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BEVEZETÉS 

Dolgozatom témája: Innovatív módszerek alkalmazása az irodalom 

oktatásban a kárpátaljai magyar tannyelvű iskolák 5. osztályában.  

A téma aktualitása abból a tényből adódik, hogy információs társadalom 

korában megnő a gyors, hatékony élményközpontú tudásszerzés igénye. A 

hagyományos tekintélyalapú oktatási rendszer a tanulók fogyasztói igényeivel 

nem, vagy csak nagyon nehezen tud lepést tartani. A z generáció ˙(1995 után 

születettek csoportja) figyelmének a felkeltéséhez a tanítási és tanulási 

tevékenység egészét érintő folyamatos interakcióra, innovációra, többcsatornás 

információforrásokra van szükség. Az irodalomoktatásban különösképp 

érzékelhető az infokommunikációs technikák és az interaktivitás terén megjelenő 

lemaradás. Az elmúlt két évtizedben számtalan írás jelent meg a beszűkölő 

„Gutenberg-galaxisról” és a könyvkultúra hanyatlásáról [1]. véleményem szerint, 

nem a kultúra, csupán az azt közvetítő nyomtatott eszköz hanyatlik. Irodalmi 

hagyatékunk megőrlésének és továbbadásának új, a hagyományos oktatási 

formákat kibővítő, színtereit kell, feltárjuk.   

A kutatásom célja olyan oktatási módszerek és információátadási 

technológiák összegyűjtésé, amelyek hatékonyabbá teszik az általános iskola 5. 

osztályában történő irodalomoktatást. Tehát segítenek a ráhangolódás-átadás-

dekódolás-befogadás folyamatában.  

A kutatás módszere egyrészt elméleti, mivel az újszerű oktatási eljárások 

módszertanra és az információátadás lehetséges csatornáit kísérlő meg 

rendszerezni, konkrét, az 5. osztályos irodalomtantervből vett példákon 

bemutatva. Másrészt aktív, ugyanis kísérleti órák levezetése által hasonlítom 

össze a hagyományos és az innovatív tananyagátadás hatékonyságát. Továbbá 

megkísérlem kérdőíves felméréssel a jelenleg Kárpátalja magyar iskoláiban 

irodalmat oktató pedagógusainak infokommunikációs tananyagátadásra 

vonatkozó tapasztalatait és lehetőségei; hagyományos, kooperatív és konstruktív 

módszerhasználati szokásait, fejlődési és fejlesztési igényeit.  
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A létrehozott módszertani anyag a mindennapi oktatási gyakorlatban 

felhasználható az 5. osztályban tartandó irodalomórákon, illetve mintául 

szolgálhat a felsőbb évfolyamok irodalomtanítási gyakorlatának korszerűsítésére.  

Továbbá lehetőséget nyújthat, hogy az illetékes szervezetek a magyarszakos 

pedagógusok továbbképzését, igényeikhez igazodva, infokommunikációs és 

innovatív tanulásszervezési szokásaik előzetes feltérképezésével alakíthassák ki.  

Az 5. osztályos irodalomtanmenet műközpontúan, bevezeti a tanukat az 

irodalom birodalmába. Meghatározó jellemzője a magyar kulturális örökség 

átadására irányuló kísérlet, ez a népköltészet fejezetétől kezdődően az egész 

tanmenetet áthatja, ugyanakkor ezzel párhuzamosan világirodalmi kitekintést is 

ad. Külön kiemelendőek a kárpátaljai vonatkozású részei (a helytörténeti mondák, 

Tompa Mihály Beregszász című költeménye), amelyek elősegítik a kárpátaljai 

magyar identitás erősödését. Az ajánlott olvasmányok mindegyikének 

vitathatatlan a személyiségfejlődésre gyakorolt pozitív hatász (pl. A kis herceg, 

Pinokkió kalandjai, A Pál utcai fiúk stb. Ami némiképp kihányáságnak mondható 

az ukrajnai ukrán tájnyelvű és a magyarországi irodalomtanmenethez képest, 

hogy a XXI. századi modern gyermekirodalmi alkotásokat teljesegészében 

mellőzi.  

A tanmenetterv befogadóorientált szemléletmódja mindenképpen támogatja, 

hogy az innovatív oktatási módszerek és az interaktív tananyagátadási technikák 

használatának lehetőségét. 

A dolgozat felépítéséről 

A dolgozat a bevezetéssel kezdődik, ahol körülhatárolom a témát, rámutatok 

a kutatás aktualitáséra, a várható eredmények további hasznosításának 

lehetőségeire. Ezt követően az első fejezetben rátérek a témával kapcsolatos 

szakirodalom bemutatására, amely egyrészt az irodalomoktatás módszertanára 

vonatkozó kutatásokat, másrészt a kooperatív és konstruktivista irodalmat, majd 

az infokommunikációs technológia oktatásban való felhasználhatóságáról szóló 

elméleti és gyakorlati megközelítésű szakírásokat. 
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A dolgozat második fejezetében a kárpátaljai integrált irodalom oktatásában 

felhasználható innovatív módszereket és infokommunikációs tanítás és 

tanulásszervezési módokat rendszerezem. Minden módszernél és szervezési 

módnál külön példával alátámasztva, annak felhasználhatóságát a helyi magyar 

tannyelvű iskolák 5. osztályának irodalomoktatási gyakorlatában. 

A harmadik fejezetben a kárpátaljai magyar szakos tanárok 

módszerhasználati szokásait, kooperatív és konstruktív pedagógia terén folytatott 

gyakorlatát, számítástechnikai kompetenciáit, esetleges fejlődési igényét és 

infokommunikációs tanulásszervezési lehetőségeit térképezem fel egy online 

kérdőíves felmérés segítségével.  

A negyedik fejezet az innovatív irodalomoktatás gyakorlati 

megvalósíthatóságát és annak hagyományos módszertannal szembeni feltételezett 

hatékonyságát elemzik, négy innovatív és négy hagyományos kárpátaljai 5. 

osztályos diákok körében levezetett tanóra tapasztalatain és eredményein 

keresztöl. 

A befejezésben összefoglalom a munka folyamán szerzett tapasztalatokat és 

levonom a következtetéseket.  

A munka irodalomjegyzéke a felhasznált szakirodalmakat, elektronikus 

forrásokat és a munkához tartozó elektronikus módszertani segédanyagok elérési 

linkjeit tartalmazza, majd ukrán és angol nyelvű rezümé következik. 

A dolgozat melléklettel zárul, amely a felhasznált kérdőívek és tesztek 

bemutatása mellett, óravázlatokat és a mindennapi irodalomtanításban 

felhasználható segédanyagokat tartalmaz. 
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1. A TÉMÁVAL KAPCSOLATOS IRODALOM BEMUTATÁSA 

„Sokan az iskolától várják nagyobb társadalmi problémák megoldását, 

például az eltérő társadalmi helyzetből fakadó tudáskülönbségek megszűntetését. 

Ezen belül az irodalomoktatástól remélik az egyén társadalomhoz való 

viszonyának, értékszemléletének átformálását is” – olvashatjuk Gyürei Vera 

irodalomoktatással kapcsolatos gondolatait [24, 148. o.]. Amint a folytatásban 

írja, illúzió hogy az irodalom önmagában képes humanizált mindennapi kultúrát 

teremteni és kiegyenlíteni a kulturális különbségeket, ugyanakkor értékőrző, 

kultúraközvetítő és jellemformáló funkciója vitathatatlan.  

