mindennek a határideje, felelőse. A projektbevezető táblázatot töltsék ki,
mert ez a táblázat sokat segít abban is, hogy áttekintsék, milyen munkafázisok várnak rájuk,
orientálóak a feladatok sorrendjére, a tevékenységek átgondolására vonatkozóan. Ez csak egy
általános sablon, az adott konkrét munka során ez változhat, módosulhat, bővülhet, szűkülhet.
Irányadónak érdemes tekinteni, a tervezést pedig megkönnyíti.
Feltehető, hogy a diákok korábban még nem csináltak ilyet, bátorítani kell őket, hogy
ne féljenek, változtassanak, alkossanak nyugodtan. Lényegében egy játékként kezdődik az
egész projekt, lassan válik láthatóvá a munkavégzés, majd az eredmény. Nem is baj, ha játékként fogják fel a diákok, engedjük, hogy jól érezzék magukat, így sokat és kedvvel tanulhatnak,
csak mindig foglaljuk össze, hogy a játékos tevékenység milyen narratológiai eredményeket
hozott. Bátran nyúljanak az egyes elemekhez, de figyeljék meg, hogy a változtatás hogyan hat
a többi elemre, mi mivel függ össze stb. Pl. ha megváltoztatjuk a főszereplő egy jellemvonását,
mi történik a cselekménnyel, hogyan változik a koherenciája. Vagy mi történik, ha megváltoztatjuk a történet idejét, esetleg ha áthelyezünk egy cselekményelemet, beteszünk vagy elveszünk egy párbeszédet. Tehát engedjük játszani a tanulókat, nem baj az, ha a projekt egy adott
pillanatában abszurd vagy vicces történetváltozatok állnak elő, sőt!
Javasoljuk, hogy készítsenek rajzokat is a szereplőkről, helyszínekről, esetleg készítsenek jelmezterveket, díszletterveket, hogy számukra is élővé váljanak a szereplők, érezzék a
történet alakulását.
Fontos az is, hogy felhívjuk a figyelmüket a kialakuló történetváltozatokra, azok jelentőségére, arra a színes palettára, amely előáll a történetek alakítása során. Ha van érdeklődés,
csinálhatunk katalógust belőlük, így látni fogják a munka végén azt, hogy milyen változatok
elvetésével, hogyan alakult ki a végső történetváltozat.
Fontos az is, hogy előre megállapodjunk az értékelés szempontjaiban, hogyan, mit értékelünk, mit tekintünk produktumnak, azt milyen szempontok szerint bíráljuk. Továbbá, mivel ennyire szoros a közös munka, meg kell beszélni azt is, hogy egymás munkáját hogyan bírálhatják, véleményezhetik a munkafolyamatban. Érdemes megállapodni a kritika attitűdjé-
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ben, hogy építő, segítő stb. mondatokban bírálják egymást, ami segíti a továbblépést, de rávilágít a problémára is. Az egymás bírálatának, véleményezésének alapelveit, technikáit érdemes hosszú távra lefektetni, mert a későbbi munkákban ez már nagy segítség lesz. Ebben érdemes együttműködni a kollégákkal is, akár párhuzamosan lehet egy kis „kritikai kódexet” felépíteni, az építő jellegű, de őszinte, tárgyszerű, nem sértő véleményező technikákból, így a
tanulók megtanulják tisztelni egymás munkáját és véleményét, de megfogalmazni saját véleményüket, álláspontjukat is, esetleg megvédeni azt, személyeskedés, a másik ember megbántása nélkül.
Lényeges, hogy a munka egyes fázisaiban egyeztessenek a csoportok, elmondják, hol
tartanak, milyenek a történetváltozataik, hogy a külső szemlélő (másik történeten dolgozó) is
véleményt mondhasson, ötleteket adjon. Segítsék egymást, szerezzenek élményeket, érezzék
jól magukat a munkában. Jó lenne, ha ez a történetelemekkel való játék egy kicsit elő tudná
hozni a gyermeki érdeklődést, a történetben (mesében) való örömöt találást, megmutatná,
hogy a történet (szöveg, irodalom) valódi örömet, élményt ad, nem lecke, nem tanulnivaló,
nem unalmas, hanem izgalmas, játékos, élményszerű. Ez sokat segíthet abban, hogy a diákoknak az irodalommal foglalkozó fejezetek is jobban lekössék a figyelmüket, nyitottabban tekintsenek a szövegekre, be merjenek lépni a különböző szövegek terébe, ne zárkózzanak el a hatásuk elől.
Ha a történetek elkészültek, le is írták azokat a csoportok, akkor a nyelvi, stiláris, helyesírási ellenőrzés után egy füzetbe lehet szerkeszteni, s megmutatni másoknak is. De a legfontosabb a közös felolvasás, az egymás történeteinek meghallgatása, megbírálása, a közös
munka ünneplése. Érdemes lenne ezt ünnepélyesebb, barátságosabb keretek között tartani,
meghívni olyan személyeket, akik fontosak, akik véleménye, elismerése is fontos a diákoknak:
barátok, szülők, szerelmek stb. Az alkalom ünnepélyes, de bensőséges is legyen, hogy a tanulók érezzék, valami fontos dolog történt velük a munka során. Készíthetnek díszlet-, esetleg
jelmezterveket is a történethez, ez majd segítség lesz a képregények megalkotásakor is.
Az órai témák kapcsolódása a projekthez, a projektfeladat előrehaladása
A fejezetek és a projektmunka állomásai támogatják egymást. A fejezetek ismeretanyaga,
szempontjai, aspektusai segítenek a projektmunkában, tágítják a tanulók látókörét, mindegyik
egy-egy eltérő kontextusba, értelmezési keretbe emeli be a történetet, a történetmesélést.
Vagyis nemcsak a munkában segít, hanem azt is megmutatja, mennyi keretben, mennyi olvasatban nyer értelmet a munkájuk.
4.22: A fejezet a történet filozófiai, kulturális antropológiai szerepével foglalkozik, azzal
a funkciójával, hogy segít a világhoz való viszonyulásban, a világ megértésében.
Projekt: Történet jellegének, műfajának általános meghatározása, téma, helyszín, idő,
főszereplők számbavétele, játék a lehetőségekkel.
4.23: A „történet története” – szájhagyomány, irodalom, irodalmi hagyomány, nemzeti
hagyomány – a történet az irodalomban.
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Projekt: Történet témájának véglegesítése, hosszúság, bonyolultság meghatározása,
hangvétel (vidám, humoros, drámai, mesés, realisztikus, abszurd) átgondolása.
4.24: Az epika jellemzői, a magyar epikai hagyomány legismertebb alakjai: „nagy mesélőink”.
Projekt: Történet helyszínének, idejének meghatározása, játék a lehetőségekkel, annak
meghatározása, hogy a történet valós eseményen alapuljon-e vagy fiktív legyen. Játék azzal,
hogy ezek a szempontok milyen szövegezési, nyelvi vonatkozásokkal járnak (pl. régies vagy
népis nyelvhasználat, idegen szavak használata stb.).
4.25: Történetváltozatok elemzése.
Projekt: Szereplők meghatározása, jellemzőik megrajzolása. Annak áttekintése, hogy
bizonyos szereplők vagy jellemzőik megváltozása milyen változásokat hozhat a történetben,
figyelemmel a cinkotai kántor történetére.
4.26: Irodalmi hagyomány: Nyugat.
Projekt: Cselekmény, cselekményegységek meghatározása (kiinduló szituáció, célok,
próbák, akadályok, konfliktus, végkifejlet stb.) – figyelemmel a már korábban eldöntött tényezőkre.
4.27: Történet – kép – tér – idő: kép és szöveg, időbeliség és térbeliség a művészetben,
verbalitás, vizualitás, a nyelv lehetőségei.
Projekt: A történet megírásának, nyelvi formába öntésének kérdései, a munka megkezdése. Pl. milyen narrátor legyen, hogyan jellemezze a szereplőket a beszédmódjuk, legyenek-e párbeszédek stb.
4.28: Képregények jellemzői.
Projekt: Elkészült részletek felolvasása, megvitatása, javaslatok, segítség egymástól.
4.29: A mozgókép jellemzői, film és irodalom kapcsolódási pontjai.
Projekt: Elkészült részletek felolvasása, megvitatása, javaslatok, segítség egymástól. A
szövegezési, nyelvhelyességi, stiláris, helyesírási problémák megbeszélése, hibák javítása.
4.30: Kortárs irodalom.
Projekt: Elkészült szövegek javítása, felkészítése a füzetbe szerkesztésre, az ünnepélyes
felolvasásra, bemutatásra.
A harmadik trimeszter feladata egy történet létrehozása, megírása. A feladat komplex:
a korábban (előző trimeszter) megismert (átismételt) szövegtani tananyag felelevenítése, gyakorlati használata mellett annak a megtapasztalása, hogy egy-egy történet hogyan épül fel,
hogyan jön létre, hogyan hozható létre, illetve, hogy mi a történet szerepe életünkben, kultúránkban (más kultúrákban). Részben kulturális antropológiai, részben irodalmi, részben szövegtani feladatok megoldásán át vezet az út, és ehhez kapcsolódnak a trimeszter tankönyvi
fejezetei is. A témák segítik a komplex feladat megoldását, vezetik a diákokat az egyes aspektusokon keresztül.
Nagyon fontos, hogy a tanulók képet kapjanak a szövegvilág komplex jellegéről, együtt
szerepel itt irodalom, film, szimbolikus antropológiai szemlélet, nyelvészeti, narratológiai
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megközelítés, mindez azért, hogy sikerüljön megmutatni, megtapasztaltatni a tanulókkal a történetmesélés antropológiai, filozófiai jelentőségét, a történet sokféle aspektusát, bonyolult
megjelenését a hétköznapokban és az irodalomban.