Sipos Lajos Irodalomtanítás Belgiumban, Franciaországban, Hollandiában, 

Japánban, Olaszországban, Portugáliában, Szovjetunióban és Magyarországon 

című tanulmánykötetében európai országok irodalomoktatását összehasonlító 

munkájában az irodalomtanítás helyét, feladatait, módszereit, szervezeti formáit 

vizsgálva a különböző térségek iskoláiban, a magyar irodalomoktatás feladatait is 

jellemzik, összeveti más országok oktatási gyakorlatává [61]. 

Sipos munkáiban találkozhatunk Wolfgang Herrlitz kutatási eredményeinek 

feldolgozásával, aki nyolc európai ország esettanulmányaiban vizsgálta az 

irodalom oktatásának célkitűzéseit. A négy leggyakoribb cél a következő: 

1) a kulturális örökség átadása 

2) tudományos módszerek, elemzési eljárások érvényesítése 

3) tanulói személyiségfejlesztés 

4) a diákok társadalmi érvényesülésének segítése színvonalas oktatás által 

[76]. 

Piet-Hein van de Ven szerint s a nyugati oktatási rendszerek 

irodalomoktatásában négy alaptípus ismerhető fel a dokumentumok alapján:  

1) az irodalomtörténeti, 2) a műközpontú, 3) a szociológiai és 4) a befogadó -

orientált felfogás. Van de Ven szerint ezek - legtöbbször valamilyen 

kombinációban – mindmáig uralják az egyes tanárok oktatási gyakorlatát [88]. 

Fűzfa Balázs szerint minden irodalomóra élményközpontú irodalomóra. 

Irodalomról szólni ugyanis nehéz másképpen, mint azzal az élménnyel a 
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középpontban, melyet a mű befogadása nekünk okozott. Hisz ha másként lenne, 

akkor mi értelme volna az olvasásnak, akkor miért olvastuk el mi magunk ama 

regényt, verset, drámát, novellát [20]. 

Élményközpontú irodalomtanítás a harmadik évezredben című munkájának 

alapgondolata, hogy a modern ember életkörülményeinek, tárgyi és technológiai 

környezetének rövid idő alatt – lényegében az ezredforduló után – történt radikális 

megváltozása arra szólít fel bennünket, hogy diákjaink derűs jövője, továbbá az 

irodalomnak az emberi boldogság megteremtésében játszott nélkülözhetetlen 

szerepének megőrzése érdekében korszerűsítsük a középiskolai korosztályok 

irodalomtanítását [19, 2016, 22. o.]. 

Mielőtt áttekintenénk a fent említett „radikális változás” lehetséges 

műszereit és eszközeit, nézzük meg, hogy a tanulók milyen témák feldolgozásán 

keresztül kapcsolódnak be az intézményesült irodalomoktatásba. 

A kárpátaljai magyar tannyelvű iskolák 5. osztályában heti két órában 

tanítanak integrált irodalmat Ukrajna Oktatási Minisztériumának 804–es 

2017.06.07.-i keltetésű rendelete szerint [83] Ez éves szinten évi hetven tanórát 

jelent. A tanmenet legfőbb segédlete a Debreceni Anikó által szerkesztett 

tankönyv [13].  

Az 5. osztályos irodalom tanterv az irodalom fogalmának és kialakulásának 

bemutatásával kezdődik. Itt találkoznak a diákok először az irodalmi művek 

csoportosításával és az irodalmi műnemek fogalmával [13, 5-6. o.]. A könyvtár 

bemutatását követően a tanulók a népköltészet világáról szerzett ismereteiket 

bővíthetik ki [19, 16-23 o.]. Majd tizenöt tanórán keresztül a mesék birodalmába 

látogathatnak el a tanulót [13, 25-63 o.]. A népmesék című fejezet A kis kakas 

gyémánt félkrajcárával kezdődik, majd megismerkednek az állatmesékkel 

Aiszopusz, La Fonttaine, Fáy András és Lev Tolsztoj írásain keresztül (7. számú 

melléklet). A tündérmesék világába Tündérszép Ilona és Árgyélus királyfi 

története a bevezető. A Fehérlófia hősmese, majd a tréfás mesék típusai 

következnek (Ilók és Mihók, Csalimese, Hazugmese, Bolondmese, A süket, a vak 

és a kopasz) A láncmesével ismétlődő formuláit A kakas és a pipe című népmese 
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szemlélteti. A keleti mesék világával is megismerkednek A halász és az ifrit 

történetének olvasásával. Ezt követően, A műmesék című fejezetben (3. számú 

melléklet) a népmesei alapokon nyugvó [49, 4. o.] Grimm-mesegyűjtemény egy 

gyöngyszeme, a Békakirályfi és a terápiás jelleggel is alkalmazott Andersen-

mesék [72, 11. o.]. egyike, A rendíthetetlen ólomkatona viszontagságos 

történetéből vonhatóka le tanulságok. Tantervi beosztástól függően 12-15 óra van 

szentelve a különböző mesefajtáknak. Ez tekinthető egyfajta átvezetésnek az alsó 

tagozatból. A mese szerepe azonban még ebben az életkorban sem leértékelendő, 

hisz a mese – az egyszerű állatmesétől a nagy tündérmeséig – a gyermek érzelmi- 

értelmi és etikai fejlődésének és fejlesztésének egyik legfőbb segítője.[26, 5. o.]. 

Következő nagy fejezet A mondák világa címet viseli [13, 76-104. o.] (5. 

számú melléklet). A mondák fogalmának meghatározását és fajtáinak 

rendszerezését A csodaszarvas monda követi.  Történeti és hiedelem monda 

kapcsán Botond legyőzi a görög óriást című monda olvasható, illetve több 

kárpátaljai vonatkozású mondát is találhatunk a tankönyvben: A munkácsi vár 

kútja, Mikes kútja, A derceni hegy mondája. Többek között e területek 

nyelvhasználatával, illetve a kárpátaljai nyelvterület magyar nyelvjárásainak 

egészével Lizanec Péter számos munkája foglalkodik. A nyelvjárási szókincsünk 

ápolásaként ajánlatos lenne a mondák magyarázattal kísért, helyi, tájnyelvi 

kifejezésekkel színesíteni. Ugyan is Dercen-Badaló nyelvjárása és a Mikes monda 

helyszínéül szolgáló, Salánki nyelvjárássziget is számos nyelvi sajátossággal 

rendelkezik [42].  

A mondakört Mátyás királyról és Rákóczi fejedelemről keletkezett mondák 

mutatják be. Itt a tananyagot kiegészíthetjük pl. kárpátaljai vonatkozású Rákóczi-

mondákkal [39]. Irodalmi mondák közül Arany János Rege a csodaszarvasról, 

Mikszáth Kálmán Beckó vára és Tompa Mihály Beregszász című alkotása kerül 

ismertetésre. 

A mesék és mondák világát nagyobb terjedelmű művek, a Meseregények 

világa követi [13, 104-145 o.] (4. számú melléklet). Elsőként A. A. Milnétől a 

Micimackó, amely egyes kritikák szerint gyermeki, mások szerint gyermeteg, 
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viszont az olvasó különböző életszakaszaiban többször is felbukkanó [32, 84. o.], 

életre keltett játékállatok története. C.Collodi Pinokkió kalandjainak pimasz, 

számos rossz döntést hozó fabábú története áll erkölcsi tanításként a tanulók előtt.  

Az irodalomtanmenetet további követésével megtaláljuk a „sárgaköves 

utat”, amely L.F. Baum Óz, a nagy varázsló című regényének varázslatos tájaira 

juttatja a tanulókat.  

„Amit látok, az csak a kéreg. Ami a legfontosabb, az láthatatlan” [2, 80. o.] 

– írja Saint-Exupéry, számtalan más örökérvényű tanulság mellett A kis herceg 

című könyvében, amely a tanmenet következő témája, majd Lázár Ervintől A 

csodapatika, valamint Vacskamati virágai kerülnek bemutatásra.  