MÓDSZERTANI SEGÍTSÉG AZ EGYES LECKÉKHEZ
4.21 Projektindító
A feladat egyik érdekességét az adja, hogy az elkészült történet lesz az alapja a következő
tanév első projektjének, egy képregény megírásának és megrajzolásának. A diákok megtapasztalják, hogy milyen elemekből, milyen technikákkal lehet létrehozni egy történetet, hogyan
alakul, változik a történet, milyen egységeket kell meghatározni, milyen változások/változtatások hogyan hatnak a történet menetére, a szerkezetére stb. Az elkészült történetet meg kell
írniuk, formai, nyelvi, stiláris elvárásoknak is megfelelni a tartalmi elvárások mellett. Aztán az
elkészült anyaggal majd tovább kell dolgozniuk a következő tanévben, más műfajjá alakítva,
tovább finomítani, bonyolítani, szétszedni, újra összerakni, képpé és párbeszéddé alakítani,
megnézni, hogy az egyes elemek hogyan működnek ilyenkor, mi történik velük a transzformációk során. Izgalmas feladat, az első állomása pedig ez a trimeszter.
Az oldalpárhoz kapcsolódó 4 oldal a munkafüzetben segít, hogy a diákok megértsék,
hogyan alakul, változik, módosul, képződik a történet, milyen munka lesz ez a projekt. Gyakorlati módon segítenek a feladatok abban, hogy egy történet hogyan, milyen módon alakul, hogyan nyúlhatunk bele, változtathatunk rajta. A munkafüzet témái sokfélék, és eltérnek a tankönyv témáitól, így erősítve a történetek megértésének fontosságát, mindent átható, filozófiai
jellegét.
4.22 A világ mint történet – a történetmesélés hatalma
A történetmesélés hatalmát, annak világértelmezéshez hozzájáruló szerepét járja körül az oldalpár, és ebben a munkafüzet feladati segítenek. Olyan filozófiai és kulturális antropológiai
kérdések vethetők fel, amelyek a történet szerepével kapcsolatosak: Hogyan tájékozódunk a
világban, hogyan adjuk, találjuk meg benne a helyünket? Hogyan értelmezzük a világ eseményeit, hogyan értjük meg, és tesszük a magunkévá a világ struktúráit? Ne féljünk beszélgetni
ezekről a kérdésekről, használjuk hozzá bátran a tankönyv és a munkafüzet anyagait.
A témához kapcsolódik az első játék, melynek az a célja, hogy a diákok megtapasztalják,
a véletlenszerűen mondott szavak milyen módon tudnak beépülni egy történetbe, hogyan változtatják meg annak menetét. Érdemes itt olyan diákot választani mesélőnek, aki jó verbális
képességekkel rendelkezik, s képes rögtönözni. A pedagógus rögzítheti a táblára az elhangzott
szavakat, hogy a történet befejezése után követni lehessen a történet változását, alakulását.
Az Ottlik Géza Iskola a határon c. regényéből vett idézet azt mutatja meg, hogy a történetek elmondása hogyan segít felfogni azt, ami körülöttünk történik. Azaz, ha a velünk megtörtént dolgokat eseménysorba rendezzük, időbeli és oksági kapcsolatokat létesítünk az egyes
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elemek között, ezzel már magunk is értelmezzük azt, ami velünk történt. A katonaiskola zárt
és érthetetlen világában élő gyerekek ezért folyamodnak a történetek elmeséléséhez: a zűrzavaros világban rendet tesz számukra a történetté alakítás (elmesélés), jobban érthetővé válik a világ. Erre a kezdő idézetre lehet az egész trimeszter jelentőségét felfűzni. A történeteknek világértelmező funkciója és közösségképző ereje van, nagyon fontos, hogy kitérjünk ennek
minél több vonatkozására: a sámánok szerepére, a hagyományok szerepére, a közösségek
identitását meghatározó nagy történetekre. A munkafüzet feladatai ezt segítik.
A történetek létrehozásakor számos (narratológiai) szempontra figyelünk, a trimeszter
során ennek az elemeit célszerű körbejárni. Képekből történetet lehet összerakni. A különféle
szereplők és helyszínek közötti kapcsolat megtalálásához számos olyan kiegészítő elemet kell
beiktatni, melyek segítségével folyamatossá, logikussá tud válni a történet. Itt lehetőség van
a fantázia aktiválására, akár egyénenként, akár csoportmunkában is. Külön ki lehet térni a szereplők, illetve a helyszínek történeteket meghatározó szerepére. Minél többet beszéljenek a
diákok, a különböző csoportok mondják el történeteiket, hasonlítsák össze, hogy az azonos
képek hogyan tudtak különböző történeteket eredményezni. Kuroszava filmjéről azért érdemes beszélni, mert arra jó példa, hogy a különböző emberek ugyanazt a történetet teljesen
máshogy láthatják. Egy-egy esemény tanúi sokszor nagyon eltérően ítélik meg a látottakat.
A munkafüzet feladatai segítenek a történet világértelmező funkciójának megértésében, kitágítják és egyben illusztrálják a tankönyv anyagát.
A munkafüzet 3. feladata azt mutatja meg, hogyan változtatják meg egy-egy történet
alakítását és megértését előfeltevéseink, illetve hogyan változik a történet (az előbbi okok miatt), ha változik az elbeszélő személye.
A projektfeladat első tisztázó beszélgetéseire is van lehetőség: tisztázni, hogy milyen
történeteket akarnak létrehozni a diákok.
Lehetséges kérdések:
 Mi legyen a történet műfaja?
 Mi legyen a történet ideje, hol játszódjon?
 Kik legyenek a főszereplők, szereplők?
 Ki legyen az elbeszélő?
 Milyen nézőpontú legyen az elbeszélés?
 Milyen legyen a cselekmény felépítése?
A legelején érdemes sok részletet tisztázni, alapvető döntéseket meghozni, ez nagyban
segíti azt, hogy a projektfeladat teljesíthető legyen. Nagy segítség lehet, ha példákat is mutatunk a különböző elbeszéléstípusokra (lehetőleg olyanokat, amelyeket már ismernek a tanulók, hogy a szövegek megértése, idegensége ne vonja el a figyelmüket). Hatékonyabb, ha egy
jól ismert szöveg érdekes új vonatkozásaira hívjuk fel a figyelmet.
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4.23 Kultúrák és emberek, irodalmi hagyomány
Ez a téma a kultúra, kulturális hagyomány, a tudás átadása, áthagyományozása kérdéskörével
foglalkozik. A kultúra és kulturális identitás, az identitásképző kulturális elemek kapcsolatával.
Azt járja körül, hogy egy nép/nemzet/kultúra számára mit jelent a történelem, az irodalomtörténet, a kulturális kontinuitás, hogyan adják ezek az együvé tartozás érzését, a közösség
élményét.
A hagyomány, a népköltészet, a kultúrák közötti különbségek megbeszélésére van itt
lehetőség. A különböző kultúrák az élet nagy eseményeihez (születés, házasság, hit, halál) sokszor nagyon eltérő módon viszonyulnak, s ez megszabja azt is, hogy az adott közösség milyen
formában dolgozza fel ezeket, milyen rítusokat, ünnepeket alakít ki hozzá, hogyan emlékszik
ezekre, milyen történeteket alakít ki róla. Érdemes (amennyiben lehetséges) Kepes András Világfalu c. sorozatába belenézni, beszélgetni róla. A hagyományok szerepére, a népköltészet,
népművészet jelentőségére is lehetőség van itt kitérni. A szöveggyűjteményből olvassuk el a
Kőműves Kelemen c. balladát, megbeszélésekor a népköltészet sajátosságaira, nyelvi ízeire is
ki tudunk térni. Vizsgáljuk meg a ballada történetalakítási technikáit is: cselekmény sűrítése,
párbeszédek, ismétlések, párhuzamos szerkezet, homályban hagyás stb. A természet és ember viszonyára, a hit világértelmező erejére is lehetőség van felhívni a figyelmet.
Az irodalmi hagyomány, a nemzeti kultúra meghatározó irodalmi alkotásairól is fontos
ezen a ponton beszélni: idézzük fel Kölcsey Himnuszát és Vörösmarty Szózatát is. Fontos, hogy
a két vers elemzésére, megbeszélésre hagyjunk időt. Ehhez nyújt részletes segítséget a munkafüzet. Miért pont ez a két vers vált nemzeti identitásunk két meghatározó versévé? Milyen
fontos motívumok találhatók bennük? Mit jelent egy nemzethez tartozás tudata? Nagyon fontos ezen kérdések alapos megbeszélése.
A lecke végén, befejezésül, a nemzeti hagyományok megbeszélése után tágíthatjuk
(vagy szűkíthetjük) a hagyomány fogalmát, visszatérhetünk a családi hagyományok jelentőségére, személyes életünkben játszott fontos szerepére, önmeghatározásunk egyik kulcselemére. Ehhez kitűnő lehetőséget ad a Szabó Magda regényéből vett részlet elolvasása a Szöveggyűjteményből. Hagyjunk teret a diákok személyes tapasztalatainak elmondására, a generációk közötti különbségek megbeszélésére. Miért vannak konfliktusok a generációk között?
Milyen okai vannak ennek? Számos olyan kérdés, melyekre biztosan vannak válaszaik a diákoknak.
4.24 Irodalmi arcképcsarnok II. (Próza)
A magyar próza kiemelkedő alakjait mutatjuk be ezen a lappáron. Természetesen ekkora terjedelemben nem lehet az alkotókat részletesen tárgyalni, csak áttekintést adhatunk, illetve
építhetünk a diákok általános iskolából hozott ismereteire is.
Az első feladat a 2005-ös Nagy Könyv szavazás eredményéből indít. Idézzük fel a diákokkal, hogy mit tudnak a versenyben győztes művekről! Melyiket olvasták? Mire emlékeznek? A következő kérdésekre is megvitathatjuk:
 Miért pont ez az öt regény lett a legnépszerűbb?
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 Mi az oka annak, hogy szinte mind az öt nyertes regény kötelező olvasmány (volt)?
 Ha irodalmi élményről van szó, leginkább csak az iskolai olvasmányok élményeiből
táplálkozunk?
 Miért olvasnak az emberek kevés irodalmat?
 Mit olvasnak a diákok a kötelező olvasnivalókon kívül?
 Mennyi irodalmat és mennyi szöveget olvasnak? Milyen rendszerességgel?
 Mennyit olvasnak, írnak az internet segítségével?
Tisztázzuk az epikai műnem sajátosságait, a legfontosabb prózai műfajokat mutassuk
be, a beszélgetés során a diákok hozzanak példákat. Milyen meséket, mondákat ismernek?
A legjelentősebb magyar írók felsorolásánál győződjünk meg arról, hogy kikről hallottak, kikről nem. Az osztályt csoportokra oszthatjuk, válasszanak ki egy-egy szerzőt, s próbáljanak róla információkat gyűjteni. Készítsenek pl. fotóalbumot. Ha nincs internetkapcsolat és
számítógép a teremben, néhány lexikont vigyünk az órára, s azokból keressenek információkat. Ha van számítógép, készítsenek ppt-t a legfontosabb információkról, ha nincs, készítsenek
jegyzetet, a csoportok szóvivői mutassák be a választott írót. A szöveggyűjteményben található szövegekből válogatva a csoportok olvassanak el egy-egy részletet, gyűjtsenek információkat az egyes művekről. A munkafüzet is próbál segítséget adni a szerzők és művek ismeretének elmélyítéséhez, kitekint a kortárs prózára is. Vagyis nagyon bőséges kínálatból szemezgethetnek a tanulók.
Bőven szánjunk időt arra, hogy a csoportok bemutathassák eredményeiket a többiek
számára, így a tudásmegosztással közkinccsé válik a csoportmunka eredménye.
A tanárnak ebben a témában nagy szabadsága van a hangsúlyok meghatározására, a
szükséges óraszám megállapítására (a szabadon hagyott órakeret terhére), annak eldöntésére, hogy melyik szerzővel, mennyire részletesen, milyen szövegekkel foglalkozik. A tanulócsoport érdeklődése és igényei is meghatározzák ezeket a döntéseket.
A projektfeladat megbeszélésére is hagyjunk időt.
4.25 Ugyanaz, de mégsem – történetek változatai
Egy történet három változatát hasonlítjuk össze. Vizsgáljuk meg a hasonlóságokat, különbségeket. Nagyon sok és sokféle tevékenységet végeznek a tanulók az órán, ezt jól kell koordinálni, segíteni, majd összefoglalni.
A munkafüzetben található memóriajáték jól illusztrálja az kultúra orális átadásának,
hagyományozódásának korlátait, illetve ezen korlátok egy részét, így jobban érthetővé válik a
változatok kialakulása, jelentősége. Fontos a mesemondás művészetére, hagyományára is felhívni a figyelmet, ebben segít a 2. feladat.
A cinkotai kántor története több változatban is fennmaradt a különböző gyűjtésekben.
(Mindhárom olvasható a szöveggyűjteményben.) A Mátyás király korában játszódó történetek
lehetőséget adnak arra is, hogy a diákok egy kicsit megismerkedjenek a magyar reneszánsz
udvari kultúrával. A magyar reneszánsz emlékek összegyűjtése után több csoportban készítsenek prezentációt a diákok Mátyás udvaráról. Ez a digitális írástudás fejlesztésében nagyon
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fontos. Figyeljenek arra, hogy a képi-vizuális és a szöveges elemek egyensúlyban legyenek a
bemutatók során. Ha nincs lehetőség számítógép használatára, akkor könyvekből gyűjtsenek
adatokat, s azokból készítsenek jegyzeteket.
A három történet elolvasása után a diákok írják le (akár három csoportban), az egyes
történetek cselekményének vázát, a főbb szereplőket. A történet mely elemeit lehet kikövetkeztetni a cselekményből? Milyen kihagyások vannak a történetekben? Ezután töltsenek ki
egy táblázatot, melyben a három történet különbségeit meghatározzák. Érdemes a párbeszédek szerepére is kitérni, a történetek létrejöttében a szereplők által elmondottak is görgetik
előre a cselekményt.
Eltérő jellemzők:

1. változatban

2. változatban

3. változatban

Szereplők:
A történet legfontosabb elemei:
Nyelvezete:
A három szöveg összehasonlítása alkalmat teremt arra, hogy a legfontosabb szövegtani
jellemzőket tisztázzuk: melyek azok a nyelvi elemek, melyek egy szöveg kohézióját megteremtik. A nyelvtani ismeretek felidézésére, újratanulására is alkalmat ad ez a feladat: kötőszók,
mutatószók, névelők, névmások, határozószók, egyéb nyelvtani viszonyító elemek (igei személyrag, birtokos személyjel stb.) megkeresése, tisztázása.
A harmadik szöveg (az öcsödi változat) nyelvezetére az erőteljes tájnyelvi hatás jellemző. Keressék meg a szövegben a tanulók a tájnyelvi elemeket, hasonlítsák össze a köznyelvi
formájukkal. Tisztázzuk a tájnyelv fogalmát, a különböző hazai és határon túli nyelvjárásokat
tudják meghatározni és elhelyezni a térképen. Érdekesebbé lehet tenni a beszélgetést, ha saját
élményeket is felidézhetnek a diákok akár családi, akár baráti körből. A nyelvjárások kialakulásának okairól is beszélhetünk, illetve a köznyelvhez való viszonyáról is.
A kollégák és a diákok határozott igénye volt, hogy foglalkozzunk kicsit bővebben a
nyelvjárásokkal, ennek tesz eleget a munkafüzet, elméleti és gyakorlati szempontból is megvizsgálva a kérdést.
Fontos ebben a témakörben, hogy a nyelvhasználat és társadalmi státusz, a társadalmi
hovatartozás és a nyelvhasználat összefüggése világossá váljon a diákok előtt, erősítve ezzel
az iskolai tudás, az iskola szerepét, jelentőségét. Rendkívül lényeges azonban, hogy a nyelvjárások kulturális és nemzeti identitásképző szerepére, ezen már archaikusnak számító elemek
védelmére, tiszteletére is felhívjuk a figyelmet.
A projektfeladatnál kövessük, hogy hol tart az osztály (vagy a különböző csoportok) a
megvalósításban: tisztázzák a szereplőket, azok jellemvonásait, egymáshoz való viszonyukat.
Ez már a megvalósítás félideje, szerencsés, ha a történet fő paraméterei már tisztázódtak. Érdemes a tankönyvben szereplő táblázatot kitöltetni a diákokkal, mert a történet megírásakor
sokat segíthet.
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4.26 Így írtok ti – a Nyugat költői
A Nyugat alkotóit tekintjük át. Érdemes itt is csoportmunkában dolgozni, több témára bontani
a nyugatosokkal kapcsolatos ismereteket. Az egyes csoportok készüljenek kiselőadásokkal,
prezentációkkal. Érdekes szempont lehet, ha a kávéházi kultúra, a Centrál Kávéház felől közelítünk (a munkafüzet segítséget nyújt ebben), a kor irodalmi életének, legérdekesebb szereplőinek bemutatásával. A szöveggyűjtemény és a tankönyv is tartalmazza a legfontosabb szerzők néhány versét. Ezeket olvassák el a diákok, beszélgessenek a versekről. Átíráskor igyekeztünk nagyobb segítséget adni a szövegelemzéshez/értelmezéshez, kérdésekkel, feladatokkal
bővítettük az oldalt.
Ajánljuk a Nyugat századik évfordulójára készült honlap böngészését (http://nyugat.oszk.hu), ahol rengeteg érdekes információ és fotó található. Az OSZK elektronikus könyvtárában
a
Nyugat
összes
lapszáma
megtalálható
digitalizált
formában
(http://epa.oszk.hu/html/vgi/boritolapuj.phtml?id=00022). Itt is érdemes böngészni. Érdemes Karinthy Frigyes Így írtok ti című művéből is részleteket olvasni, összehasonlítani az eredeti művekkel a paródiákat. A Nyugat 100 éves évfordulója alkalmából, 2008-ban az internetre
rengeteg érdekes anyag, fotó, információ felkerült a korról és a szerzőkről. Ezt a lehetőséget
ne hagyjuk ki. Fontos, hogy ne törekedjünk teljes áttekintésre, minden fontos szerzőről sem
kell egyforma hangsúllyal beszélni, igazodjunk a diákok érdeklődéséhez is. (A 10. évfolyamon
külön fejezet lesz Ady Endréről.)
A tanárnak ebben a témában nagy szabadsága van a hangsúlyok meghatározására, a
szükséges óraszám megállapítására (a szabadon hagyott órakeret terhére), annak eldöntésére, hogy melyik szerzővel, milyen részletesen, milyen szövegekkel foglalkozik. A tanulócsoport érdeklődése és igényei is meghatározzák ezeket a döntéseket. A munkafüzet segítséget
ad a szerzők és művek ismeretének elmélyítéséhez, illetve a Nyugat világának kávéházi hangulatát idézi fel, továbbá kapcsolatot igyekszik teremneti a Nyugat és korszaka virágzó irodalmi élete és a mai nagyon élő, viruló irodalmi élet között. Ez is jó irány lehet a diákok érdeklődésének felkeltéséhez.
4.27 Történet – kép – tér – idő
Ebben a fejezetben a tér és az idő ábrázolásának problémáját mutatjuk be a képzőművészeti
és az irodalmi alkotásokban. Melyik művészeti ág hogyan képes ezek bemutatására? A leckét
indító festmények jó példák az idő ábrázolására a képzőművészetben. Székely Bertalan vérszerződést ábrázoló festménye az adott eseménysornak azt a legfontosabb, kiemelt időpillanatát mutatja be, mely az eseménysor csúcspontja. Ebben a pillanatban az előzmények is és a
pillanat utáni események is elképzelhetők. (Lessing „termékeny pillanatnak” nevezi ezt, amikor az időbeliség feloldódik a tárgyi egymásmellettiségben.) Dalí festménye az időt már szimbolikusan, az időre utaló képi elemekkel ábrázolja, ahogy a barokk kedvenc műfaja, a vanitas
csendélet is, ahol szintén az idő múlására utaló tárgyi elemek jelennek meg a festményeken.
Ezek azonban nem egy idő- vagy cselekménysor pillanatait ragadják meg, hanem általában
beszélnek az időről.
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A képek a tér élményének megragadásával képesek a legeredményesebben hatást kiváltani, míg az irodalmi alkotások az idő, a cselekmény egymásutániságának leírásával tudják
megragadni a világot. Az irodalom a tér ábrázolásánál kénytelen részletes leírásokkal operálni,
és az olvasóra bízni az adott tér elképzelését. Erre a kettősségre érdemes a diákok figyelmét
felhívni.
Parti Nagy Lajos gyönyörű verse is arra példa, hogy a képi elemeket hogyan ábrázolja,
írja le a költő, hogyan segít a képzeletnek. Másrészt arra is jó példa a vers, hogy a képi elemek
és a filozofikus tartalom (az elmúlás gondolatának megélése) hogyan kapcsolható össze. Próbáljanak illusztrációt készíteni róla a diákok, beszéljék meg, hogy a vers melyik elemét könynyebb képben ábrázolni, s melyiket nehéz. A Magashegyi Underground előadásában meghallgathatják a vers zenés feldolgozását, így egy harmadik művészeti ág bekapcsolására is lehetőség van. Megbeszélhetjük, hogy a zene milyen érzékekre hat, hogyan tud érzéseket kifejezni.
Jó alkalom van itt arra, hogy a különböző esztétikai minőségek jellemzőit tisztázzák a diákok,
illetve az azokra hozott példákkal tegyék egyértelművé jelentésüket. (Itt lehetőség van korábbi
tartalmakra is visszatérni, pl. Örkény Istvánra.) A konkrét és elvont tartalmak, érzések ábrázolására még egyszer visszatérhetünk az előzmények után a Kukorelly Endre-vers, a Chagall-kép
és a Munkácsy-festmény elemzése során. Csoportokra is bonthatók a diákok, így készítsenek
rövid jellemzést az egyes művekről, adjanak választ a következő kérdésekre:
 Hogyan ábrázolják az elvont fogalmakat, hogyan ábrázolják az időt és a teret a művek?
 A szöveggel könnyebb elvont dolgokat megfogalmazni vagy a képi ábrázolással?
 Miben hasonlít Székely Bertalan és Munkácsy festménye?
A munkafüzet feladatai segítenek a termékeny pillanat fogalmának megértésében, illetve a fotók és a pillanat, a kép és történet további viszonyának tisztázásában. A fotózás és
fotóművészet különbségeinek feszegetése pedig visszapillant az elméleti kérdésekre is.
A vizuális kommunikáció legfontosabb elemeit is tisztázhatjuk: a vonalak, foltok, színek
jelentését, szimbolikus tartalmait. Az órán megbeszélt (és a még például keresett) képek alapján arra kell ráébreszteni a diákokat, hogy a vizualitásnak éppen úgy van „nyelve”, mint a szóbeliségnek.
A projektfeladat munkáiban most már a tervezgetéseket és előzetes munkálatokat célszerű befejezni, öntsék végső formába a történeteket az egyes csoportok. A különböző elbeszélői típusok tisztázására még lehetőség van: mit jelent a mindentudó elbeszélő, vagy ha az
egyik szereplő nézőpontjából ismerjük meg a történetet, esetleg egyes szám első személyű
elbeszélő lesz.
4.28 Beszélő képek – a képregények világa
A lecke a képregényekkel foglalkozik, s előkészíti a 10. évfolyam első projektfeladatát, ahol
képregényt fognak rajzolni a diákok. A képregény a populáris kultúra rendkívül népszerű ter-
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méke. Dunai Tamás képregényekkel foglalkozó cikkében a következőt írja: „A képregény olvasása az említett digitális multimédiás eszközök közül a leginkább az internet használatához
hasonlítható aktív felhasználói tevékenységet igényel. Korunk kommunikációs eszközei egyre
növekvő mértékben építenek kép és szöveg integrációjára, ezek megértéséhez/használatához
bizonyos vizuális műveltségre van szükség (Sivak, 2003.)”1 Valószínűleg ez az egyik fő oka annak, hogy a digitális nemzedék számára miért ennyire érdekes a képregény mint műfaj. Ezen
az órán adjunk teret arra, hogy a diákok elmondják képregényekkel kapcsolatos élményeiket.
Melyiket szeretik, miért? A vizuális vagy a verbális elemek a fontosabbak számukra? Jobban
szeretik-e ezeket olvasni/nézni, mint irodalmi műveket olvasni? Beszéljenek róla, hogy szerintük mi ennek az oka. Akár több csoportban bemutathatják kedvenc képregényüket. Tereljük
arra is a beszélgetést (a tankönyv kérdései segítenek ebben), hogy milyen eszközökkel, hogyan
épül fel egy képregény.





Mi a szerepe a szövegnek?
Hol használ szöveget, hol nem?
Hogyan ábrázolja a mozgást?
Mi köze a képregénynek a filmhez? Miben hasonlít rá, s miben különbözik?

Utaljunk vissza az előző órákon megbeszélt, kép és szöveg közötti kapcsolatokra, az
ábrázolás lehetőségeire és korlátaira. Hogyan kezeli a képregény a teret és az időt?
Végül térjünk ki a képregények képzőművészeti, irodalmi vonatkozásaira is. (A popart
művészei is felhasználták a képregényt mint műfajt. Gyűjtsenek adatokat Lichtensteinről!) A
kortárs irodalomban k. kabai lóránt használja a képregényeket kifejezési eszközként. Beszélgessenek a diákok arról, hogy a tankönyvben látható példa miért, miben más, mint a megszokott képregények.
A munkafüzet feladatai a párbeszédek helyesírására hívják fel a figyelmet, illetve a képek szöveggé transzformálásának kérdéseivel foglalkoznak, továbbá a képregények művészi
lehetőségeivel.
4.29 Film és irodalom
A film, a mozgókép és az irodalom kapcsolata a lecke témája. Ezen az órán van arra lehetőség,
hogy a tér – kép – idő – mozgás problémáját teljesen körbejárjuk. A filmezés történetéről
gyűjthetnek adatokat a diákok, meghatározhatják a legfontosabb különbségeket a némafilm
és a hangosfilm között. (A munkafüzet feladatai is segítenek ebben.) Ha van rá lehetőség, van
internetkapcsolat, nézzenek meg néhány részletet különböző filmekből, némafilmekből. Próbálják a diákok összevetni a két műfajt. Vessük fel pl. ezeket a kérdéseket: Miért hiányzik na-

1

Dunai Tamás: Képregény Magyarországon. . In: Médiakutató, 2007. tavasz, http://www.mediakutato.hu/cikk/2007_01_tavasz/02_kepregny_magyarorszagon/.
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gyon a szöveg a némafilmekből? Képzeljenek el egy képregényt szöveg nélkül. Hogyan működne? A feliratok hogyan teszik érthetőbbé a némafilmeket? A diafilmek melyik műfajra emlékeztetnek leginkább? Hasonlítsák össze a képregények technikáival.
Lehetőség van arra, hogy Dolák Saly Róbert vicces képregény magyarázataihoz igazodva ők is írjanak vicces, a képek félreérthetőségére építő szövegeket. Legyenek aktívak, adjunk teret arra, hogy beszéljenek, alkossanak, bemutassák írásaikat. Akár mobiltelefonnal is
készíthetnek vicces felvételeket, a legjobbakat bemutathatják félre/magyarázattal.
Az irodalom és film kapcsolatát jól mutatják a filmes adaptációk, híres irodalmi alkotások megfilmesítései. Azt a témát érdemes megbeszélni a diákokkal, hogy az irodalmi művek
mely elemei filmesíthetők meg, melyek kevésbé. Milyen műfajú irodalmi művek filmesíthetők
meg nehezen? Itt is a történet vizuális bemutatásának lehetőségeiről lehet beszélgetni. Hol
érzékletesebb egy filmes feldolgozás, mint a regény, s hol nehezebb a dolga filmes műfajnak?
Beszéljenek egy olyan regényről, melyet mindenki ismer. Ha van filmes feldolgozása, arra is ki
lehet térni.
A munkafüzet is a filmezéssel, illetve ennek technikai hátterével és történetével foglalkozik. A feladatok játékosan próbálják közelíteni a digitális kultúra egyes elemeit egymáshoz
és a diákokhoz.
A projektfeladattal a következő órák valamelyikére már el kell készülni. Érdemes erre
egy külön órát fordítani, hogy az egyes csoportoknak legyen idejük – akár ünnepélyes keretek
között is – bemutatni a munkájukat. A pedagógus itt koordináló szerepében igyekezzen a bemutatást előkészíteni, annak kereteit pedig tisztázza a diákokkal.
4.30 Kortárs írók – élő irodalom
A kortárs irodalomba nyújt betekintést a fejezet, azzal a céllal, hogy felkeltse a diákok érdeklődését a kortárs irodalom iránt. Szembesüljenek azzal, hogy írók, költők velünk együtt is élnek, valóban kortársaink. Az a cél, hogy az irodalmat ne valamilyen magasztos, akadémikus
dolognak lássák, hanem élő, alkotó, megközelíthető tevékenységnek és művek összességének.
Különböző csoportok gyűjtsenek információkat kortárs költőinkről, napjaink irodalmi
folyóiratairól, netes irodalmi lapokról! Nézzenek bele, olvassanak el szövegeket! Nézzék meg,
milyen rovatok vannak bennük, mennyire építenek a filmes beszámolókra, videointerjúkra,
netes naplók lehetőségeire! Érdemes egy kicsit a pedagógusnak is előre tájékozódnia, hogy
tudja irányítani az órán a keresést, válogatást. Irányíthatunk azzal, hogy ajánlunk érdekes szerzőket, verseket. A tanév folyamán már többször találkoztak kortárs írók neveivel (Tóth Krisztina, Kukorelly Endre, Parti Nagy Lajos, Marno János stb.); lehet olyan szerzők közül is választani, akikről eddig nem volt még szó: Tandori Dezső, Kovács András Ferenc, Lackfi János, Garaczi László.
A pedagógusok kérésére a szerzők és művek körét Varró Dániel szövegeivel bővítettük.
A Digitális Irodalmi Akadémián számos költő saját maga olvassa el verseit, ezekbe is
érdemes belehallgatni. Részletesebben is érdemes kitérni a slam poetry műfajára is, ahol a
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rap, az irodalom, a zene és az előadóművészet, azaz a művészet és a populáris regiszter öszszekapcsolódik. A legnépszerűbb videomegosztó portálokon számos slam poetry alkotás megtalálható, meghallgatható. Mivel számos olyan szöveg van, melyek tartalmukban, stílusukban
nem valók a tanórai feldolgozásra, itt óvatosságra intjük a pedagógusokat, előre jól kiválasztott szövegeket hallgassanak meg a diákok a tanórán. Az óra legfontosabb célja, hogy élményszerű legyen, felkeltse figyelmüket a kortárs irodalom iránt, belássák, hogy a szövegek jó része
olyan problémákat érint, melyekkel ők is nap mint nap foglalkoznak.
A munkafüzet segít tájékozódni a nevek és a művek között, illetve a 3. feladat a kortárs
és klasszikus szövegek dialóguslehetőségeinek bemutatásával a szövegek megértését és a hagyomány folyamatos voltát igyekszik bemutatni.
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10. ÉVFOLYAM
Első félév – első projekt: Képregény készítése (1–15. lecke)
A projekt ismertetése
A tanév első féléve egy képregény elkészítése köré épül. Komplex feladat ez, egyesülnek
benne a verbális, vizuális és digitális ismeretek és tevékenységek. Kapcsolódik az előző félév
történetéhez, sok szövegalkotási, szövegértési tevékenységet igényel. Megtanulják a diákok,
hogyan lehet a képet szöveggé változtatni, illetve fordítva. Olyan komplex tevékenységek
ezek, amelyek, remélhetőleg, felkeltik a diákok érdeklődését, és tevékenységre, együttműködésre ösztönzik őket.
Nem az a cél, hogy a képregény műfajára hívjuk fel a figyelmet (azt egyébként is ismerik
a diákok), hanem a történet, a történetalakítás, a narratológia bizonyos aspektusaira, amelyek
egy ilyen feladatban jól megmutathatók. Ilyen pl. a nézőpontváltások, a hangsúlyok, a szerkezet, a dialógus, a történettagolás, idő és történet kapcsolata stb. Ugyanakkor az sem elhanyagolható, hogy a képregény egy olyan műfaj, amely a digitális világ több jellemzőjét is hordozza,
a netes szövegképhez közelít, a szöveg és vizuális információk kapcsolatára épül. A kortárs
művészet egy fontos ága.
Jó lenne, ha olyan alkotások készülnének, amelyekben a diákoknak örömük telik,
ugyanakkor igényesek, szellemesek, látványosak. A feladatok alkalmasak arra, hogy minden
eddigi készségüket, képességüket és tudásukat használják, kamatoztassák, továbbfejlesszék.
A feladatok megbeszélése és kiosztása után (személyre szabottan) érdemes követni az
ütemtervet. A munka megkezdése előtt pedig pontosan, személyre szabottan is (!) megbeszélni az értékelést.
A tanár szerepe csak segítő, koordináló szerep. Arra azonban ügyelni kell, hogy a szövegalkotási feladatok, a nyelvtani, nyelvhelyességi, helyesírási ismeretek ne sikkadjanak el, hiszen ezek alkotják a feladat gerincét. Ugyanakkor teret kell engedni a játékosságnak is. A képregény olyan műfaj, amely a digitális világnak is eleme, a grafika, számítógépes képi világ is
megjelenhet benne.
Nagyon jó lenne, ha az elkészült alkotásokat az iskola közössége elé lehetne tárni, olyan
alkalom keretében, amely emeli az elvégzett munka értékét. Meg kell teremteni azt a pozitív,
elfogadó légkört, amelyben minden diák azt érezi, valami fontos dologban vesz/vett részt.
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Az órai témák kapcsolódása a projekthez, a projektfeladat előrehaladása
Fontos áttekinteni, hogy milyen feladatok, feladatkörök, szakaszhatárok vannak a projektben.
Fő tevékenységek: történet kiválasztása, szereplők megválasztása, tulajdonságaik meghatározása, helyszín, időpont, narrátor szerepének meghatározása. Történet szakaszokra bontása,
szövegbuborék szerepének, megírásának, helyesírásának áttekintése.
Párbeszédek tanulmányozása, fogalmazás és helyesírás gyakorlása. Remek lehetőség
ez egyéni fejlesztésre (írás, olvasás, helyesírás, fogalmazás, beszédhibák stb.), az együttműködésre.
Tevékenységek javasolt ütemezése:
Részfeladat

Produktum

A képregény alapjául szolgáló történet kiválasztása

A történet újraolvasott, javított
változata

A történet képregényre adaptált változatának elkészítése (hosszának meghatározása, fölösleges, nehezen megrajzolható
elemek kiszűrése stb.)

A forgatókönyv alapjául szolgáló
történet meghatározása: felvezetés (expozíció), szereplők,
helyszínek bemutatása, cselekmény kibontása, konfliktus, lezárás

Forgatókönyv elkészítése I.
Rajzos és szöveges elemek meghatározása.
(Fontos, hogy a kép és a szöveg arányban
legyen! Mivel képregényről van szó, a szöveges elemeket kell jobban csökkenteni.)

A képkockák számának hozzáve- 4–5. óra
tőleges meghatározása, a történet felosztása, nagyon vázlatos
elképzelése, a szöveges elemek
meghatározása, egyes panelek
(képkockák) tartalmának leírása.

Forgatókönyv elkészítése II.
(Főbb szereplők, helyszínek megrajzolása,
karakterek kialakítása, kiválasztása.)
Részletes forgatókönyv elkészítése.

Előkészítő rajzok, különböző vál- 6–7. óra
tozatok elkészítése.
Rajzos vázlat elkészítése.

Javasolt
ütemezés
2. óra
3. óra

8–9. óra

Képregény megrajzolása, végleges szöveElkészül a képregény.
gek (párbeszéd-elemek, átvezető szövegek
stb.) megírása, szövegbuborékok elkészítése, színezés, összeállítás, fűzés stb.

10–14. óra

Képregény bemutatása, megvitatása, él- Ünnepi alkalom.
mények megbeszélése: sikerek, kudarcok.