A következő fejezet Az elbeszélő költeményekről szól (6. számú melléklet). 

A témakörrel kapcsolatos irodalomelméleti ismeretek után, a magyar 

gyermekirodalom egyik klasszikusa [5, 221. o.], Petőfi Sándor János vitéze az 

elkövetkező tanórák témája [13, 146-198 o.]. 

Az utolsó feldolgozandó fejezet Az ifjúsági regények és novellák világa.  

A fejezet első olvasmánya Molár Ferenc A Pál utcai fiúk című regénye, 

amelynek napjainkban is aktuális témái a becsület és sportszerűség, két csoport 

versengése, a barátság és hűség, jellegzetes motívumai a szekálás, kegyetlenkedés 

vagy az iskolai szabályok megszegése [28, 70. o.] R. Kiplin A dzsungel könyve, 

Gárdonyi Gézától a Bűntárgyalás, Móra Ferenctől: Megy a ködmön világgá című 

műveket tárgyalják, majd a fejezet végén irodalomelméleti ismeretek 

következnek [13, 198-233 o.]. 

Az ukrán nyelvű általánosiskolai oktatás 5. osztályában, R. V. Movcsan 

programja alapján, heti két órában tanítanak ukrán irodalmat és heti két órában 

világirodalmat. Az ukrán irodalom tanmenet hetven tanórája hasonlóképpen van 

felosztva az magyar tannyelvű iskolák integrált irodalom tanmenetéhez.  A 

művészetek világának és azon belül is az irodalomnak, mint művészeti ágnak a 

bemutatása után, az első 28-30 óra (témafelosztástól függően) a népkötészet 

világáról szól. A fejezet elején példákkal alátámasztva megismertetik a népmese, 

mítosz és legenda fogalmát. Majd a műmese ismertetése Iván Frankó Színes róka 
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című meséjével kezdődik. További három mese áttekintése után, visszatér a 

szóbeli népköltészet összefoglalásához. Külön részben találkozunk a 

találóskérdésekkel, a szólásokkal és közmondásokkal. 

Modern meseként Fozzi Hupal Vasil. Öt és fél kalandja, valamint Valerij 

Sevcsuk Virágok hölgye szerepel. Modern, napjainkban íródott mese a magyar 

tantervben nem szerepel.  

Nem véletlen, hogy minden tanmenet ilyen jelentős szerepet szán a mesének, 

ugyanis egy bizonyos mese vagy mesekönyv olvasása segítséget nyújthat az élet 

nehézségeinek átvészelésében. Gondoljunk csak a mese, gyógykezelés 

kiegészítésére szolgáló lehetőségeire, a meseterápiára és annak különböző 

változataira [9, 145. o.]. 

A nemzet legrégebbi történelmi múltjának bemutatása Kéj, Scsek, Horib és 

nővérük Lebigy történetével kezdődik és Bölcs Jaroszlavról szóló elbeszélő 

költeménnyel zárul. Az elbeszélő költemények sora Alekszandr Alesz Mikita 

Kozsumjákjával folytatódik. Az integrált irodalom tervben a magyar nép 

történetiségére a mindák fejezete utal.  

A tanév második szemeszterében hosszabb hangvételű ifjúsági regények 

részleteivel is ismerkednek pl.: A kozák szablya titka Zirka Menzatyuktól, Mikita 

Kozsumáj Mese négy képben című művének részletével.  

Az epikai művekkel való ismerkedést a lírai művek fogalmának bevezetése 

követi, több példával alátámasztva. Majd ismét prózai műrészletek következnek 

pl.: Mikoláj Vinhorovszki Varázsló szavak. 

A tankönyvben az ismeretlen kifejezéseket lábjegyzetben magyarázzák. A 

könyv végén szinonima szótár van, ez a fajta magyarázat az Integrált irodalom 

tankönyvből hiányzik. Megjegyzendő, hogy az ukrán anyanyelvű diákok amellett 

heti két órában tanulhatják nemzeti irodalukat, további két órában van lehetőség 

világirodalmi ismereteiket is bővíteni. 

A magyarországi irodalomoktatás az Emberi Erőforrás Minisztérium 

51/2012 (XII.21)-es számú rendeletének 2. mellékletében található kerettanterv 

szerint történik. A tanmenetet heti 2 és fél, évi 90 irodalomórával számol 
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tervezhetik meg a pedagógusok. A tanár többféle tankönyv közül is választhat, a 

dolgozatban a Valaczka András [69] által szerkesztett változatot tekintjük át.  

A Valaczka András szerkesztésében készült Irodalom Tankönyv 5 [69] a 

tanmenetterv alapján, hét nagy fejezetre tagolódik. A mesékről szóló fejezetben a 

magyar népmesén túl cigány és orosz népmesével is találkozunk. A kárpátaljai 

tankönyvhöz hasonlóan részletesen bemutatja a különböző mesetípusokat. A 

folytatásban a Petőfi Sándor János vitézével megismertető fejezet is hasonló a 

Debreceni Anikó által szerkesztett kárpátaljai tankönyvhöz [13]. A család 

témakörénél különböző műfajú műveket találunk, mint pl. a bibliai Izsák 

áldásáról, Daidaloszról és Ikaroszról szóló történetet és József Attila Mama című 

versét, illetve Arany Jánostól a Családi kört. A Szülőföld címet viselő fejezetben 

szintén több műfajjal találkozik a diák. Petőfitől Az Alföld, Szülőföldem illetve 

az Úti levelek találhatóak a fejezetben. A diákok megismerkednek Adyval (A föl- 

földobott kő), illetve Kosztolányi Édes Annájának részletével is. Ezeket a 

kárpátaljai diákok jóval később, a 9. osztályban tanulják. Külön fejezete van 

szentelve a verseknek. Itt olyan kortárs költőkkel találkozunk, mint Varró Dániel 

vagy Szabó T. Anna. Az ilyesfajta kortárs írások a kárpátaljai tanmenetből 

teljesen hiányoznak. Molnál Ferenctől A Pál utcai fiúkat egy teljes fejezeten 

keresztül tárgyalják. Az utolsó fejezetben regényrészletek következnek pl. Mark 

Twain Tom Sowyer kalandjai, Csukás István Keménykalap és krumpliorrjának 

részlete. Megállapíthatjuk, hogy míg a kárpátaljai tanmenettervet a kronologikus 

szemlélet, az anyaországit a tematikus szemlélet jellemzi.  

Az 5. osztály, vagyis a 10-12 éves kor az olvasás szempontjából nagyon 

fontos időszak, hiszen ekkorra már eldől, hogy ki „olvasó gyerek”, mindemellett 

12 éves korra az olvasásnak egy új funkciója jelenik meg, az ideálkeresés 

[12,247.o.]. 

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 2013-ban kiadott B változatú 

irodalomoktatási kerettantervében a következőket olvashatjuk: az irodalmi 

alkotások önmagunk és a másik ember megismerésének egyéb módszerekkel és 

eszközökkel nem pótolható lehetőségeit adhatják számunkra. Az irodalom 
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születésének mai tendenciái jelzik az irodalomnak – elsősorban mint kulturális 

közegnek, beszédmódnak – a »használatára« vonatkozó új, IKT- és tanítási 

eszközök, módszerek, tananyagok előtérbe kerülésének szükségességét [118]. 

Komár Olga Napjaink oktatási-nevelési folyamatainak modernizációja című 

munkájában felhívja az olvasó figyelmét, hogy a világ a technológiai és az 

információátadási forradalom miatt folyamatos mozgásban van. Az emberi 

társadalom minden szintjét áthatja a globalizáció, társadalmunk jövőjének 

megalapozója, az oktatás intézménye sem maradhat ki az infokommunikációs 

társadalmi folyamatok hálójából [80]. 

A közvetítendő tartalom elemzése után, a továbbiakban tekintsünk át azon 

rendhagyó módszertani és szervezési lehetőségeket számba vevő szakírásokat, 

amelyek támogathatják az á közvetítés-dekódolás-befogadás folyamatát. 

Szivák Judit felhívja a pedagógus figyelmét, hogy különbséget kell tenni 

oktatási és szervezési feladat között. Az információközlés folyamata, a 

visszacsatolás és az értékelés oktatási, míg a környezet, az információhordozók 

megválasztása, a csoportok kialakítása, a követelmények és számonkérési 

rendszer rögzítése szervezési feladat [65, 48. o.]. 

Ebből a felosztásból kiindulva az innovációs információátadási módok két 

vetületét kell megvizsgálnunk. Egyrészt az IKT segítségével megszervezett 

oktatást, másrészt a kooperatív oktatási módszerek alkalmazását. 

Infokommunikációs technológiát használunk a tanórán, az szervezési feladat, 

tehát az információhordozó eszköz innovatív. Ezzel egyidejűleg az oktatási 

módszer lehet hagyományos is (pl. prezentáció használata a tanári magyarázat 

illusztrálására). Ugyanakkor egy papír alapon végzendő többciklusú 

projektmunka innovatív oktatási módszernek tekinthető, amely megszervezése 

hagyományos információátadási/rögzítési technológia segítségével történik.  

A Pedagógiai Lexikonban a következőképpen határozza meg a kooperatív 

tanulást: 

„a résztvevők együttműködésén alapuló kiscsoportos tevékenység, mely 

különböző célok elérésére szerveződhet, segítheti az egyes tanulók tanulmányi 
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fejlődését, illetve hozzájárulhat az együttműködéshez szükséges képességek és 

készségek kialakulásához, a reális önértékelés és a problémamegoldó 

gondolkodás fejlesztéséhez. (…) lehetőséget nyújt a szociális magatartásformák 

gyakorlására, a saját gondolatok és érzések pontos és differenciált kifejezésére, a 

logikus érvelés és következtetés, a társak érzelmeit figyelembe vevő vitakészség 

elsajátítására. A közös célok, felelősség és az eredményekben való közös osztozás 

elősegíti a mások iránti tisztelet és segítőkészség”, a reális énkép kialakulását”[36, 

278. o.]. 

„A kooperatív tanulás egyidős az emberiség történetével, hiszen a gyermek 

a családban, tágabb közösségekben tanulta meg az életben maradáshoz 

nélkülözhetetlen ismereteket” – írja Petriné Feyér Judit [59, 68. o.]. 

Petriné Kooperatív tanulás címet viselő munkájában a következő, 

leggyakrabban használatos kooperatív munkaformákat sorolja fel:  

1. Tandem 

Homogén vagy heterogén tulajdonságokkal rendelkező tanulók 

együttműködése. A problémamegoldáson túli fő cél, a párok közötti összhang 

létrehozása, valamint, hogy a párok különbözőségeiket felhasználva jussanak el a 

legoldáshoz. Gyakori változata a tanulók közötti mentor – gyakornok viszony, 

mely hatékonyan alkalmazható az eltérő képességű gyerekek felzárkóztatására. 

A magyar szakirodalomban Nádasi Mária páros munkának nevezi és a 

következőképpen definiálja: 

„ Az a munkaforma (oktatásszervezési mód), amelyben két tanuló közösen 

old meg kapott vagy vállalt tanulmányi feladatokat. Gyakran tekintik a 

szakirodalomban a csoportmunka egyik változatának. Sajátossága, hogy az 

együttműködés során kialakuló kölcsönös függési, felelősségi és ellenőrzési 

viszonyok eredményeként a pár tagjai között az egymásrautaltság kizárólagos. 

Alkalmazásának feltételei: a gyerekek rendelkezzenek a feldolgozandó tartalom 

tudásával, önálló tanuláshoz szükséges előzetes ismeret tel, jártassággal, 

készséggel; tudják és akarják követni a kooperáció normáit; a feladat 

megoldásához legyen szükség a pár valódi együttműködésére, azaz a 
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gondolatcserére, a tevékenység megosztásra. A pedagógiai céltól függően a párok 

alakulásának/alakításának többféle módja lehet. Mind a feldolgozott oktatási 

tartalom elsajátítása, mind az együttműködés során kialakuló közvetett 

hatásrendszer szempontjából kiemelkedően hatékony megoldás, amikor az 

egymással rokonszenvi kapcsolatban levő, egymást a közös munkára választó 

tanulók alkotnak párt.” [43, 78. – 91. o.]. 

2. Brainstorming – ötletbörze  

A módszer lényege a csoporttagok ötleteinek összegyűjtése, a közös 

gondolkodás és elemzés, majd a közös döntés és megvalósítás. A 

problémamegoldó módszer lehetőséget ad egy téma különböző nézőpontokból 

történő megvizsgálására.  

A szabályozott, kreatív problémamegoldó módszerek mások, ezek alapjában 

véve megoldási útvonalak. Sajátosságuk és eszközük az erős vizualitás, ami azért 

hatékony, mert a képi gondolkodás agyunk ősi üzemmódja.  

Obermayer-Kovács Nóra és Magyar Dániel szerint az ötletroham 

szabályozott, kreatív problémamegoldó módszerek mások, ezek alapjában véve 

megoldási útvonalak. Sajátosságuk és eszközük az erős vizualitás, ami azért 

hatékony, mert a képi gondolkodás agyunk ősi üzemmódja [53, 18. o.]. 

3. Projektoktatás 

A kooperatív tanulás a projektoktatás jellemző munkaformája. Nádasi 

Mária Projektoktatás című munkájában a következőképpen definíciója a fogalmat 

„valamely komplex téma, azaz pedagógiai projekt olyan feldolgozása, amelynek 

során a téma meghatározása, a munkamenet megtervezése és megszervezése, a 

témával való foglalkozás, a munka eredményeinek létrehozása és bemutatása a 

gyerekek valódi önálló (egyéni, páros, csoportos) tevékenységén alapul. A 

pedagógus feladata a gyerekek önállóságának helyt adni, ezt az önállóságot 

facilitátorként, szupervizorként, tanácsadóként segíteni” [43, 78. o.]. 

Bárdossy – Dudás – Pethőné – Priskinné A kritikai gondolkodás fejlesztése 

– Az interaktív és reflektív tanulás lehetőségei című munkájában az együttműködő 

tanulás következő hat fontos tényezőjére hívják fel a figyelmet: 
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1. Szemtől szembe kommunikáció: Az együttműködő párok, kiscsoportok 

mindegyikében szükségszerűek a közvetlen – szemtől szembe − 

interakciók, ennek lehetősége nélkülözhetetlen. 

2. Megosztott felelősség: Az együttműködő tanulás során mindenki 

mindenkitől kérhet és kaphat segítséget. Az egyenlő arányú részvétel, 

munkamegosztás elengedhetetlen feltétele a közös sikernek. 

3. Kölcsönös függés: A kooperáló tanulás során a résztvevő egyének és az 

együttműködő párok/csoportok fejlődése, eredményessége kölcsönösen 

összefügg. 

4. Egyéni számonkérhetőség: A kooperatív tanulásban minden résztvevő 

egyénileg felelős a rábízott részfeladat elvégzéséért.  

5. Megfelelő szintű szociális készségek minden tanulónál: A tolerancia, az 

empátia, a bizalomépítés, a döntéshozás és a konfliktuskezelés megfelelő 

szintje nélkül lehetetlen az együttműködés. 