15. óra
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A projektfeladatra minden órából érdemes időt szakítani; módszertanilag sokszerűen,
izgalmasan vezetni a tevékenységeket. Minden egyes leckéhez érdemes valamilyen párhuzamot találni, érdemes ezzel kapcsolni a tevékenységet. De lehet ez a tanórának egy teljesen
önálló blokkja is.
Elképzelhető azonban olyan megoldás is, hogy 2-3 hetente biztosítunk 1-1 fél tanórát
a megbeszélésre, a projekt előrehaladásának segítésére, annak áttekintésére és megtervezésére, hogy mi, hogyan, milyen ütemben történjen.
Nagyon lényeges ennél a projektfeladatnál is, hogy a teljesítés mértéke a csoport érdeklődésétől, igényeitől függ. Teljesítettnek tekinthetjük néhány képkockával is, ha mindenki
dolgozott, de készülhetnek komoly, több oldalas munkák is. Ez teljesen a csoporttól függ. Fontos azonban, hogy mindenki dolgozzon, komolyan kivegye részét a közös munkából.
Módszertani segítség az egyes leckékhez
4.1 Készítsetek képregényt! – Projektbevezető
Projektindítás
A projektindító nagyon fontos, megalapozza az egész tevékenység hangulatát, a tevékenységhez fűződő viszonyt. Motivál, kedvet, érdeklődést kelt, ezért nagyon fontos jól megtervezni. A
tankönyvi dupla oldal és a munkafüzet egyaránt segít abban, hogy sikerüljön a projektfeladatot megtervezni, kedvet csinálni a tanulóknak a feladathoz. A tankönyv az elméleti kérdésekben és az időbeosztásban orientál, a munkafüzet pedig segít a feladatokat felbontani, kiosztani, testre szabni. Érdemes kitölteni a táblázatokat, megtervezni a feladatokat, közösen beszélgetni, mert ez kedvet csinál a munkához.
A kapcsolódó digitális feladat (animáció: egy képregénykocka készítése) pedig bemutatja az egész munka menetét, s remélhetőleg a diákok érdeklődését is felkelti.
A csoportalakításhoz feltétlenül szükséges pszichológiai, szociálpszichológiai és csoportdinamikai szempontok figyelembe vétele is. Támaszkodni kell az előző tanév tapasztalataira.
A projekt bevezetését érdemes átgondolni mindazon célok szellemében, amelyek a
projekt ismertetése fejezetrészben szerepelnek. Meg kell tervezni a projekt előrehaladásának
és a tankönyvi fejezeteknek az összekapcsolását.
4.2 Társalgási stílus, a verbális viselkedés változásai
Az óra fő témája annak megvilágítása, hogy a verbális viselkedés, sok minden mellett, függ az
adott történelmi korszaktól is; koronként változik a verbális és a nonverbális viselkedés is. Nagyon fontos átismételni a kommunikációról az előző évben tanultakat, erre érdemes építeni.
Beszélgetéssekkel és a munkafüzet feladatainak megoldásával érdemes azt megtapasztaltatni,
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hogy amikor változik a tárgyi környezet, a kultúra, a kulturális szokások, szabályok, ennek részeként változik a kommunikáció is. Koronként más számít elfogadhatónak, jónak, udvariasnak, sikeresnek.
Az udvariassági formulák, frázisok használatán keresztül megtapasztalható a nyelv változása, illetve a nyelvkönyvek anyagán keresztül egyes jellegzetességei/változásai is megmutathatók. Ezt színesíti a Ionesco-darab, amely abszurd humorával rámutat a konvencionális
szituációkra, a magától értetődő dolgokra, rákérdez mindarra, amit általában ismertként tételezünk.
A munkafüzet feladatai és a digitális feladat is a nyelvhasználat érdekességeire hívják
fel a figyelmet, a saját nyelvhasználat és gesztusrendszer kapcsolatára, illetve a történetileg
változó szókincs, nyelvhasználat és gesztusrendszer bizonyos elemeire.
A régi fotó, régi szövegek és az Ionesco-darab részlete remélhetőleg felkelti a diákok
érdeklődését a téma iránt, a családi vonatkozások pedig érintettséget adnak.
A digitális feladatok a korszak és kommunikáció összefüggéseire próbálnak rámutatni,
illetve az egyes korszakok eltérő kommunikációs normáira. Fontos azt is érzékeltetni a tanulókkal, hogy nyelvhasználatunk, kommunikációnk módja jellemez bennünket, mások számára
első benyomást ad rólunk, megjelenésünkkel szoros egységben. Így tehát a nyelvhasználat és
kommunikációs ügyesség a társadalmi sikeresség egyik fontos eleme.
4.3 Kommunikációs alapelvek – a sikeresség feltételei
Az óra témája a Grice-féle maximák megismerése és megértése. Ez a téma a sikeres kommunikációs viselkedést alapozza meg, részben elméleti, részben pedig nagyon is gyakorlati szempontból. A legfontosabb feladata az órai munkának annak beláttatása, hogy a kommunikáció
egy olyan társas viselkedés, amely csak az együttműködés által vezet kielégítő eredményre.
Tehát azt kell a diákoknak megérteni, hogy a sikeres kommunikáció soha nem egyoldalú, mindig közös viselkedés eredménye: egy olyan konstitutív szabályrendszer, amelyben a másik felet, annak személyiségét, reakcióit minden esetben kalkulálni kell.
Grice maximái a lehetséges legfontosabb elemekre világítanak rá. Az egyes maximák
pontos megértése, a sok példán, szituációban való megfigyelésük rendkívül fontos. A hétköznapi szituációk, illetve az irodalmi példa ezt segítik. Fontos a szabályszegés következményeire
is rávilágítani, hiszen ezek is valódi, létező kommunikációs formák, mint a pletyka, hazugság,
csalás, átverés stb. A munkafüzet feladatai segítenek a téma feldolgozásában, szorosan kapcsolódnak a tankönyvi példákhoz, feladatokhoz.
A munkafüzet 5. feladata a pletyka terjedését igyekszik bemutatni, azt, hogy hogyan
torzul az üzenet a sokadik átadás után. Érdemes engedni a diákokat, hogy olyan témát dolgozzanak fel, ami érdekli őket, akár a humoros megoldások is segíthetnek a megértésben. Ezt
mindenképpen előzze meg a Weöres-vers feldolgozása, a szöveg humoros játékossága motiváló lehet.
A helyesírási feladat pedig abban segít, hogy a folyamatos nyelvfejlesztési: nyelvhelyesség- és helyesírás-fejlesztési munkát orientálja.
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A digitális feladatok a téma megértését, a fogalmak elmélyítését támogatják.
4.4 Kommunikációs zavarok – a félreértés csapdái
Ez a témakör kapcsolódik már egy, az előző tanévben megkezdett témához, azt bővíti, mélyíti
el. Alapvető célja arra rámutatni, hogy a mentális problémák, kapcsolatai kudarcok stb. jelentős része kommunikációs problémákra is visszavezethető. Tehát, hogy a meg nem értés komoly csapda, és nagyon jelentős problémákhoz vezethet, ezért fontos megérteni a működését, okait, tényezőit. A fejezet nem egyszerűen csak a megértés fizikai korlátozottság miatti
akadályait veszi számba, hanem az olyan láthatatlan, alig észlelhető akadályokra hívja fel a
figyelmet, mint az előítéletek, sztereotípiák, hibás szándéktulajdonítás, a játszmák használata.
Laing szövege nagyon érdekes példa, mert megmutat olyan mechanizmusokat, amelyek egyébként láthatatlanok. A memóriajáték pedig az észlelés korlátaira hívja fel a figyelmet.
A munkafüzet feladatai a közös nyelv hiányából fakadó megértési nehézségekre mutatnak rá, illetve a telefonos kommunikáció sajátosságaira, ahol az értés/félreértés probléma
új dimenziókkal bővül. Valamint a nyelvhasználat sajátos szegmensére, amely az sms-nyelvben
valósul meg.
A digitális feladatok a téma megértését, a fogalmak elmélyítését támogatják, illetve a
Laing-szöveg megértését.
4.5 Jelek, jeltípusok – az értelmezés lehetőségei
A jelfogalom és jelentőségének megértése, belátása nemcsak nyelvészeti, hanem alapvető filozófiai probléma is. Annak belátása, hogy folyamatosan jeleket adunk és veszünk, azaz értelmezünk, és ez az értelemtulajdonítás képezi tájékozódásunk alapját a világban, nagyon fontos
tényező. A nyelv jeltermészetének belátása az óra egyik célja. Kapcsolódik az előző tanévben
megkezdett témakörhöz, azt bővíti, mélyíti el. A jelentéstulajdonítás és értelmezés olyan állandó emberi tevékenység, amelynek során tudunk a világhoz viszonyulni, azt megérteni, válaszokat adni. Erre utal a Szetkuthy-idézet. Ezt mindenképpen meg kell mutatni a tanulóknak.
Ebben segít a jeltípusok elkülönítése, illetve bizonyos esetekben éppen a többféle típus egyszerre való jelenléte, kontextustól, értelmezőtől való függése (Sherlock Holmes példái). Nagyon fontos hangsúlyozni a kontextus jelentőségét a jelek megértésében, dekódolásában, illetve a jel három összetevőjének jelentőségét. A jelek több szinten való értelmezhetőségét
mutatja a tankönyv Jelek és értelmezések fejezete.
A művészet (mint speciális kommunikációs aktus) jelei is nagyon izgalmasak, speciálisak.
A munkafüzet testünk jeleinek értelmezését vizsgálja (a párkapcsolatban is), ez azért
fontos, mert jobban rámutat az értelmezés: értelemadás és jelentéskeresés általános jellegére. A 6. és 7. feladat szövegekkel játszik (szövegértés fejlesztése): egy Sherlock-idézetben az
értelmezés szerepe, illetve a régészek, paleontológusok munkáját bemutató szöveg értelmezése során szintén a jelentéstulajdonítás lehetőségét vizsgálja.
A digitális feladatok a jeltípusok megértését, a fogalmak elmélyítését támogatják.

74

FI-511010902, FI-511011001/1 Szakiskolai közismereti tankönyv 9-10. – Tanári kézikönyv
FI-511010906, FI-511011003 Kommunikáció–magyar munkafüzet 9-10. – Tanári kézikönyv

4.6 Kulturális jelek
A kulturális szignálok megismerése az óra tárgya. Annak a megértése, hogy bizonyos tárgyaknak milyen jelentősége van a kommunikációban, a társadalmi státusz jelzésében.
Kapcsolódik a kommunikáció történeti beágyazódásával foglalkozó anyaghoz, illetve a
jelekhez, hiszen a kulturális szignálok szintén jelek, ahogyan az elnevezés mutatja, és a metakommunikáció fontos elemei. A leglényegesebb annak a megmutatása, hogy egy-egy csoporthoz, szubkultúrához való tartozásnak vannak tárgyi jelei, ez a tetoválástól a ruházkodáson át
pl. bizonyos zenék hallgatásáig rendkívül széles spektrumot ölel át. Nagyon fontos annak belátása, hogy sokszor ezeken a jeleken keresztül ítélünk meg, sorolunk csoportba, fogadunk
vagy utasítunk el valakit, vagyis kulturális háttértudásunk, előítéleteink, sztereotípiáink működnek ezeken keresztül is. Azt is be kell látni, hogy ez koronként és kultúránként eltérő, de
működése állandó. Fontos a másság, az eltérő, más kultúrák megismerése és elfogadása iránti
igény felkeltése, annak megvizsgálása, hogy egy-egy kulturális jegy hogyan befolyásolja értelmezéseinket. Az afgán lány fotója erre nagyon jó eszköz.
A munkafüzet feladatai ezt a problémakört szeretnék közelíteni a diákok saját világához, öltözködésükön és tárgyaikon keresztül, a 4. feladat pedig a történeti és társadalmi vonatkozásokra hívja fel a figyelmet. (A digitális feladat is ezt támogatja.) Az 5. feladat a tankönyvi szöveghez kapcsolódik szorosan, a két utolsó feladat pedig a szókincsfejlesztést segíti,
azonban a témakör lexikai mezejében marad.
4.7 Nyelvek, nyelvtanok – a nyelvtudomány kérdései
A nyelvtan tantárgy hagyományosan a kevésbé érdekes, kevésbé szeretett tárgyak közé tartozik, mert a diákok nagyon gyakran – tévesen – a leíró nyelvtannal azonosítják a nyelvtudományt. E lecke célja annak nagyon rövid bemutatása, hogy mi minden tartozik a nyelvtudomány témakörébe, milyen kérdéseket és milyen formában vizsgál a nyelvtudomány. A nyelvtudás megértése, a generatív grammatikai elemei, a szociolingvisztika kérdései egyaránt előkerülnek, felvethetők, a diákok érzékenységének, érdeklődésének megfelelően, de mindenképpen szükséges arra rámutatni, hogy milyen sok nyelvről való nem tudatos tudás van mindenki fejében anélkül, hogy ezzel valaha is számot vetett volna. Fontos a nyelvhelyesség kérdéseiről is szót ejteni, a nyelv, a szókincs változásairól. Nagyon fontos az a kreatív játék, melyben a diákok különböző „nyelvtanokat készítenek” s tapasztalatot szerezhetnek arról, hogy
egy unalmasnak gondolt tudományterület is rejthet számukra is érdekes kérdéseket.
A munkafüzet első 3 feladata egy Babits-idézet értelmezésére épül. Nagyon fontos a 3.
feladat is, annak a tisztázása, hogy a mai nyelvtudomány ilyen értékalapú ítéleteket nem hoz
az egyes nyelvekről, hiszen minden nyelv más, a kifejezésmódok bizonyos „gyengeségeit” más
nyelvi tényezők váltják ki, pótolják. De utaljunk azokra a kulturális, megértési problémákra is,
amelyek a nyelvünk határai – világunk határai címkével jelezhetők.
A második oldal a nyelvtanok típusaival, illetve a nyelvhelyesség, nyelvművelés kérdéseivel foglalkozik. Ezt támogatja a digitális feladat is. Ehhez kapcsolódik a fordítóprogram által
kiadott szöveg javítása, ugyanakkor a nyelvi kompetencia elemeivel is játszik.
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Ebben a leckében nagyon sok téma kerül elő, nem szükséges ezek mindegyikét részletesen tárgyalni: elegendő, ha a diákok érdeklődési köre, igénye szerint azt megmutatjuk, hogy
mi a nyelvtudomány, milyen széles; érdekes kérdésekre keresi a válasz, s hogy olyan válaszokat ad, amelyekre nekünk is szükségünk lehet, érdekelhet bennünket.
4.8 Nyelv és társadalom: köznyelv, csoportnyelv, nyelvjárások
Az óra témája a nyelv területi és társadalmi rétegződése: a köznyelv, csoportnyelvek, nyelvjárások. Fontos megmutatni, hogy ezen változatok összessége hogyan adja ki a nyelv egészét,
mi az anyanyelv fogalma, hogyan viszonyul egymáshoz a köznyelv, az irodalmi nyelv, a nyelvjárások, a csoportnyelvek és az egyéni nyelvhasználat. Fontos és hasznos a diákokat érintő
szakmai nyelvek megvizsgálása is, akkor jobban látható lesz számukra, hogy miért is küzdenek
sokszor megértési nehézségekkel egy-egy tananyag olvasásakor, tanulásakor. A szleng vizsgálata érdekes lehet, a szubkultúrák fogalmának tisztázása pedig szorosan kapcsolható a kulturális szignálok fejezethez.
Varró és Petőfi szövegének összehasonlítása remek témák felvetésére ad lehetőséget,
például az irodalmi nyelv és a formák változása, az episztola fogalma, a költői szerepjáték,
önéletrajzi elemek az irodalomban, a humor kérdései stb. Ebben segítenek a munkafüzet 2–6.
feladatai. Ehhez jól kapcsolható Illyés szövege, így a nyelvjárások kérdése is testközelbe kerül
(munkafüzet 8., 9. feladat).
A digitális feladatok a szleng és a nyelvjárási szavak világába vezetnek be.
Az oldalpár témája jól kapcsolható a 2. és a 6. lecke anyagához.
4.9. Szövegalkotási gyakorlatok: képből szöveg
Az óra témája a képi információ szöveges megfogalmazási lehetősége, azaz a kép szöveggé
transzformálása. Szorosan kapcsolódik a projektfeladathoz, az ott eddig teljesített lépések segítik a téma feldolgozását, illetve a téma áttekintése elméleti keretet és segítséget ad a projektfeladat munkájában.
Mit tud ábrázolni egy kép, mit tud elmesélni egy szöveg? Mi a termékeny pillanat? A
lecke szorosan kapcsolódik az előző tankönyv 27. leckéjéhez.
Székely Bertalan, Egry József és Martyn Ferenc képei nagyon különbözőek, mindegyik
a vizualitás bizonyos sajátos attitűdjét képviseli. Ezért fontos a megértésük, összehasonlításuk,
annak vizsgálata, hogy mit „mesélnek el”, milyen viszonyuk lehet a verbális kifejezéshez. A
Székely Bertalan- és az Egry-kép megbeszélését támogatják a munkafüzet feladatai. Részletes
kérdés- és szempontsort tartalmaznak, segítve az elemzést. A 4. feladat további festményekkel és szempontokkal bővíti az értelmezést.
A munkafüzet 5., 6. feladata és a digitális feladat pedig a tankönyv ábráinak értelmezését segíti.
Nagyon fontosak ezek a feladatok, mert a digitális világban a képi információ legalább
akkora jelentőségű, mint a szöveges. Ennek megértése, értelmezése is nagyon lényeges tudás.
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4.10 Szöveg és kép egységben: a képversek
Az előző óra témáját folytatja ez a lecke: vizualitás és szöveg speciális egysége, a képvers a
téma. Nemcsak az előző órán tárgyalt témához, hanem a jelek természetét, illetve az irodalmi
nyelvet tárgyaló témákhoz is jól kapcsolódik. Fontos annak a világossá tétele, hogy egy-egy
képvers irodalmi alkotásként mit és hogyan közvetít, hogyan hordoz jelentést: mi a szöveg és
mi a kép szerepe. Nagyon fontos a Kassák-szövegek vizsgálata, különösen azért, mert ez kapcsolódik az avantgárd témaköréhez is, Tandori pedig mint kortárs; az előző tanévben diákjaink
már tanultak verseiről. Időt igényel, de nagyon lényeges a kreatív feladat elvégzése és megbeszélése is. A lecke kapcsolódik tehát a kortárs költészethez, de az avantgárd témakörét is előkészíti.
A munkafüzet első blokkjának feladatai a képversek értelmezését segítik, megoldásuk
közelebb visz nemcsak a megértéshez, hanem a rácsodálkozáshoz is. A digitális feladat játékossága is a megértést segíti, a koncentrációt fejleszti.
4.11 Új időknek új dalai – Ady Endre
Az Ady Endrével foglalkozó oldalpár feldolgozására 2 tanórát javaslunk. A hatalmas életmű
részletes áttekintésére és megbeszélésére ez nem lesz persze elegendő idő, arra azonban igen,
hogy a diákok átfogó képet kapjanak a költőről, művészetének jellemzőiről, jelentőségéről, és
megismerkedjenek néhány szöveggel. Támaszkodni kell az előző tanévben megismert Nyugat
témakörre, az akkor és ott megtanultakra. Az általános bemutatást és a Nyugat témakörének
áttekintését javasoljuk az első órára, a másodikra pedig a szövegekkel való ismerkedést.
Nagyon fontos, hogy a szerzőt és szövegeit élményszerűen mutassuk meg, azt az attitűdöt, mentalitást, ami csak Ady jellemzője, amiért a magyar irodalom ikonikus figurájává vált.
Szövegeiben a szépséget, a szimbolista költészet sajátosságait fontos élményszerűen megragadni. Figyelni kell arra, hogy inkább kevesebb információval, de élményszerűvé kell tenni a
költővel való találkozást. Segíthet ebben egy-egy szavalat, egy-egy híres előadás (pl. Latinovits
Zoltán), versek közös felolvasása, amely közel hozza Ady verseit a diákokhoz. Az első órán inkább a pályakép, a kor, a fontosabb versek felidézését javasoljuk, a második órán pedig néhány, az osztály érdeklődéséhez jobban kötődő vers részletesebb elemzését.
A munkafüzet 1. feladata segít a magyar irodalom, az irodalomtörténet fogalmainak
körüljárásában, a kánon értelmezésének tisztázásában. A 2. és 3. feladat az életút áttekintését
segíti, közben kicsit a helyszínek, műemlékek megismerését is szolgálja. Ezt erősíti a digitális
feladat is.
A 4., 5. és 6. feladat a versek értelmezését segíti. Ezek megoldása közelebb visz a szövegekhez. Érdemes időt hagyni az illusztráció elkészítésére, mert érdekes művek születhetnek,
megbeszélésük segíthet a vers jobb megértésében.
Fontos lenne időt hagyni Kemény István szövegének megbeszélésre is, mert Ady attitűdje, értékrendje komoly hatással van a mai irodalomra.
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4.12 Tiszta szívvel – József Attila
A helyzet hasonló, mint az Ady költészetét bemutató kétórás blokknál, lényegében hasonló
eljárást javaslunk: az első órán inkább a pályakép, a kor, a fontosabb versek felidézését, a második órán pedig néhány, az osztály érdeklődéséhez jobban kötődő vers részletesebb elemzését ajánljuk.
Nagyon fontos, hogy a szerzőt és szövegeit élményszerűen mutassuk meg, azt az attitűdöt, mentalitást, modernséget, ami csak József Attila jellemzője, amiért a magyar irodalom
ikonikus és máig talán leginkább elismert figurájává vált. Szövegeiben a szépséget, a modernséget, a személyes hangvételt fontos élményszerűen megragadni. Figyelni kell arra, hogy inkább kevesebb információval, de élményszerűvé kell tenni a költővel való találkozást. Segíthet
ebben egy-egy szavalat, egy-egy zenés feldolgozás (hiszen azon költők közé tartozik, akinek a
legtöbb szövegét dolgozták fel), versek közös felolvasása.
Nagyon fontos rámutatni arra, hogy a költő mennyire modern, mai érzéseket, problémákat szólaltat meg olyan poétikával, hogy bonyolultsága ellenére mégis érthető, átélhető,
mindenki érintetté válik a szövegek által. Érdemes a versfeldolgozásokra is figyelmet fordítani,
esetleg azt a kérdést is felvetve, miért ennyire fontos ma az ő költészete, hogy kortárs együttesek, zenészek nagyon nagy számban zenésítik meg szövegeit. A magány, a tépelődés, a fájdalom, szenvedés, szerelem, filozófiai kérdések olyan módon jelennek meg a szövegekben,
hogy a találkozásnak élményt kell nyújtania. A lappáron szereplő szövegek közül nem szükséges mindegyiket olvasni, érdemesebb egy-két szöveg fókuszba vonásával utalni a többire, a
versek és a költő világára. Néhány József Attila-vers megzenésített feldolgozásának meghallgatására (pl. Hobó, Sebő Ferenc, Magashegyi Underground, Ágnes Vanilla) is érdemes időt
szakítani.
A munkafüzet 1. feladata éppen egy kortárs említés: Cseh Tamás remek szövege idézi
meg a költőt, életutat, szövegeket. Érdemes ismerkedni Cseh Tamás József Attila-értelmezésével, megkeresni a kapcsolódásokat.
A 2. és a 4. feladat a Tiszta szívvel című vers értelmezésével foglalkozik, s az értelmezésen kívül a vitakultúra fejlesztésében is segítséget ad.
A 3., 5. és 6. feladatok a költői eszközök vizsgálatával visznek közelebb a költőhöz és a
szövegekhez. A szövegek megismerését segíti a digitális feladat. A 7. feladat pedig a költői
feladat értelmezését vizsgálja, összehasonlítva Ady felfogásával.
4.13 Dráma és színház: William Shakespeare
Shakespeare kikerülhetetlen az irodalom tanításában, azonban a szövegek olvasása, a drámák
ismerete nélkül nehéz feladat a vele való ismerkedés.
Amire a figyelmet − szövegek olvasása nélkül − irányítani érdemes: a gyönyörű, izgalmas (örökzöld) történetek, a csodálatos nyelvi megformálás, a drámai műnem sajátosságai.
Ezek és a korabeli London, a Globe, a színház mint másik művészeti ág (az előző tanévben a
művészeti ágak külön téma volt), egyként felvethetők az órán. Hatalmas a téma, érdemes a
diákok érdeklődése/előzetes tudása (pl. musical) felől haladni. Nagyon jó, ha a pedagógus, aki
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eddigre már ismeri a diákok érdeklődését, a megfelelő aspektusból közelít. A legfontosabb cél,
hogy tudjanak a szerzőről, ismerjék néhány darabját, olvassák el a szöveggyűjteményből a
részletet, beszélgessenek róla, és játsszanak! A kreatív feladatok: díszlet- és jelmeztervezés,
színjáték, mind abban segítenek, hogy a diákok élményt szerezzenek, motiváltak legyenek, felkeltsük érdeklődésüket a színház és a drámairodalom iránt, illetve egy kis bepillantást nyerjenek Shakespeare izgalmas, sokszínű, csodálatos világába.
Ebben segít a munkafüzet is: az 1. blokk a vándortársulatok és az állandó színház kapcsolatát vizsgálja, említve Petőfi életének vándorszínészi epizódját. A 3. feladat egy játékos
szövegalkotási gyakorlat, amely kihasználja a Shakespeare-életrajz hiányosságait, és Itáliába
invitál. Kultúr- és művészettörténeti, történelmi, földrajzi játék, attól függően, merre viszi a
diákokat az érdeklődésük.
A 4. feladat Cseh Tamás által megidézett drámák felismerése, majd kreatív feladatok:
színpadkép, díszlet és jelmezek tervezése. Erre érdemes időt szánni, mert képes megeleveníteni a diákok számára idegen szövegvilágot.
A digitális feladat a téma megértését, a fogalmak elmélyítését támogatja.
4.14 Dráma és történelem: Bánk bán
Az előző óra anyagát követi a hazai drámairodalom ikonikus műve, szintén a kreatív, élményt
adó feladatok felől javasolt közelíteni. Érdemes dráma- vagy filmrészletet nézni, megismerkedni a történettel, szereplőkkel, a dráma jellemzőivel, sajátosságaival. Foglalkozni kell a mű
nyelvezetének szépségeivel, segítséget adni az olvasási, megértési nehézségek feloldásában.
Fontos időt hagyni a kreatív feladatra: a játékra a történettel, a történetszálakkal, a modern
történetvonalakkal. Lehetetlen a dráma teljes megismerése, inkább a tájékozódás, az érdeklődés felkeltése a cél, az ismerkedés a magyar irodalom klasszikus ikonikus szövegével.
Ebben ad segítséget a munkafüzet is: az 1. feladat a drámaszerkezet egységeit és a
cselekmény mozzanatait párosítja, ezzel érthetőbbé téve a cselekményt, ugyanakkor a drámaiság ismérveinek megtapasztalását is. Nehezíti a feladatot, hogy vannak hiányzó elemek is, de
ezek is megoldhatók a tankönyvet használva.
A 2. és 3. feladat a mű cselekményének megismerését nyelvtani feladatokkal kapcsolja
egybe, a 4. feladat pedig ez előadásra koncentrál, ezzel segítve a főszereplők jellemének megismerését. Ehhez kapcsolódik a szövegértelmező utolsó feladat is.
A digitális feladat a téma megértését, a fogalmak elmélyítését támogatja.