6. Időkeretek: Az együttműködő tanuláshoz szükséges előzetesen 

meghatározni az időkereteket is, hogy a tanulók meg tudják tervezni, 

szervezni, valósítani, bemutatni és értékelni a vállalt vagy kapott feladatot 

[8, 383. o.]. 

Arató-Varga szerzőpáros a következő kooperatív alapelveket határozza 

meg: 

 rugalmasan nyitott és inkluzív együttműködésre épülő struktúrák 

alkalmazása 

 pozitív egymásrautaltság: építő és ösztönző egymásrautaltság 

 mindenkire személyesen kiterjedő párhuzamos interakciók 

 személyes felelősségvállalás és egyéni számon kérhetőség 

 egyenlő részvétel és egyenlő hozzáférés  

  lépésről lépésre biztosított kooperatív nyilvánosság,  

 tudatosan fejlesztett személyes, szociális, kognitív és tanulási 

képességek [3. 8. o.]. 



20 

Horváth Attila Kooperatív technikák. Hatékonyság a nevelésben című 

munkájában figzelmeztet, hogy a kooperatív tanítási módszer nem alkalmazható 

mindenfajta tanulási szituációban. A feladat jellege befolyásolja az 

együttműködés mértékét. Ezek alapján akkor optimális a kooperatív tanulás, ha a 

megtanultak alkalmazása, összetett, komplex fogalom, jelenség megismerése, 

megértése, valamilyen probléma megoldása, a kreativitás érvényesülése, 

fejlesztése vagy különböző következmények, következtetések, perspektívák 

megfogalmazása a cél. A módszer segítségével megoldandó faládátoknak a 

következőknek kell megfelelniük: 

• érdekes, és megoldható az együttműködők számára; 

• több a megoldási lehetőség; 

• az egymástól eltérő (az egyes tudásterületeken különböző teljesítményű, 

eltérő tanulási motivációval, módszerekkel, technikákkal stb. 

rendelkező) együtt tanulók mindegyike hozzájárulhat a közös munkához, 

a többféle képesség, készség, tudás, magatartás gazdagítja a közös 

eredményt [27, 96. o.]. 

Az innovatív módszerválasztás azonban nem minden, mivel a tanulás-tanítás 

kétoldalú folyamat, a diák tanulási módját is meg kell vizsgálni. Papp Danka 

Adrienn szerint már nem a hagyományos vizuális vagy auditív tanulásistílus 

dominál, Tanulás és tanulásmódszertan az információs társadalomban címet 

viselő munkájában az impulzív, multimédiás tartalmakra épülő, nonlineáris stílust 

tekinti meghatározónak [57, 67. o.]. 

Tóth Mózes Szilvia Gyermekkép az információs társadalom korában című 

munkájában azt írja, hogy az információs kommunikációs technológiák 

oktatásban való felhasználását azzal indokolja, hogy a mai gyerekek beleszülettek 

a virtuális térbe, úgynevezett „digitális bennszülöttekként”, létüket a 

multitasking, a megosztott figyelem határozza meg. Az oktatás csak akkor lehet 

hatékony ha be tud kapcsolódni a gyermek világába [68]. 
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Don Tapscott és csoportja „hat földrészen élő több száz gyermeket és 

felnőttet vont be a munkába, kötete az internetgenáráció életéről nyújt átfogó 

képet. A következő megállapítást teszi írja a z generáció kapcsán:  

„A civilizáció történetében először fordul elő, hogy a gyermekek tanítják a 

felnőtteket. A gyerekek ügyesebbek a számítógép kezelésében. A szülők, a 

tanárok és más felnőttek a gyerekekhez fordulnak információért, segítségért és 

más, számítógépes dolgokkal kapcsolatban" [75, 48 – 49. o.]. 

Timár Sára, Kokovay Ágnes, Kárpáti Andrea Oktatás a YouTube-bal című 

írásában arra hívja fel a figzelmet, hogy a mai diákok úgynevezett „Digitális 

bennszülöttekként” mozognak a világháló dzungelében, de míg a fiatalok 

többsége rendszeresen használja Podcastok5 , blog-közösségek, wikik, RSS 

feedek, a Flickr6 vagy a YouTube nyújtotta lehetőségeket iskolai tanulásra is, 

tanáraik ugyanakkor fenntartásokkal kezelik a virtuális tanulási tér nyújtotta 

lehetőségeket. Ezt egyrészt a tartalmak megbízhatóságának 

megkérdőjelezhetőségével magyarázzák, másrészt, a szerző szerint alacsony 

informatikai képzettségük állhat a motiválatlanság hátterében.  

„A mozgókép-alapú eszközök nagy valószínűséggel a legnépszerűbb 

multimédiás eszközök közé tartoznak, s egyben erős motivációul is szolgálnak, 

ha a tanulási folyamatban megfelelő módszerekkel és gyakorisággal vannak jelen. 

A hatékony, tanulást elősegítő videofelvétel jóval több egy puszta filmrészletnél; 

egy tanár-diák kommunikációs csatorna. A YouTube-ot jelenleg főként 

nyelvtanárok használják életszerű nyelvhasználati helyzetek bemutatására, hiszen 

a filmekből megismerhetjük az idegen ország kultúráját és hétköznapi 

közlésmódját is” [67, 17. o.] 

Ollé János az Oktatási módszerek és tanulásszervezés az információs 

társadalom című munkájában az infokommunikációs eszközökkel támogatott 

oktatásszervezési módokat kutatja [54, 150. o.]. Egy másik munkájában a 

következőként jellemzi a tanár és a tanuló között létrejövő interaktív folyamatot:  

„A tanár-tanuló viszonyában a . befogadó fél a tanuló, közvetítőa tanár, a 

tanulás pedig akkor lehet interaktív folyamat, ha az információáramlás nem 
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egyirányú, a tanár döntést, cselekvést, visszajelzést, választ, aktivizációt vár 

vissza. Ennek eredménye visszahat a pedagógusra, és ez alapján határozza meg 

a következő akcióját.” [55, 92. o.] 

Hülber László az oktatásban felhasználható világháló által kínált 

lehetőségek rendszerezésére tesz kísérletet az Interaktív online környezete a 

kontakt osztályteremi tevékenység című írásában [30]. 

Csapó Benő az Oktatás az információs társadalom számára című cikkében 

az IKT nagy előnyeként azt említi, hogy a lehetővé teszi a diák számára az egyéni 

tempóban történő tanulást. [12, 1484. o.] 

 Megállapítható, hogy innovatív oktatási módszerek és az IKT oktatásban 

történő felhasználása terén számos magyar és nemzetközi irodalom áll 

rendelkezésre. Az ukrán nyelvű irodalmak interaktív oktatási módként említik 

azon csoportos együttműködésre épülő munkaformákat, amelyeket a magyar 

szakirodalom kooperatívnak nevez [82]. A magyar szakírásokban az interaktív 

jelzőt leginkább az információátadási technológia kapcsán használják [59].   
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2. INNOVATÍV OKTATÁSI MÓDSZEREK ALKALMAZÁSA AZ 5. 

OSZTÁLYOS IRODALOMOKTATÁSBAN 

Az oktatási módszerek gyakorlati megvalósulása során a tanár valamilyen 

formában szervezi, támogatja a tanulók tanulási folyamatát. Az oktatási 

folyamaton belüli tanulásszervezés logikai alapon egyéni, páros, csoportos, 

hálózati vagy frontális tanulás lehet [55, 103. o.]. A fejezetben a tanulásszervezési 

mód szerint haladva tekintjük át, az irodalomoktatás során alkalmazható 

módszertani és technikai innovációkat. 