4.15 Határon túli magyar irodalom
Ez a téma nagyon fontos, sokrétű, szerteágazó, ugyanakkor komoly történelmi, társadalomtörténeti ismereteket is igényel. Ezért különösen fontos lenne egyeztetni a társadalomismeretet tanító tanárral, összehangolni a tanítási folyamatot.
Olyan fogalmakat kell ebben a témakörben tisztázni, mint kultúra, irodalom, nemzet,
nemzeti irodalom, a nemzeti identitás meghatározása. Választ kell keresni a kérdésekre: „Mi

79

FI-511010902, FI-511011001/1 Szakiskolai közismereti tankönyv 9 -10. – Tanári kézikönyv
FI-511010906, FI-511011003 Kommunikáció–magyar munkafüzet 9-10. – Tanári kézikönyv

az irodalom?” és a „Mi a magyar irodalom?, különös tekintettel a nyelv és kultúra, nyelv és
nemzeti identitás összefüggéseire.
Ebben a témában is igaz azonban az, hogy a teljesség igénye nélkül, inkább csak az
ismerkedés, ízlelgetés, figyelem- és érdeklődés felkeltésének igényével lehet haladni, figyelembe véve a diákok érdeklődését, érzékenységét. Nagyon fontos, hogy megismerjenek alkotókat, szövegeket, alkotói életutakat, írói élethelyzeteket. (Ezt támogatja a digitális feladat.)
Nagyon fontos az élményszerűség, hogy érzékennyé váljanak a szövegek és az alkotók világa,
problémái iránt. Kiemelhető valamelyik szerző részletesebb bemutatása, az idézett szövegek
közül (szöveggyűjteményből is) válogatás, a szövegekkel való élményszerű ismerkedés.
Amennyiben lehetőség van rá, rövid részletet érdemes megtekinteni az Ábel a rengetegben
című filmből.
A munkafüzet Sütő András szövegével dolgozik, az Anyám könnyű álmot ígér tankönyvbeli idézetét bővíti ki, és ehhez kapcsolódnak a szövegértési, stilisztikai, nyelvtani feladatok.
Megoldásuk közelebb hozza a szövegvilágot és a szövegben megjelenő világot egyaránt.
Második félév – Második projekt: Felkészülés a munka világára (16–30. lecke)
A projekt ismertetése
A 16–30. leckék elvégzése során személyes portfóliót készíthetnek a tanulók, amelyben demonstrálhatják a 21. században szükséges munkavállalói és tanulási kompetenciáik fejlettségét és fejlődését. A portfólió alapesetben digitális, de a technikai feltételek teljes hiánya esetén hagyományos is lehet. Minden bizonnyal nagyobb motivációt jelent a digitális technika
használata, arról nem is beszélve, hogy mennyivel több lehetőséget nyújt. Az írott szöveg és a
képek mellett megjelenhetnek benne hang- és filmfelvételek is.
A portfólió a munkavállalásra készít fel, mégis az iskolai tananyaghoz kapcsolódik. Belekerülhet a tanuló önéletrajza, motivációs levele, egy interjú, amelyet munkavállalási helyzetben játszanak el – ezeket tekintjük kötelező, a munkavállaláshoz szorosan kapcsolódó elemeknek. Ugyanakkor belekerülhet bármelyik témával kapcsolatban egy-egy jól sikerült
munka, legyen az szöveges, képes, hangzó dokumentum vagy videofájl, tehát tartalmilag nyitott. Ehhez a portfólió készítésének folytonosan napirenden kell lennie, minden óra végén érdemes megbeszélni, hogy az adott óráról vagy a házi feladatból mi és milyen formában illeszthető be. A portfóliónak azt kell bemutatnia, amiben a tanuló a félév során sikeres, ügyes volt.
Végső osztályzata is ennek a gyűjteménynek az áttekintésével alakítható ki, hiszen rendszeres
dokumentálás mellett kiolvasható belőle a szorgalom és a fejlődés mértéke is.
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Az órai témák kapcsolódása a projekthez, a projektfeladat előrehaladása
Részfeladat

Lehetséges produktum

A portfólióról való beszélgetés, valamint a Kitöltött munkafüzet.
21. századi kompetenciák értelmezése, a
tanulási célok megjelölése.

Javasolt
ütemezés
20. óra

Önéletrajz, motivációs levél írása, állásin- Önéletrajz, motivációs levél, állás- 21. óra
terjú eljátszása.
interjú.
Érvelő beszéd írása és elmondása (felol- Írott és hangzó érvelő szöveg.
22. óra
vasása). Martin Luther King híres beszédének felolvasása.
Vita eljátszása, érvelő szöveg írása.
Videofelvétel a vitáról, írott érvelő 23. óra
szöveg.
Etikus és kritikus forrásfelhasználás. Hi- Videofelvétel a vitáról, szövegfájl 24. óra
vatkozások gyakorlása.
képekkel, a források szabályos
megjelölésével.
Kérdőívszerkesztés, információfeldolgo- Kérdőív, a feldolgozás eredménye 25. óra
zás.
szövegben és diagramok formájáVita a könyvek sorsáról.
ban.
Felvétel a vitáról vagy egyéni vélemény megfogalmazása szövegfájlban.
Egy Berzsenyi-levél részletének és/vagy Fogalmazás
26. óra
Petőfi diákkori levelének mai nyelvre (szövegfájl) és hangfelvétel.
„fordítása”, javaslatok az internettel öszszefüggő angol szavak magyarítására. Az
Ómagyar Mária-siralom felolvasása.
Versolvasás, versírás és kiselőadás. Gyé- Versek és/vagy fotóelemzések 27–28. óra
mántvers írása. Egy fotó hatásának elem- szövegfájlban. Hang-vagy video
zése.
fájl a felolvasásról és kiselőadásról, illetve ppt vagy prezi.
Születésnapi üdvözlőlap készítése.

Giccses és ízléses képeslapok: kép- 29. óra
fájl.

A kedvenc zenei stílus jellemzése.

Szöveg- és hangfájl.

30. óra

Könyvismertető írása egy olvasott műről. Könyvismertetés, szövegfájl.
Egy képzelt szerző életrajzának megírása. Írói álarc (profil).

31. óra
32. óra

Eredeti művek és paródiák felolvasása.

33. óra

Hangfelvétel.

A portfólió rendezése és értékelése.