2.1. Frontális oktatás  

Ennek során a tanítási-tanulási folyamat tanulásszervezésének ez a sajátos, a 

hazai oktatási gyakorlatban leginkább elterjedt megoldása akkor alakul ki, hogyha 

egy nagyobb tanulóközösség párhuzamos információs és kommunikációs 

tevékenységét egy-, ritkább esetben két személy irányítja. A frontális munka 

esetén a tanulók együtt, vagyis térben és időben egy helyen és egyszerre 

ugyanahhoz az információforráshoz kapcsolódnak. [55, 112. o.]. A hagyományos 

frontális oktatási módszer információátadója a tanár.  

2.1.1. Film 

A filmnézés, mint frontális oktatási mód megossza a pedagógustársadalmat. 

A probléma abból a feltevésből adódik, hogy az egyes irodalmi művek 

filmadaptációi megfosztják a nézőket (esetünkben a tanulókat) az irodalmi 

élménytől. Az ellenvélemény az, hogy a film multimédiás voltánál fogva 

felkeltheti az egyébként is ingergazdag környezethez szokott tanulók 

érdeklődését. Kovács Szilvia szerint egyáltalán nem kell nélkülözni a filmeket a 

tanítási folyamatban sem, sőt, a tanulók képi kultúrában való értő eligazodását is 

segíthetjük általuk [11, 17. o.]. Az érdeklődés felkeltésén túl a filmek alkalmasak 

összefoglalásra és összehasonlításra is.  

Gyakorlati alkalmazás 

A filmnézés összefoglalása ként használható A Pál utcai fiúk [85] tanításánál 

[13, 200 - 212 o.].  
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A filmeknek csak egyik vagy másik jelenetét is felhasználhatjuk az 

érdeklődés felkeltésére például A kis herceg [75] című fejezettnél [13, 128-135 

o.].  

2.2. Egyéni munka 

Egyéni munkának nevezzük a tanítási-tanulási folyamatnak azt a részét, 

amikor a tanuló a folyamat egy meghatározott szakaszában egyedül dolgozik. [ 

55, 113. o.] 

2.3. Vizuális tanulástechnikák 

Vizuális tanulástechnikákat általában egyéni tanulásnál használunk, de 

elsajátítás céljából alkalmazhatóak frontális osztálymunka esetében is.  

Az individuális tanulás gyakorlására szolgáló grafikus tanulási technika a 

gondolattérkép, pókháló, koncentrikus kör, memóriavázlat stb. Ezek alkalmasak 

osztálymunkában a rendszerezés és begyakorlás feladatainak ellátására is. A 

közös munka folyamán a tanulók elsajátíthatják a módszereket, és a későbbiekben 

önállóan is alkalmazhatják azokat az irodalom, nyelvtan és bármely más tantárgy 

anyagának megtanulásához. 

2.3.1. Gondolattérkép (Mind Map) 

Egy nagy, összetett kép. 

Egyszerre ad lehetőséget 

asszociációra, téri ingerre, és 

csoportosításra, egészek 

alkotására [45]. Vizuális, 

grafikus eszközökkel 

ábrázolja a gondolatok, 

fogalmak közötti 

kapcsolatokat. Segít a 

jegyzetelésben, 

gondolkodásban, tanulásban, 

emlékezésben. Ha magunk alkottuk meg a vizuális elemeket, akkor megvalósul 

az aktív, saját részvétel [94, 320. o.]. 

1. Gondolattérkép felépítése. 

Forrás: http://www.tanulasmodszertan.hu/blog/2010-03-11-

baratod-a-gondolatterkep/ 
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 a tárgy központi helyen van 

 fektetve legyen a papír előttünk 

 központi kép hordozza a fő témát 

 a nagyobb ágak a központba kapcsolódnak, a nagyobb témákat jelzik. 

 egy vonalra egy kulcsszó kerüljön 

 nyomtatott betűket használjunk 

 a vonalak olyan hosszúak legyenek, amilyen hosszú a szó maga (rend) 

 a szavak, ábrák elhelyezése max. 45 fokban legyen ferde irányú 

 a központi vonalak vastagabbak 

 a nagyobb ágakat határok ölelhetik körül (felhők, buborékok) 

 használjunk minél több képet és színt 

 változó nagyságok, dimenziók segítik a hangsúlyozást. 

 ügyeljünk a tér használatára (átláthatóság, érthetőség) 

 a kódok időmegtakarítást jelentenek, a nyilak vezetik a szemet, irányt 

adnak a gondolatoknak. 

 a hierarchikus elrendezés logikai rendet teremt 

 számokat alkalmazása sorba rendezés esetén [23, 108-105. o]. 

Gyakorlati alkalmazás 

A technika a tananyag bármelyik fejezet áttekintésére és memorizálására 

alkalmazható. Az alábbiakban a Tündérmesék című alfejezetnél történő 

alkalmazását látjuk [13, 34 – 40. o.]:  

A gondolattérkép SQ4R tanulási technika, amely során az tanuló 

individuálisan dolgozik [59, 68 – 70. o.]. Lépések: 

a) Tekintsük át a mesét! 

b) Fogalmazzunk meg kérdéseket az olvasottak alapján! Pl.: 

1. Kik voltak a mese főszereplői? (Tündérszép Ilona és Árgyélus)  

2. Ki a mese hőse? (Árgyélus)  

3. Ki a mesében a királylány? (Tündérszép Ilona)  

4. Milyen nehézségek adódnak? (pl. Ilona nyomtalanul eltűnik)  
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5. Milyen helyszíneken játszódik a történet? (kristálytiszta palota, nap háza 

stb.)  

6. Milyen csodák történnek? (hollóvá változó leány, mesés 

helyváltoztatások)  

7. Mi a jutalom? (Árgyélus megtalálja szerelmét, Ilonát)  

8. Szerintetek, hogyan egyezhettek volna meg az ördög fiai az örökségről? 

(mindhárman kaphattak volna belőle egy dolgot)  

9. Milyen számokkal találkozunk a mesében? 

10.  Különös jelenete ennek a mesének a pofozkodás. Ki pofoz fel kit? (Ilona 

tizenegy pajtását, majd Árgyélus tizenegyszer Ilonát) 

c) A szöveg alapos elolvasása. Kérdések megválaszolása. 

Információk átgondolása, megértése. 

d) Az átgondolt tartalom felidézése.  

e) Ismétlő áttekintés. Gondolattérkép elkészítése. 

A gondolattérkép rajzolása alkalmazható begyakorlásra, összegzésre és házi 

faladatként is. 

2. ábra Gondolattérkép a Tündérszép Ilona és Árgyéluskirályfi c. meséhez, Készítette: a Vári II. Rákóczi Ferenc 

Középiskola 5. osztálya (2017). 
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A gondolattérkép létrehozható online, számítógépes verzióban is.  

2.3.2. Koncentrikus kör  

A rendszerező táblázatok a megtanulandó anyag szintézisében segítenek. 

Ezek a tanulási módszerek az elmélyültebb tanulás irányába vezetnek. A 

koncentrikus körök magva a legtágabb fogalom, amit kisebb részre tudunk 

bontani, amelyek szintén lebonthatók kisebb egységekre. Ez a rész-egész 

viszonyok átlátásában segít. 

Ugyancsak SQ4R tanulási technika [59, 68-70. o.]. Létrehozásának 

szabályai hasonlóak a gondolattérkép létrehozásáéval. 

3. ábra Gondolattérkép a "Tündérmesék" c. fejezethez 
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Gyakorlati alkalmazás 

A tankönyv első fejezetében, az irodalmi műnemek rendszerezése 

A Népköltészet világának 

rendszerezését láthatjuk a képen. Az ábra megrajzolása előtt fontos az anyag 

tüzetes áttekintése és előzetes felosztása. Leginkább rendszerezésre, rendszer 

áttekintésére alkalmazható módszer.  