34–36. óra
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Módszertani segítség az egyes leckékhez
4.16: A 21. századi kompetenciákkal való ismerkedés egyben a projektfeladat bevezetése is. A kompetenciák fejlesztése a cél, a portfólió mint a projektfeladat eredménye pedig
ezek fejlettségét, fejlődését demonstrálja. Ezt a projektet nem kell úgy megtervezni, mint a
korábbiakat, hiszen csak tudatos kompetenciafejlesztésről és ennek bizonyításáról, a legjobb
munkák összegyűjtéséről van szó.
Ajánljuk, hogy miután megismerkedtek a tanulók a 21. századi kompetenciák listájával,
egyet-egyet párban dolgozzanak fel a munkafüzet és a tankönyv segítségével. Ezután üljenek
össze azok a párok, akik azonos kompetenciával foglalkoztak, és finomítsák, értelmezzék munkájukat közösen. Számozzák a kompetenciákat 1–5-ig, és most 5 fős vegyes csoportokat alkotva mondják el, mit is értünk az egyes kompetenciákon (szakértői mozaik). Csak eztán kerüljön sor az önértékelésre a tankönyvi táblázat használatával.
Röviden beszéljék meg a portfólió projekt kapcsolatát a 21. századi kompetenciákkal,
és a portfólió készítésének, gyűjtésének folyamatát is. Csak a tanuló által jónak tartott, javított
munkák kerüljenek bele. Mindenkinek más lesz a portfóliója, és ez lesz féléves munkájuk, teljesítményük tükre.
4.17: Ezen az órán is szorosan együtt kell használni a tankönyvet és a munkafüzetet.
Vidám és motiváló bevezetés lehet, ha a pedagógus előre megkér két tanulót Háry János állásinterjújának felolvasására és/vagy eljátszására. Örkény István állatművészének állásinterjúja is alkalmas a motiváció növelésére.
Vagy a tanulók hozzanak magukkal újságokból kivágott álláshirdetéseket, vagy a pedagógus biztosítson ilyeneket az órára! Hármat a munkafüzetben is találnak. Beszéljék meg, melyik álláshoz milyen képességekre és végzettségre van szükség! A munkafüzetben található
Europass önéletrajzi sablont kivetítve megbeszélhetik közösen annak szerkezetét. A tanulók a
munkafüzetükben is megírhatják egy valós hirdetéshez kapcsolódó önéletrajzukat, füzetükbe
pedig motivációs levelüket.
Ezek a dokumentumok a portfólió kötelező elemei azzal az álláshirdetéssel együtt,
amelyhez kapcsolódnak. Ezért otthon még dolgozzanak rajtuk. A pedagógus hívja fel a figyelmet az Europass önéletrajz online sablonjára és az önéletrajz-, illetve a kísérőlevél-mintákra,
érdemes a végső, digitális változathoz használni ezeket. Beszéljék meg munkájuk eredményét
párban – személyesen, e-mailben vagy szkájpon. Kapjanak tanári visszajelzést is, és a hibátlan
változatokat őrizzék meg a portfólió részeként. Később ezek mintaként szolgálhatnak valós
helyzetekben is.
Harmonizál a tananyag koncepciójával, ha Kodály Háry Jánosából meghallgatnak a diákok egy rövid részletet az órán, vagy megnézik a rajzfilm egy részletét. Münchausen báróról
is ejthetünk pár szót, hátha olvasta a könyvet vagy látta a filmet egy-két tanuló.
4.18: A lecke témája a szónoki beszéd. Néhány érdekességgel kívánja felhívni a tanulók
figyelmét arra, hogy a beszédkészség fejleszthető (Démoszthenész és a kavics, György király
és a dadogás, nyelvtörő gyakorlatok). Ezután a szónoki beszéd életünkben betöltött szerepével, majd a szónoki beszéd megírásának lépéseivel ismerkednek meg a tanulók.
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Az érvelő szöveg felépítését, szerkesztését vagy a javasolt menza-téma vagy más, a tanulókat érintő közügy kapcsán, a gyakorlatban ismerjék meg! Dolgozhatnak pármunkában is.
Fontos, hogy néhány elhangozzék a beszédművek közül, és legyen mód ezek fejlesztésére, javítására.
A szöveggyűjteményben található híres Martin Luther King beszéd el- és felolvasása
akár meg is előzheti az írásbeli feladatot. A nagy magyar szónokokkal kapcsolatos záró feladat
bővíti a tanulók lexikális ismereteit is. A munkafüzet jól kiegészíti a tankönyv anyagát, helyet
biztosít az érvelő szöveg írására és a helyesírás gyakorlására is lehetőséget ad. A házi feladatként ajánlott önismereti téma iránt motiválni kell a tanulókat. Lehet egymásról is írni. Jó, ha a
házi feladat számítógéppel készül, ez alkalmat ad a számítógépes szövegszerkesztés gyakorlására is.
4.19: A lecke a retorikából tanultak gyakorlati alkalmazására ad lehetőséget, és megismertet a disputázás egyszerű formáival. Ráébreszti a tanulókat, hogy az indulatok és az ösztönös elutasítás vagy elfogadás helyett meg kell vizsgálni egy-egy téma vagy állítás hátterét,
hogy tájékozottan mondhassanak véleményt, s legyenek érveik álláspontjuk alátámasztására.
A felvetett négy vitatéma közül azt érdemes részletesebben is megvizsgálni, amelyikről
nagyon ellentétes vélemények vannak az osztályban. Az, hogy miért vagy miért nem értenek
egyet a diákok az állítással, alkalmat ad a vélemények és az érvek közötti különbségtételre.
Érdemes néhányat felírni a táblára, és a tanulókat arra késztetni, hogy maguk állapítsák meg,
melyik számít érvnek, melyik véleménynek. Így már könnyebben állapítják meg a példákról is,
hogy melyik tételmondathoz tartoznak, és megfelelnek-e az érv kritériumainak. Ezután következhet csoportmunkában a tételmondat melletti és ellene szóló érvek gyűjtése, megfogalmazása a munkafüzetben, és maga a vita, ami semmiképp se maradjon el. Az érvelő beszéd megírása inkább házi feladat lehet, bizonyára nem fér a tanóra keretei közé.
4.20: Azt gondolhatnánk, hogy a tanulók tájékozottak a számítógép és az internet világában. Ez azonban korántsem biztos. A lecke alkalmat ad arra, hogy a tudatos keresésről, a
kritikus és etikus forrásfelhasználásról való ismereteiket megosszák egymással, korrigálják tévedéseiket, pótolják a hiányokat.
A munkafüzetben három olyan feladat is van, amely a gyakorlatban fejleszti a tanulók
tudatos internethasználatát (42. oldal, 1–3.).
Ha van mód, olyan teremben kerüljön sor erre az órára, ahol legalább egy számítógép
van; a legjobb, ha 2 tanulóra jut egy gép, mert így a keresési feladatot kipróbálva meg is tudják
beszélni az eredményt. Fontos, hogy a leckében megfogalmazott etikus forrásfelhasználási
szabályokat a pedagógus is betartsa. Mintákat a tankönyv, feladatokat a tankönyv és a munkafüzet is tartalmaz.
Nagyon fontos, hogy ennél a témánál a pedagógus használjon fel minden olyan elemet,
amelyek korábban, más leckéknél kerültek elő, illetve hogy a következő témával szoros kapcsolatot teremtsen. Fontos, hogy a diákok otthonosan mozogjanak a neten, a digitális világban, mert az esélyegyenlőség egyik legfontosabb eleme ez a tudás lesz.
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4.21: Az internet tanulásra való felhasználása rendkívül fontos tudás, nagyon lényeges,
hogy a diákok ezen tudás birtokába kerüljenek. Ebben a leckében minden olyan elemet megpróbálunk összekapcsolni, amelyekkel korábban már foglalkoztunk, illetve biztonságos, tanulásra alkalmas weboldalakat is ajánlunk.
Az az általános álláspont, hogy az ifjúság keveset olvas, holott lehet, hogy csak mást és
másként. A diagram értelmezése történjen úgy, hogy a tanulók megpróbálják megfogalmazni
azokat a kérdéseket és válaszlehetőségeket, amelyek alapján az eredmény született. Tippeljék
meg, hogy az osztályban milyen eredményt kapnának ugyanezzel a kérdőívvel, aztán végezzék
is el a felmérést a diagramból kiindulva kérdőíves, hanginterjús vagy videointerjús formában,
majd dolgozzák fel az eredményeket, készítsenek diagramot! Az olvasáshoz kapcsolódik a Pisaeredményekről szóló szövegértési feladat a munkafüzetben.
Ez egy órára elegendő tennivaló, de a kérdőívezés lehet előkészítő feladat is egy-két
vállalkozó csoport számára. A tananyag sok érdekes lehetőséget tartalmaz még. Segíti az internet tanulási célú használati lehetőségeinek megismerését, az egész életen át tartó tanulás
szokásának kialakulását.
Érdekes lehet a könyvek sorsáról folytatandó vita, amelyhez az érveket a munkafüzetben kell összegyűjteni.
Mindenképpen szükséges, hogy a tanulók megismerkedjenek az internet nyújtotta legfontosabb tanulási és kompetenciafejlesztési lehetőségekkel.
4.22: A lecke az Ómagyar Mária-siralom meghallgatásával és értelmezésével kezdődik,
majd a nyelvújítás korába vezet. Michelangelo Pietà-ja alkalmat teremt a művészeti ágak öszszekapcsolására, az azonos témák más művészeti ágakban való megjelenésének illusztrálására. A Kazinczy-levél részletének magyarítása olyan lehetőség, ami a szövegértési és szövegalkotási képességet egyszerre fejleszti.
Bár a tanulók remélhetőleg fejből tudják a Toldi első két versszakát, egyes régies szavak
mégis gondot okozhatnak annak megértésében. A kapcsolódó feladat egyrészt az értelmezést
segíti, másrészt a definiálási képességet fejleszti. A korunkban keletkező új szavak sorának bővítése, a szavak magyarázata talán a kevésbé érdeklődő tanulókat is leköti, akárcsak a munkafüzet diáknyelvvel, a szülők és a nagyszülők szókincsével és a szlenggel kapcsolatos feladatai.
A szlenges feladat (47/6) alkalmazása megfontolást igényel, mert durva szavak is felmerülhetnek a megbeszéléskor A szöveg a Könyv és nevelés c. folyóiratban jelent meg, problémafelvetésre alkalmas, vitát generálhat, és segíthet abban, hogy a diákok kialakítsák saját álláspontjukat.
4.23: A lecke fókuszában a 20. századi lázadó művészeti irányzatok állnak, elsősorban
a képzőművészetre irányítva a figyelmet, de irodalmi példákkal is szolgál. Az egész óra megszervezhető csoportmunkában is: egy-egy művészeti irányzatot egy tanulócsoport dolgoz fel
és mutat be a többieknek, de ez lehet házi feladat is. Nagyon fontos arra ügyelni, hogy a képek
megkeverve találhatóak a szövegben, nem az adott irányzatnál, hiszen az egyik feladat éppen
a párosítás. Fontos erre külön felhívni a figyelmet.
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Az órán sorra vehetők a leckében található képzőművészeti és irodalmi alkotások (jobb
kivetítve és hanganyagként meghallgatva). A tanulók a tankönyvi magyarázatok felhasználásával elemezhetik, miért is tartoznak a képzőművészeti és irodalmi példák az adott irányzatba.
Mindenképp teremtsünk alkalmat a kreativitásra, az alkotó munkára. A munkafüzet kétfajta
versírási lehetőséget is bemutat: a dadaista zsák/vagy kalapverset és a kilencedikben már
megismert gyémántverset. Egyikhez sem kell semmilyen költői tehetség. Néhány minta, kivetített kép vagy egy-egy képzőművészeti album segítségével expresszionista, futurista, szürrealista és dadaista képek/szobrok alkotását is megpróbálhatják a diákok, követve az egyes
irányzatok jellemzőit! Játékos, kreatív feladatokkal könnyen át lehet segíteni a diákokat az elméleti nehézségeken.
4.24: Rendkívül fontos művészet- és irodalomelméleti problémával foglalkozik az óra
és a lappár. Az alapvető értelmezési, befogadási kérdéseket próbálja tisztázni a kortárs irodalomelméleti nézetek alapján. Lényegében a műalkotásról, befogadásról, értelmezésről kialakult hétköznapi képet kell megváltoztatni, átértelmezni. Segítség ebben a sok korábbi (órán
elvégzett) műértelmezés, amennyiben sikerült az irodalmi és képzőművészeti alkotásokkal élményszerűen „találkozni”. A Picasso-kép kiváló lehetőséget ad arra, hogy a befogadás/megértés különböző mélységeit megmutathassuk. Szintén fontosak a további példák, a gyakorlatközeliség. Fontos a szerzői szándék kérdéskörének tisztázása is. Érdemes a diákok minden kérdésének, észrevételének teret engedni, beszélgetős, vitatkozós módon eszmét cserélni. Jó
lenne azt megmutatni, hogy mindenkinek lehet saját érvényes olvasata, hogy a mű az olvasatok összessége is, s hogy ezek az olvasatok bizonyos pontokon eltérőek is lehetnek. A művek
az értelmezés számára is nyitottak, a mű befogadása élmény, élvezet, a róla alkotott vélemény, értelmezés pedig szabadság, nem pedig megtanulandó tananyag.
A munkafüzet 1. és 2. feladata az elméleti anyag elmélyítésében, megértésében segít.
Ezt támogatja az egyik digitális feladat is. A második blokk (3., 4. és 5. feladat) tematikusan, a
háború kifejezésén keresztül kapcsolódik az oldalpárhoz. A Picasso-, Goya-, Mednyánszky- és
Dali-képekhez kapcsolja a háborút ábrázoló fotókat (felvetve a fotó mint kordokumentum,
illetve műalkotás kérdését), illetve az irodalmi szövegeket, Ady verseit: Az eltévedt lovas (tankönyv) és az Emlékezés egy nyár-éjszakára (munkafüzet). Azt mutatva meg, hogy milyen értelmezési keretek hozhatók létre, ezek hogyan viszonyulnak egymáshoz, a műhöz, az egyes olvasatokból pedig hogyan áll össze az értelmezés.
A másik digitális feladat játékosan visz közelebb a Picasso-kép megismeréséhez/megértéséhez.
4.25: Az előző óra elméleti kérdéseit folytatva egy testközelibb, hétköznapi élethez,
tapasztalatokhoz közelebb álló, ugyanakkor nagyon izgalmas esztétikai kérdéskör kerül ezen
az órán előtérbe. A giccs az, amivel mindenki találkozott, mindenki ízlése szerint vélekedik róla,
mindenkinek máshol van az ingerküszöbe. Ugyanakkor olyan területek is besorolódnak ide,
amelyeket esetleg korábban a diákok nem gondoltak idetartozónak. A giccs különböző típusainak elkülönítése és felismerése a cél. A tömegkultúra és a giccs kapcsolatának megértése. Az
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előző tanév tömegkultúrával kapcsolatos ismereteinek felidézése. Fontos azonban, hogy vigyázzunk a diákok érzékenységére, ne sértsék meg egymást, ne minősítsék egymás ízlését, és
mi sem tegyük!
Beszélgetős, vitatkozós, izgalmas órát rendezzünk, akár saját gyűjtésű tárgyakkal, saját
készítésű fotókkal.
A munkafüzet feladatai és a digitális feladat is ezt a dialógust támogatják, illetve a 6.
feladat tevékenységbe ágyazza a véleményformálást.
4.26: A lecke megkísérli a zenetörténet és a hangrögzítés történetének összekapcsolását. Bemutatja a zene sokféleségét, és lehetőséget ad arra is, hogy a tanulók megbeszéljék
saját zenei ízlésüket.
Az óra akkor lesz izgalmas, ha sok zenei illusztráció tarkítja. Lebonyolítható vetélkedő
formájában is: a tanulók meghallgatnak egy-egy zenei részletet, majd a könyv segítségével
megállapítják, mi is lehetett.
A tanulók csoportokban előre is megkaphatnak egy-egy (alcímben jelzett) témát: népzene, opera – operett – musical, jazz, pop-rock, világzene, és öt csoportban erre készülve, a
tankönyvi anyag kibővítésével és az ajánlott (vagy egyéb) zenei illusztrációk kikeresésével kiselőadást tarthatnak előre megadott időtartamban, akár ppt vagy prezi segítségével is.
4.27: Az óra a népszerű irodalomra fókuszál, talán ezen a területen tájékozottabbak a
tanulók, előfordulhat, hogy olvasmány- és filmélményeik ide kapcsolódnak. Ez a terület jó lehetőség a szintézisre, mivel az egész tananyag azon „igyekezett”, hogy hidat építsen a diákok
saját kulturális fogyasztása, a popkultúra és az elitkultúra között.
Az óra kezdődhet az osztály olvasási statisztikájának felidézésével (21. lecke). A tanulók
áttekinthetik a leckében szereplő műfajokat, elmondhatják, mi a viszonyuk hozzájuk saját
könyv- vagy filmélményeik alapján. Érdemes egymásnak könyveket ajánlaniuk, ezek a népszerű műfajok elvezethetnek az olvasás megszerettetéséhez, ami pedig az olvasás technikájának fejlődésével jár. Hozhatnak is 1-2 oldalas, izgalmas részleteket kedvenc könyvükből, de ezt
a pedagógus is megteheti, ha vannak az áttekintett műfajokhoz kapcsolódó kedvenc könyvei.
A könyves toplistákhoz kapcsolódó feladat sokrétű képességfejlesztésre alkalmas, érdemes élni ezekkel. A munkafüzet helyet kínál valamely toplistás (vagy egyéb) könyv ismertetőjének megírására, és a szófelhős feladat segítségével arra is, hogy a tankönyvben említett
szerzőket, címeket, szereplőket összekapcsolják, memorizálják a tanulók.
4.28: A fejezet fókuszában a szerző fogalma áll, illetve a szerző szerepével való játék.
Érdemes rávilágítani arra, hogy az irodalom kitűnő terepe a játéknak is: ennek egyik leglátványosabb területe a kitalált szerzők szerepeltetése. Ez a kortárs magyar (posztmodern) irodalom egyik kedvelt játéka. Érdemes onnan indítani, hogy az álruhába bújás, a szerepjáték milyen
lehetőségekre ad módot, miért jó álarcba bújni. Az órán néhány irodalmi példán bemutathatjuk a szerepjáték működését: Weörest mint előfutárt, nála a kor irodalmi életének figurái között jelenik meg az álszerző, Esterházy és Parti Nagy esetében a dilettáns szerzőt figyelhetjük
meg. Érdemes a Parti Nagy szövegéből vett részletet ebből a szempontból elemezni, megbeszélni. Kovács András Ferenc esetében pedig egy ál/szerzői életmű fokozatos felépítését tapasztalhatjuk meg. Az óra hangsúlyát tehetjük az utolsó feladatra is: akár csoportokban, akár