2.3.3. Memóriavázlat 

A vázlatírás egy továbbfejlesztett 

technikája, amely során színesen, 

illusztrált pontokba rendszerezzük a 

megtanulandó tartalmat. 

A vázlat a tanulandó szöveg, 

tananyag vázát képezi. A jó vázlat 

tartalmazza a teljes szöveget, a 

lényeges gondolatokat. Milyen legyen 

a vázlat? Állhat kulcsszavakból, 

vezérszavakból, tételmondatokból stb. [6, 25. o.]. 

Petkes Csaba azt javasolja, hogy már a tananyag átolvasásakor kezdjük el 

készíteni a vázlatot, bekezdésenként haladva [58]. 

Gyakorlati alkalmazás 

5. ábra Koncentrikus kör az irodalmi műnemekről 4. ábra Koncentrikus kör a népköltészetről. Készítette: a Vári 

II. Rákóczi Ferenc Középiskola 5. osztálya (2017). 

6. ábra Memóriavázlat A három kismalac c. meséhez.  
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A Népdalok című téma feldolgozásánál a következő képpen készíthetünk 

memóriavázlatot [13, 16 – 24. o.]: 

A tanári magyarázatot követően a tanóra begyakorlás szakaszában 

párhuzamosan a tankönyvvel való munkálva végezzük a feladatot frontális 

formában.  

1. Tananyag előzetes áttekintése 

2. Téma felírása 

3. Bekezdésenkénti áttekintés. 

4. Az áttekintett részek sematikus, kulcsszavakkal és ábrákkal történő 

ábrázolása. 

5. Vázlat áttekintése és ellenőrzése.   

A tanmenet szerinti következő téma a Népmesék [13, 25 – 28. o.]. A tanult 

rendszerezési technika gyakorlására a diákoknak kijelölhetjük egy adott mese 

vagy a könyvben lévő tananyag önálló munka formájában vagy házi feladatként 

történő feldolgozását.  

A vizuális tanulástechnikák alkalmazásánál a munka párhuzamosan zajlik a 

frontálisan és a diákok füzetében.  Szükséges tanári eszközök: A1 méretű 

papírlap, színes íróeszközök. (A vázlatokat az osztályban lévő táblára is 

elkészíthetjük, viszont a papír alapú munkák a későbbiekben is megmaradnak, a 

7. ábra. Memóriavázlat a Népdalok c. témához. Készítette: a Vári II. Rákóczi Ferenc Középiskola 5. osztálya 

(2017) 
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következő órákon ismétlésként használhatóak). A diákok részéről: gyakorló füzet 

(legideálisabb A4 méret), színesceruzák, filctollak. 

2.4. Kooperatív oktatás. 

Bárdossy – Dudás – Pethőné – Priskinné a kooperatív oktatási modellben 

együttműködő tanulás következő hat fontos tényezőjére hívják fel a figyelmet: 

1. Szemtől szembe kommunikáció: Az együttműködő párok, kiscsoportok 

mindegyikében szükségszerűek a közvetlen – szemtől szembe − 

interakciók, ennek lehetősége nélkülözhetetlen. 

2. Megosztott felelősség: Az együttműködő tanulás során mindenki 

mindenkitől kérhet és kaphat segítséget. Az egyenlő arányú részvétel, 

munkamegosztás elengedhetetlen feltétele a közös sikernek. 

3. Kölcsönös függés: A kooperáló tanulás során a résztvevő egyének és az 

együttműködő párok/csoportok fejlődése, eredményessége kölcsönösen 

összefügg. 

4. Egyéni számonkérhetőség: A kooperatív tanulásban minden résztvevő 

egyénileg felelős a rábízott részfeladat elvégzéséért.  

5. Megfelelő szintű szociális készségek minden tanulónál: A tolerancia, az 

empátia, a bizalomépítés, a döntéshozás és a konfliktuskezelés megfelelő 

szintje nélkül lehetetlen az együttműködés. 

6. Időkeretek: Az együttműködő tanuláshoz szükséges előzetesen 

meghatározni az időkereteket is, hogy a tanulók meg tudják tervezni [8, 

383. o.]. 

Akkor optimális a kooperatív tanulás, ha a megtanultak alkalmazása, 

összetett, komplex fogalom, jelenség megismerése, megértése, valamilyen 

probléma megoldása, a kreativitás érvényesülése, fejlesztése vagy különböző 

következmények, következtetések, perspektívák megfogalmazása a cél. A 

módszer segítségével megoldandó feladatoknak a következőknek kell 

megfelelniük: 

 érdekes, és megoldható az együttműködők számára; 

 több a megoldási lehetőség; 
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 az egymástól eltérő (az egyes tudásterületeken különböző 

teljesítményű, eltérő tanulási motivációval, módszerekkel, technikákkal 

stb. rendelkező)  

 együtt tanulók mindegyike hozzájárulhat a közös munkához;  

 a többféle képesség, készség, tudás, magatartás gazdagítja a közös 

eredményt [27, 96. o.]. 

2.4.2. Tandem  

Az a munkaforma, amelyben két tanuló közösen old meg kapott vagy vállalt 

tanulmányi feladatokat. Gyakran tekintik a szakirodalomban a csoportmunka 

egyik változatának.  

Sajátossága, hogy az együttműködés során kialakuló kölcsönös függési, 

felelősségi és ellenőrzési viszonyok eredményeként a pár tagjai között az 

egymásrautaltság kizárólagos.  

Alkalmazásának feltételei: a gyerekek rendelkezzenek a feldolgozandó 

tartalom tudásával, önálló tanuláshoz szükséges előzetes ismerettel, jártassággal, 

készséggel; tudják és akarják követni a kooperáció normáit; a feladat 

megoldásához legyen szükség a pár valódi együttműködésére, azaz a 

gondolatcserére, a tevékenység megosztásra. A pedagógiai céltól függően a párok 

alakulásának/alakításának többféle módja lehet. Mind a feldolgozott oktatási 

tartalom elsajátítása, mind az együttműködés során kialakuló közvetett 

hatásrendszer szempontjából kiemelkedően hatékony megoldás, amikor az 

egymással rokonszenvi kapcsolatban levő, egymást a közös munkára választó 

tanulók alkotnak párt [43, 91. o.]. 

A tanítási-tanulási folyamat szervezésekor viszonylag gyakran alkalmazott 

megoldás, hogy két személy párban együtt dolgozik vállalt vagy kapott tanulási 

feladatok megoldásában. Ollé János elkülöníti a páros és a csoportos tanulást [55, 

109. o.]. 

Gyakorlati alkalmazás 

A módszer felhasználható például portfólió készítéséhez. A Micimackó című 

meseregény tanításánál [13, 105–108. o.] (8. számú melléklet) a diákokat párokba 
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soroljuk. A párválasztás történhet véletlenszerűen (pl. kalapból húzott nevekkel) 

és a tanár kijelölésével.  

A pároknak a regény egy-egy szereplőjéről kell portfóliót készíteni. 

Ajánlatos egy szereplő portfóliójának a közös elkészítése. 

1. Párok meghatározása. 

2. Feladat kijelölése: 

 Szereplő kiválasztása/kijelölése. 

 A portfólió összetételének megbeszélése. 

 Források megjelölése: tankönyv, a meseregény nyomtatott vagy 

elektronikus alapú példánya. [90]  

 Számonkérés formájának meghatározása:  

1. max. 4 oldalas dokumentum készítése, adott sablon 

alapján, amelyet a közös drivera kell feltölteni. 

2. nyomtatott vagy rajzolt A/4 formátumú illusztráció 

3. tetszőleges szövegrész tartalmának páros elmesélése 

3. Értékelés: a közös munka alapján. 