86

FI-511010902, FI-511011001/1 Szakiskolai közismereti tankönyv 9-10. – Tanári kézikönyv
FI-511010906, FI-511011003 Kommunikáció–magyar munkafüzet 9-10. – Tanári kézikönyv

közösen találjanak ki egy elképzelt figurát a diákok; minél több területen találják ki a kapcsolati
hálóját, életét, helyezzék el egy meghatározott korban és írják le, hogy milyen személyt találtak ki, esetleg készítsék el egy rövid szövegét is, vagy írják le, milyen szövegeket írt volna.
A munkafüzet feladatai mindkét megközelítést támogatják. Az első blokk a szerzőség
kérdését járja körül, átismételve neveket és műveket, ezt segíti a digitális feladat is, a második
blokk pedig a kreatív feladathoz ad segítséget, mintát.
4.29: Az irodalmi játék másik fontos területe a paródia. Erről már az előző évben tanulhattak Karinthy kapcsán. A paródia fogalmának tisztázása után (ehhez lehet felhasználni Petőfi
vígeposzát) Varró Dániel gyerekdalra írt variációiról beszélgethetnek a diákok. Hogyan különülnek el a különböző költők stílusában írt szövegek; hasonlítsák össze az eredeti gyerekdallal.
Milyen stílusbeli jellemzőket parodizál Varró; ez mit árul el az adott szerzőről. A paródia és a
karikatúra összehasonlítása a nyelvi és a képi megfogalmazás különbségeire is rávilágíthat, közös bennük a túlzás, a torzítás. Fontos fókusza az órának az intertextualitás fogalmának és
működésének tisztázása, a lineáris és a nyitott hálózatos rendszerek közötti különbségek bemutatása, akár internetes szótárak példájával. Szilágyi Domokos verse arra példa, hogy a költők egymás szövegeire is utalhatnak, kapcsolódhatnak hozzá. (Itt felidézhető az előző tanévben tanult Csokonai-vers.) Az irodalommal való játék egy új, divatos internetes jelensége, „a
világsztárok magyar verseket szavalnak”, ha van rá technikai lehetőség, néhány példát meg is
hallgathatnak a diákok az internetről. Fontos, hogy az irodalmi szempont kerüljön előtérbe, s
ne az üres poénkodás. Az internetes lehetőség közelebb hozza hozzájuk az irodalmat.
A munkafüzet 1. feladata azt mutatja be, hogy miben különbözik a jó paródia a vicces
szövegromlástól. Érdekes játék a fordítóprogrammal. A második blokk feladatai pedig a Varróparódiák értelmezését segítik.
A digitális feladat a digitális világ és a vers, illetve szavalat tréfás találkozását mutatja
meg, motiváló, kedvcsináló lehet.
4.30: A fejezet fókuszában a könyvtárismeret és a digitális adattárak állnak. A digitális
kultúra hatással van az irodalomra is, ennek egyes elemeit mutathatjuk meg a tanórán. Ha
lehetőség van rá, érdemes az órát könyvtárban tartani. Az ETO-rendszer alapjainak megismerésével a könyvtárhasználat alapjaival ismerkedhetnek meg a tanulók. Az elektronikus katalógusokban való keresést is gyakorolhatják, ha erre van mód. Az elektronikus könyvtárak közül
a mek.oszk.hu-val és a dia.hu-val ismerkedjenek meg. Keressenek bennük, akár célzott feladatokkal is. A hagyományos könyvtár szerepváltozásáról, funkcióbővüléséről is érdemes szót ejteni, a digitális tudásközpontok jelentőségéről. Lackfi János versgyára az irodalom, játék és
digitális kultúra kapcsolatára jó példa.
A munkafüzet 2. feladata szinte „kézen fogva vezet” egy digitális keresésben, feladatmegoldásban. A második blokk feladatai pedig az adattárakkal ismertetnek meg. Ezt erősíti a
digitális feladat is.
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III. A TANKÖNYV EREDMÉNYES HASZNÁLATÁNAK FELTÉTELEI, LEHETŐSÉGEI
A kötet koncepciója alapvetően a: „Gondolkodni, beszélgetni, cselekedni!” elgondolásra épül:
nagyon sok kérdést, feladatot tartalmaz. Az egyes műveltségterületek anyagai eltérő mértékben, de tartalmaznak projektfeladatokat is, a kooperatív technikákat beemeltük a tankönyv
anyagába. Rendkívül sok (sokféle és sokrétű) feladatot tartalmaznak a leckék, támogatva a
tanári munkát, a konstruktív pedagógia jegyében. Nagyon fontos, hogy nem kell a pedagógusnak minden témát tanítani, nem kell a diákoknak minden feladatot megoldani. Olyan kínálatot
igyekeztünk adni, amely szélesebb az elvégezhetőnél, annak érdekében, hogy a motiváló
erejű, a diákok számára érdekes anyagoktól lehessen elindulni, haladni a nehezebb kérdések,
problémák felé. (Ebben nagy segítség, hogy a szakiskolában nincs a közismereti tárgyakból kimeneti vizsga.)
Nagyon fontos szempont, hogy a szakiskolákban tanuló diákok előzetes tudása, felkészültsége nagyon eltér, ezért nagyon sokféle, és eltérő nehézségű feladatokat tartalmaznak a
leckék. A tanárok könnyen tudnak differenciálni. A tananyag több is, mint amennyi a szűk óraszámban elvégezhető, de az volt a cél, hogy tanárok a csoport érdeklődésének, munkabírásának megfelelően tudjanak válogatni, szelektálni, ugyanakkor a témák és feladatok a motiválásra is alkalmasak legyenek.
Alapvető elemek és a hozzájuk társított megoldások:
 Tanulók motiválása, sikerélményhez juttatása, a tanulással kapcsolatos negatív attitűd leküzdése – sok, sokféle téma, tevékenységek, a megszokottól eltérő tananyag.
 A kritikai gondolkodás fejlesztése – sok beszélgetés, vita, önmaguk és a mások teljesítményének a megítélése, egy-egy téma sokszempontú megismerése.
 A szakmatanuláshoz szükséges ismeretek biztosítása. A továbbtanuláshoz alapvető
készségek, képességek kialakítása, a munkaerőpiacra való kilépéshez szükséges ismeretek bővítése – a munkafüzet és a digitális feladatok eltérő módon segítenek a
tankönyvi anyag szétbontásában.
 Az önálló tanulás igényének felkeltése, és az ehhez szükséges képességék fejlesztése – sok projektfeladat.
 Meglévő ismeretek felszínre hozása, az iskolán kívül szerzett mozaikszerű tudáselemekkel való integrálása, rendszerbe foglalása – tevékenységek közben való tanulás.
A kötet tartalma összhangban áll az érvényes kerettantervben meghatározott tartalmakkal, figyelembe veszi a leírt fejlesztési követelményeket.
Az egymáshoz kapcsolódó öt tananyagrész igyekszik korszerű, a diákok világához közel
álló ismereteket adni annak érdekében, hogy egységes és aktuális kultúraképet sugalljon, erősítse a kulturális identitás kialakulását, a nyelvhelyesség, helyesírás, szövegértés-szövegalkotás fejlesztését.
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A tankönyv egyben tartalmazza az 5 tantárgyi terület anyagait: Osztályközösség-építés
(OKÉ), Matematika, Természetismeret, Kommunikáció–magyar (KOMA), Történelem-társadalomismeret. Ezekhez kapcsolódik egy szöveggyűjtemény, illetve egy fogalomtár, amely egyben
tartalmazza a két kötet legfontosabb fogalmait: nemcsak a szakszavakat, hanem olyan szavakat, kifejezéseket is, amelyek a tanulók számára valószínűleg nem érthetőek. A tankönyv felépítése egységes: műveltségterületenként 30 oldalpár (2x30 oldal). Minden oldalpárhoz kapcsolódik egy (általában) azonos című munkafüzeti oldalpár is. A munkafüzet feladataival igyekeztünk a differenciálásban segíteni, illetve azt a problémát oldani, hogy bizonyos iskolákban
nehéz, más iskolákban túl könnyű a tankönyvi tartalom a tanulók heterogén előképzettsége,
illetve motiváltsága miatt.
Fontos szempont azonban az egyes leckékre vonatkozóan, hogy minden lecke kapcsolható egy vagy több másik, más tantárgyhoz tartozó leckéhez. Ebben a tárgykörben érdekes,
érdemes egyeztetni a másik tárgyat tanító kollégával, és legalább egy-egy témánál közösen
tartani a két órát, utalva a kapcsolódásokra. Ez kitágítja a világot a diákok előtt, nem rejti az
egyes témákat csupán egy tantárgy keretébe tartozó tudásnak, hanem világossá teszi, hogy
ugyanazokra a kérdésekre más-más aspektusból más tudományterületek keresik, egészítik ki
a válaszokat. Erre minél többször lenne érdemes rámutatni, ez izgalmasabbá tehetné a tananyagot és a tanórákat is.
 Bevezető készült minden tantárgyi fejezet elé, amely röviden összefoglalja, láthatóvá
teszi a koncepciót és a tanítás néhány módszertani elvárását, utal a munkafüzet, a digitális feladatok és a tanári útmutató (módszertani füzet) segítségére. Az általános bevezető pedig transzparenssé teszi módszertani elveinket és a diszciplináris koncepciót.
 Minden lecke elejére bevezető/ráhangoló, a végére pedig összefoglaló (szöveg vagy feladat) került. Ezek a tantárgyon belüli kapcsolódások átlátását segítik, illetve az összefoglalóban jelenik meg a többi tantárggyal való kapcsolódás is. Ez minden esetben azonos
vizuális megjelenést kap, így a diákok számára könnyen követhető.
 A tankönyvi szöveg és a feladatok, kérdések, képek jól elkülönülnek. A különböző szövegtípusokat eltérő alap vagy szedési mód teszi jól elkülöníthetővé (ezekről a tankönyvi
bevezetőben informáljuk a diákokat).
 A tantárgyak közötti kapcsolatokat minden lecke végén azonos módon jelöljük.
 A szöveggyűjtemény leckék szerint tartalmazza a szövegeket, de betűrendes mutatója is
van.
 Fogalomtár tartalmazza a legfontosabb szavakat, kifejezéseket.
 Az egyes témáknál ajánlunk biztonságos weboldalakat, ahol tájékozódhatnak a diákok.
 Tartalmaz a tanulás tanulására vonatkozó információkat is.
 A kéthasábos megjelenés a könnyebb átláthatóságot, követhetőséget, a könnyebb megértést és a jobb tanulhatóságot szolgálja. A törzsszöveg és a feladatok, kérdések, illetve
képek, ábrák aránya változhat, de egységes oldallá állnak össze minden esetben.
A tankönyvben minden tantárgynál hasonlóan működik a tananyag feldolgozásnak módja.
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 Egy bevezető, ráhangoló szövegrésszel kezdődik, amely szövegrész hidat is épít a
korábban már tanultak és az új tananyag közé. Segíti a felidézést, motivál, illetve
összekapcsolja az anyagot más területek, leckék anyagával, esetleg a tanulók saját
tapasztalataival.
 A tankönyvi szöveget képek, ábrák, források, szépirodalmi szövegek támogatják,
ezekre minden esetben feladatok, kérdések vonatkoznak. Ezek a feladatok készítik
elő a következő egységekhez való továbblépést, kapcsolják a témát a projektfeladathoz, illetve teszik lehetővé, hogy a különböző tudású és motiváltságú tanulók
együtt dolgozhassanak.
 A tankönyv minden fejezete sok képpel, ábrával dolgozik. Változatos, esztétikus
megjelenése részben a motivációt szolgálja, de szinte minden esetben vonatkoznak
az illusztrációkra feladatok, kérdések, utal rá a tankönyvi szöveg.
 Nagyon sok feladattal, kérdéssel egészül ki a tankönyvi szöveg, ezek megoldása elengedhetetlen a tanításban. Fontos, hogy a diákok számára az ismeret kötődjön
valamilyen tevékenységhez, akkor hatékonyabb a tanítás. Pl.: csoportmunka, kooperatív technikák alkalmazása, projektmunka.
 A leckéket valamilyen összefoglaló zárja, ez lehet rövid szöveg, feladat vagy kiegészítő információ, és ebben a blokkban találják a diákok a tantárgyközi kapcsolatok
jelzését is.
 Bevezető készült minden műveltségterület elé, amely transzparenssé teszi a tartalmi kérdéseket, a módszertani megoldásokat.
 Minden oldalpár elejére bevezető/ráhangoló, a végére pedig összefoglaló (szöveg
vagy feladat) került.
 A tankönyvi szöveg és a feladatok, kérdések, képek jól elkülönülnek.
 A különböző szövegtípusokat eltérő alap vagy szedési mód teszi jól elkülöníthetővé
(ezekről a tankönyvi bevezetőben informáljuk a diákokat).
 A tantárgyak közötti kapcsolatokat minden lecke alján jelöljük.
 A szöveggyűjtemény leckék szerint tartalmazza a szövegeket, de betűrendes mutatója is van.
 Fogalomtár tartalmazza a legfontosabb szavakat, kifejezéseket.
 Az egyes témáknál ajánlunk biztonságos weboldalakat, ahol tájékozódhatnak a diákok.
 Minden tankönyvi oldalpárhoz egy munkafüzeti oldalpár is tartozik.
 Készültek digitális feladatok minden oldalhoz, ezekre helyenként utal is a tankönyv.
 Tartalmaz a tanulás tanulására vonatkozó információkat is.
A feladatok, kérdések sokfélék, a differenciálást nagyban segítik. A képességeket és
készségeket is fejlesztik. A kooperatív technikák és a projektfeladatok is így épülnek fel, hogy
együtt tudjanak dolgozni a motiváltabb, több ismerettel rendelkező diákok és a kevésbé motivált diákok is, a közös munkából kedvet és motivációt merítve.
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A sok és sokféle feladat, a projektfeladatok, a képek és ábrák sokfélesége és jó minősége segíti a motiválást. Ugyanakkor a témák élethez közeli jellege, az egyes területek közötti
kapcsolatok megmutatása is ezt szolgálja. Ezt segíti továbbá a széles tematikus kínálat, a tanárokra bízott válogatás lehetősége. Minden tankönyvi oldalpár többféle bejárási útra is lehetőséget ad; ezzel azt kívántuk szolgálni, hogy a pedagógus alkalmazkodni tudjon a heterogén
csoportok igényeihez.
A feladatok, kérdések sokfélék, a differenciálást nagyban segítik. A képességeket és
készségeket is fejlesztik. A kooperatív technikák és a projektfeladatok is így épülnek fel, hogy
együtt tudjanak dolgozni a motiváltabb, több ismerettel rendelkező diákok és a kevésbé motivált diákok is, a közös munkából kedvet és motivációt merítve. Ezért a feladatok nagyon gyakran tartalmaznak olyan elemeket is, amelyek nem feltétlenül az adott tantárgy tudását igénylik, hanem valamilyen digitális kompetenciát, esetleg gyakorlati, szervezési tevékenységet. A
szociális kompetenciák fejlesztésén kívül ennek motivációs ereje is van.
A projektfeladatok például a magyarban (KOMA) egy-egy egész témát ölelnek át, szorosan kapcsolódva annak tartalmához, ugyanakkor gyakorlati vonatkozást, életközeli tartalmakat adva hozzá.
A szerzők elgondolása az, hogy a diákokat beszélgetés, valamilyen aktív tevékenység
által kell bevonni a témába, és élményszerűen közeledni a tananyaghoz. Nagyon fontos, hogy
a diákok ne a korábbi iskolai tapasztalataik, kudarcaik alapján viszonyuljanak a tanuláshoz, hanem olyan új élményeket, és ezzel kedvet kapjanak, amely világossá teszi számukra a tanulás
fontosságát.
Ebben a beszélgetés, a kortárs irodalmi szövegekkel, illetve adott esetben a populáris
kultúra elemeivel való találkozás, a természetismeret komplex szemlélete sokat segít, illetve
a osztályközösség-építés tantárgy szociális és kulturális tartalmai, amelyek keretbe foglalják a
3 év munkáját.
Értékelés:
Az értékelés mindig azonnali, személyre szabott és pozitív legyen. Nincs feltétlenül szükség
feleltetésre, dolgozatra. A tanulók számos feladatot oldanak meg az órák és a félévek/trimeszterek során, ezeket kell értékelni. A közös munkában való aktív részvétel és a motiváció alakulása a fontos, nem az, hogy egy-egy feladat megoldása tökéletes legyen. A projektek és a tanórai feladatok lehetőséget biztosítanak a megalapozott értékelésre. Fontos, hogy a diákok is
értékeljék önmaguk és egymás tevékenységét.
A jobb teljesítmény érdekében érdemes kihasználni a fejlesztő értékelésben rejlő lehetőségeket. A fejlesztő értékelés segítségével a tanulmányi eredmények méltányosabbá tehetők, értékelhetővé válik a tanulók önmagukhoz mért fejlődése, és segítségével fejlődik a diákok tanulási készsége is.
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A fejlesztő értékelés gyakorlati megvalósításának feltételei:
1. Olyan biztonságos osztálytermi légkör kialakítása, amelyben a tanulókat nem
tartja vissza a megszólalástól a tanár vagy a társak megjegyzéseitől való félelem,
hanem bátran mernek hibázni, és tudják, hogy a hibázás, tévedés a tanulási folyamat szerves része. A tanulók számára is érthető és releváns tanulási célok megfogalmazása minden egyes tanulási szakaszra (a dupla órákra és a trimeszterekre is).
Olyan célokat kell megfogalmazni, amelyekről egyértelműen látható, hogy megvalósultak-e. Az óra és a projekt végi értékelésnek is azt kell megvilágítania, hogy
ezek a célok teljesültek-e.
2. A tanulóknak tisztában kell lenniük azzal, hogy milyen tevékenységekre/produktumokra kapnak osztályzatot, és milyen kritériumai vannak az egyes osztályzatoknak. Jó, ha a tanár javaslata alapján ezeket a kritériumokat az osztály közösen határozza meg. Erre adtunk mintát az első projekt értékeléséhez készített táblázattal.
3. A tanárnak figyelemmel kell kísérnie, hogy a megtervezett tanulási folyamatot képesek-e követni a tanulók, megfelelő-e a tempó a csoport és az egyes tanulók számára, és a megfigyelés eredményei alapján el kell végezni a szükséges módosításokat. Ez megnyilvánulhat a csomópontok hangsúlyának megváltoztatásában, a
feladattípusok kiválasztásában és a feladatok mennyiségében, valamint a tanulási
folyamat egyéni szükségletekhez való igazításában is.
4. Fejlesztő értékelést csak olyan tanulási folyamatban lehet végezni, ahol a tanulók
aktívak, és tevékenységük produktummal jár.
A fejlesztő értékelés technikái:
 Azonnali szóbeli visszajelzés a tanártól vagy a tanulótársaktól, ennek lényege a pozitívumok megerősítése, és a fejlődést segítő tanácsok. A visszajelzésnek a munkára
kell vonatkoznia, nem a tanulóra. Az a visszajelzés jó, amely elég konkrét ahhoz,
hogy segítségével a tanulási folyamat hátralévő része és/vagy a folyamatban lévő
feladat sikeresebb legyen.
 A feladattal, munkafolyamattal kapcsolatos gyors írásbeli visszajelzés (akár e-mailben). Erre is a fentiek érvényesek.
 Tanár-diák, tanár-tanulócsoport, diák-diák megbeszélések a tanulási folyamat elején, közben és végén. Ezek a megbeszélések vonatkozhatnak arra, hogy ki milyen
tanulási stratégiát, ötletet ajánl valamilyen feladat/folyamat támogatására, illetve
arra is, hogy egy következő feladat/tanulási folyamat során mit érdemes megtartani az elvégzett feladat során alkalmazott stratégiából, és mit érdemes megváltoztatni.
 A változatos kérdéstechnika alkalmazása sokat segíthet az eredményesség növelésében.
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Néhány lehetőség:
o Mindig hagyjunk időt arra, hogy a lassabban gondolkodó tanulók fejében is
megszülessen a válasz;
o Néha a kérdést kelljen megfogalmazni egy-egy adott válaszhoz;
o Egy-egy probléma esetén próbálják megfogalmazni a tanulók azt a kérdést,
amelynek megválaszolása elvezet a megoldáshoz;
o Adjunk lehetőséget arra, hogy egy-egy téma összefoglalásához néha a tanulók fogalmazzák meg egymás / a másik csoport számára a kérdéseket.
Önértékelés szóban vagy írásban, jelekkel, szavakkal, főként a célokra reagálva és
kritériumok alapján. Ez történhet egyénileg, párban, kiscsoportban és az osztály
előtt is, akárcsak a társértékelés.
Társértékelés, amelynek változatos formáit érdemes bevezetni, hiszen a társak
megítélése, véleménye igen fontos ebben az életkorban. Vigyázni kell arra, hogy az
értékelés ebben az esetben is megerősítse a teljesítmény pozitív elemeit, a kritikát
pedig jó szándékú tanácsként, konkrét segítség formájában fogalmazzák meg a tanulók (pl. Máskor lassabban mondd, úgy érthetőbb.).
Portfólió. Ez lehet egy mappa, amely a tanuló minden munkáját, illetve a szóbeli
tevékenységekről készült feljegyzéseket tartalmazza, illetve ezekből egy válogatást.
Lehet digitális is, ilyenkor a tevékenységekről készült fotók, videók is belekerülhetnek, a nem digitális formában készült munkákat pedig be lehet szkennelni. A portfólió jó alkalmat ad egy-egy hosszabb szakasz, pl. egy féléves munka tényeken alapuló értékelésére. A füzet is kezelhető portfólióként, ha minden belekerül.
Tanulási napló. A tanuló által vezetett napló, amelyben szerepelnek a célok, az elvégzett tevékenységek, illetve a tanulással kapcsolatos kérdések, feljegyzések. Lehet személyes, illetve a tanuló megoszthatja a tanárral vagy egy tanulótárssal, ha
igényli a megbeszélést. Egy-egy projekt esetén a közösen dolgozó tanulók is vezethetnek tanulási naplót, bejegyezve a felelősségeket, a határidőket és az elvégzendő/elvégzett feladatokat is.
Minták és kritériumok. A minták segíthetnek megérteni, hogy mi az elvárás, ugyanakkor korlátozhatják a kreativitást. A kritériumok (a jó munka ismertetőjegyeinek
előzetes meghatározása) viszont folytonos ellenőrzési lehetőséget adnak a tanulók
számára, hogy megfelelő irányban haladnak-e.
o A kiselőadás kritériuma lehet pl. az, hogy 1) tartalmilag fedje le a választott
témát és az osztály megértse a nyelvezetét (ne egy tudományos szöveg felolvasása legyen); 2) Jegyzetek vagy ppt használatával, de szabadon adja elő
a tanuló; 3) Beszédmódja, stílusa feleljen meg a köznyelvi normáknak: legyen érthető, folyamatos.
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A diagnosztikus értékelés szerepe:
A tanulócsoport közös munkájának indulása vagy egy-egy új téma bevezetése előtt alkalmazható. Arra szolgál, hogy megállapítsa, milyen előzetes tudásra és kompetenciákra lehet építeni, és a tanulók egyenként milyen tanulási szükségletekkel rendelkeznek. Segít a folyamat
tudatos megtervezésében. A folyamat során is alkalmazható, ha meg akarjuk tudni, mennyire
jutottunk. Eredménye ilyenkor a tanulási folyamat módosításához szolgál információkkal, és
nem a tanulók értékelése a célja, tehát nem osztályozzuk.
Minősítő értékelés, azaz osztályozás, pontozás:
A fejlesztő értékelés következetes alkalmazásával nagyon sok információ gyűlik össze a tanulók munkájáról. Minden egyes órán adhatunk olyan osztályzatokat, amelyek az érdeklődő, aktív részvételt, a tanulási folyamatban való elmélyülést értékelik. Ezzel sikerélményt és ösztönzést adhatunk azoknak a tanulóknak, akik az elméleti tudnivalókból sohasem voltak/lennének
képesek jó eredményeket elérni, illetve akiknek a személyes törekvését, önmagához mért fejlődését hagyományos osztályozás esetén sohasem lehetne jó jeggyel honorálni. A másik kiváló
jegyszerzési alkalom a projektekben való részvétel minősége, az egyes tanulók hatása az eredményre
és
kezük
nyoma
a
produktumon.
Így
könnyen
összejön
3-5 osztályzat a félév során. A szakiskolai közismereti program keretében születő osztályzatok
nem a feleletekre és dolgozatokra adott jegyekből születnek, mert ilyen számonkérést ez a
program nem is kíván meg. A követelmények meghatározásakor az alapkészségek megerősítése és fejlesztése, az általános iskolában tanultak megerősítése és ezek lehetőség szerinti kiegészítése, a tanulás iránti nyitottság kialakítása, a világgal kapcsolatos érdeklődés felébresztése vagy megerősítése a cél.

IV. A MUNKAFÜZETEK
A munkafüzetek a tankönyvekhez szorosan kapcsolódnak, lényegében azonos szerkezetben,
azonos leckecímekkel követik azt. Mivel a tankönyvnél mind a megírásában, mind a használatban komoly nehézséget jelentett/jelent a tanulók nagyon különböző előzetes tudása, motiváltsága, ezért a munkafüzetekben igyekeztünk segíteni ebben a problémában. Míg a leckék
sok és sokféle tartalmat, sokféle megközelítést, nagyon sok asszociációs lehetőséget tartalmaznak, a munkafüzetekben igyekeztünk ezt szűkíteni, egy jól körülhatárolható, órán elvégezhető feladatmennyiséggel. A válogatás szempontja is az volt, hogy a megértést jól segítő, gyakoroltató, elmélyítő feladatok kerüljenek a munkafüzetekbe, sok és érdekes, információban
gazdag képpel, ábrával. A munkafüzeti oldalak tehát a tankövi oldalpárok egy-egy lehetséges
olvasatát bontják ki, segítve az óravezetést. Ezért minden lecke leírásánál utalunk a munkafüzet segítségére, a használat módjára, a feladatok jellegére, az értelmezési tartományra.
(Ezzel szemben a digitális feladatoknál arra törekedtünk, hogy további értelmezési lehetőségeket, kapcsolódási pontokat adjunk.)
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Néhány példa a tankönyvek és munkafüzetek kapcsolatáról:
9. évfolyam
A tankönyv 4.23 Kultúrák és emberek, irodalmi hagyomány című leckéje átfogóan, sok kérdést érintve tekinti át a kulturális nemzeti identitás, az irodalmi hagyomány, az ikonikus szövegek témakörét. Ezzel szemben a munkafüzet a Himnusz és a Szózat értelmezését, összehasonlító elemzését segíti, sok és sokféle nehézségű feladattal. Ezek az elemzési szempontok
különösen a kipróbáló pedagógusok kérésére kerültek be a munkafüzetbe, mert ezt hiányolták
a tankönyv szövegéből.
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Munkafüzet 4.23 Kultúrák és emberek, irodalmi hagyomány
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A tankönyv 4.13 Nyilvános kommunikáció leckéje kevesebb kifejtett szempontot tartalmaz a
nyilvános kommunikáció szövegtípusairól, ezt a munkafüzet feladatai tartalmazzák és gyakoroltatják. Továbbá segítő kérdéseket, feladatokat tartalmaz a munkafüzet az álláshirdetés feldolgozásához. Nem tartalmaz azonban feladatokat az irodalmi szövegek értelmezéséhez, ennek tanítását, feldolgozását a pedagógusra bízza, illetve a digitális feladatok tartalmaznak ehhez segítséget.
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Munkafüzet 4.13 Nyilvános kommunikáció

101

FI-511010902, FI-511011001/1 Szakiskolai közismereti tankönyv 9-10. – Tanári kézikönyv
FI-511010906, FI-511011003 Kommunikáció–magyar munkafüzet 9-10. – Tanári kézikönyv

102

FI-511010902, FI-511011001/1 Szakiskolai közismereti tankönyv 9-10. – Tanári kézikönyv
FI-511010906, FI-511011003 Kommunikáció–magyar munkafüzet 9-10. – Tanári kézikönyv

A tankönyv 4.16 Valóság és médiavalóság leckéjéhez tartozó munkafüzeti oldal részletes segítséget ad az otthoni megfigyelés és gyűjtőmunka szervezéséhez és elvégzéséhez, a táblázatokat kitöltve a diákok könnyedén tudják egyedül is végezni a megfigyeléseket. Továbbá a táblázat segít a Rejtő-szöveg értelmezésében és a helyesírási játékban is orientál.
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Munkafüzet 4.16 Valóság és médiavalóság
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A tankönyv 4.18 Művészeti ágak, műnemek, műfajok leckéje különleges példa, mert ennél a
leckénél 2 munkafüzeti oldalpár segíti a feldolgozást, sok színes képpel, játékkal. A művészeti
ágak tisztázásában ad segítséget az 1. feladat, illetve az ízlés kérdéseit boncolgatja a 2. feladat.
Ez különösen nehéz kérdéskör, mert a diákok megszokták, hogy ha a kánonban található alkotásokkal kerülnek szembe, az ő megítélésük kevésbé fontos. Ez a feladat pedig éppen erre
kérdez rá, ütközteti a hagyományos megítélést a saját véleményükkel.
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Munkafüzet 4.18 Művészeti ágak, műnemek, műfajok
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Az ezt követő oldalpár pedig a korstílusok megértést és jellemzőinek tisztázást segíti, illetve a
4. feladat a műnemek kérdését, jellemzőit veszi sorra játékosan, kapcsolatot teremtve a szöveggyűjtemény egyes szövegeivel is.
10. évfolyam
A Tankönyv 4.8 Nyelv és társadalom leckéjének irodalmi szövegekkel kapcsolatos feladatainak megoldását segíti a munkafüzet (Varró, Petőfi, Illyés), illetve a csoportnyelvi és nyelvjárási
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szavakkal, alakkal, jelentéssel játszik a feladatok másik csoportja. Ezek a feladatok is a kipróbáló tanárok véleménye, javaslatai nyomán kerültek a munkafüzetbe.
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Munkafüzet 4.8 Nyelv és társadalom
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A Tankönyv 4.17 Önéletrajz, motivációs levél című leckéjét a munkafüzet feladatai további
gyakorlati jellegű információkkal bővítik, a feladatok a lecke elmélyítését és a jártasság kialakítását célozzák.
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Munkafüzet 4.17 Önéletrajz, motivációs levél
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A tankönyv 4.28 Játék az irodalomban – szerzők álarcban leckéje nehezebb, elméleti témát
dolgoz fel, játékosan, szövegekkel. A megértést, eligazodást segítik a munkafüzet feladatai,
igyekeznek még egyszerűbb formában tisztázni a szerzőség fogalmát, szerző, mű, álarc kapcsolatát. Lépésről lépésre vezetik a tanulókat a kérdésben.

121

FI-511010902, FI-511011001/1 Szakiskolai közismereti tankönyv 9-10. – Tanári kézikönyv
FI-511010906, FI-511011003 Kommunikáció–magyar munkafüzet 9-10. – Tanári kézikönyv

122

FI-511010902, FI-511011001/1 Szakiskolai közismereti tankönyv 9-10. – Tanári kézikönyv
FI-511010906, FI-511011003 Kommunikáció–magyar munkafüzet 9-10. – Tanári kézikönyv

Munkafüzet 4.28 Játék az irodalomban – szerzők álarcban
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A tankönyv 4.7 Nyelvek és nyelvtanok leckéje a kipróbáló pedagógusok szerint az egyik legnehezebb téma. A munkafüzet a témát a megszokotthoz képest egy teljesen más aspektusból
mutatja meg, más közelítéssel tárja fel, tanítja. Ezzel segítséget nyújtva a megértéshez és a
gyakorláshoz is. Sokkal gyakorlatibb, az ismert tananyaghoz közelebb álló feladatokat tartalmaz, így a tankönyvi megközelítés helyett ez is alkalmazható.
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Munkafüzet 4.7 Nyelvek és nyelvtanok
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A Szakiskolai közismereti tankönyv két kötetének magyar nyelvtan és irodalom tantárgyi területhez kapcsolódó anyagai és a munkafüzetek egységes, átgondolt koncepció szerint készültek, egymásra épülnek, kiegészítik egymást, ugyanakkor lehetővé teszik a tanárok számára a
saját tananyagok bekapcsolását is, illetve a diákok igényei szerinti válogatást és haladást.
A digitális feladatok inkább az anyagok további bővíthetőségét szolgálják, míg a munkafüzetek a leckék feldolgozásában, a szelektálásban segítenek.
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