A feladat megvalósítására szánt idő: 1 hét 

2.4.3. Kooperatív csoportmunka  

A tanulóközpontú pedagógiai szemléletmód és gyakorlat szimbólumává vált 

csoportmunka során a 3–6 fős csoport kialakulhat a pedagógus útmutatása, vagy 

a csoporttagok szimpátiaválasztása alapján is [55, 112. o.]. 
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Profilkészítés vagy 

Önéletrajz készítése.  

Kreatív csoportos módszer a 

mű szereplőinek jellemesére. Papír 

alapon elkészíthető egy önéletrajzi 

sablon [87] használatával, online 

verzióban valamely közösségi 

portálon tervezhetünk fiktív 

adatlapot a kiválasztott 

karakternek. 

Gyakorlati alkalmazás 

A János vitéz című elbeszélő költemény 

tanításánál a szereplőknek virtuális profilt 

készítünk.  A tanulókat 3-4 fős csoportokba 

rendezzük, majd kiosztjuk a karakterek neveit. 

1. Regisztráció 

2. Adatok feltöltése 

3. képek feltöltése 

4. Kapcsolatok megjelölése 

Helyszín: informatika szaktanterem.  

Szükséges eszközök: számítógép, internetkapcsolat. 

A munkát a tanár a profil megtekintésével ellenőrizheti.  

8. ábra János vitéz facebook profilja. Saját szerkesztés. 
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2.4.4. Gyűrű módszer  

Ahogy Kagan nevezi a kettős kör [63] alapvetően a társas kapcsolatok 

fejlesztésére irányuló kooperatív tanulási technika. 

Lényege, hogy a diákok két koncentrikus 

körben helyezkednek el úgy, hogy a külső és 

a belső körben állók szembefordulnak 

egymással, és adott idő alatt 

információkat osztanak meg egymással 

egy -egy témakörrel kapcsolatban.  

Az idő letelte után a feladatot 

irányító pedagógus döntése alapján az 

egyik (vagy a belső, vagy a külső) kör elmozdul 

jobbra vagy balra, és egy új diáktárssal 

kezdődik a feladat elölről, tehát az információkat újból megosztják egymással. 

A kettős kör, olyan kooperatív mestermódszer, amely kiválóan alkalmas 

adatok megjegyzésére, begyakorlására [25, 28. o.]. 

Kezdetben érdemesebb kisebb időtartamot (1-2 perc) megadni, amennyiben 

már rutinosabbá válnak a tanulók az információ megosztás időtartama növelhető 

akár 5-10 percre is, természetesen ez függ a megadott témától is. 

Gyakorlati alkalmazás 

Alkalmazható irodalomelméleti ismeretek begyakorlásához. A János vitéz 

tanításánál találkozunk az elbeszélő költemény fogalmával és jellemzőivel [13, 

146. o.], az ezt követő órán a költői jelző [13, 151. o.], majd a hasonlat [157o.] és 

a metafora fogalmával [13, 164. o.]. Ezek megtanulására alkalmazhatjuk a 

módszert.   

Szükséges eszközök: fogalomkártyák, síp, stopper, elegendő mozgástértér a 

köralkotáshoz.  

Lépések: 

1. Csoport két egyenlő részre osztása  

2. Feladat ismertetése 

9. ábra A gyűrű módszer menete 
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3. Külső és belső kör alkotása 

4. A belső körben állók megkapják és elolvassák a kártyán lévő szöveget. 

5. Adott irányba (jobbra, balra) indul a külső kör és a belső körben álló 

diákok mindegyikénél el töltenek 1 – 1,5 percet. Ez idő alatt a külső kör 

diákjai igyekezne megtanítani a kártyájukon lévő fogalom definícióját 

az előttük álló diákkal.  

6. Miután a külső körben mindenki megismerkedett minden fogalommal, 

a párok cserélnek. 

Az eredményességet ellenőrző teszt írásával mérhetjük fel. A diákok két 

érdemjegyet kapnak. Egyiket saját teljesítményükért, másikat azért, hogy a 

megtanítandó fogalmat mennyire sikerült elsajátítani a társaknak (ezt az ellenőrző 

tesztmunka áttekintése után tudjuk értékelni) 

2.4.5. Mozaikmódszer 

Aronson a versengés szülte ellenségesség és az előítéletek csökkentése 

érdekében dolgozta ki ezt a kooperatív technikát. A megtanulandó anyagot 

értelmes egységekre bontotta (pl. egy híres ember életrajzát gyerekkorra, ifjúkorra 

stb.), és akkora csoportokat alakított ki, hogy minden csoportnak egy-egy részlet 

jusson [47, 304. o.]. 

Csoport tagjainak részeredményei összeadódnak és így kerül mindenkinek a 

birtokába a teljes ismeretanyagnak. A közösséget 3−6 fős csoportokra osztják, és 

a megtanulandó tananyagot a csoportlétszám szerinti önálló egységre bontják. A 

csoporttagok megtanítják társaiknak az általuk elsajátított ismeretet. A 

mechanizmus majd a csoportok között is ismétlődik. Tehát az első szinten, a 

csoporton belüli mozaik, a második szinten a csoportok közötti mozaik 

érvényesül.  A módszer alkalmazható az egyes irodalmi művek részleteinek 

elemzésére, ismertetésére [25]. 

Gyakorlati alkalmazás 
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A Kis herceg című regény [128-134. o.] tanításánál alkalmazható a 

tankönyvben feltüntet részletek vagy akár a 

tankönyven kívüli szövegrészek 

megismertetésére is. 

Szükséges eszközök: kinyomtatott 

fejezetek [91], A1 vagy A3 papír, színes író és 

rajzeszköz. 

1. Előzetes tereprendezés – 

„csoportbázisok” kialakítása 

2. Az osztály tanulóit három-négy csoportra osztjuk (a létszámtól függően) 

3. Szövegrészek kiosztása (ideális esetben minden csoporttag külön 

példányt kap) 

4. Feladat ismertetés (Fontos, hogy minden csoporttag szerephez jusson!) 

 Szöveg áttekintése (egyénileg, majd csoportosan) 

 Szereplők leírása 

 Kérdések megfogalmazása 

 Vázlat készítése (A1/A3 lapra) 

 Illusztráció készítése (A1/A3 lapra) 

(Az egyéni, majd áttekintés után a csoporttagok közösen vázlatot készítenek, 

majd felosztjak egymás között, hogy ki melyik vázlatpont tartalmát meséli el 

(mindenkinek beszélnie kell), illusztrációt készíthetnek az egész szöveghez vagy 

az egyes vázlatpontokhoz is.) 

5. A csoportok megismertetik egymással a fejezeteket. 

Ammenyiben rendelkezésre áll informatikaterem, a feladatot Microsoft 

PowerPoint [96] vagy Paint [95] program segítségével is elvégezhető. 

2.4.6. Brainstorming vagy ötletbörze  

Szabályozott, kreatív problémamegoldó módszerek. Sajátosságuk és 

eszközük az erős vizualitás, ami azért hatékony, mert a képi gondolkodás agyunk 

ősi üzemmódja [59, 90. o.]. 

Az ötletroham menete 

10. ábra Csoport megbeszélés közben. Forrás: 

https://tanulnijo.hu 
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• Első lépésként kiválasztjuk a témát és a feladatot.  

• Ezután ötleteket gyűjtünk. Bárki bármit javasolhat, azt a többiek nem 

kommentálhatják, és nem bírálhatják. Minden ötlet felkerül a táblára.  

• Hagyunk egy rövidebb szünetet az ötletek átgondolására. 

• A rendezés következik, az előnyök és hátrányok kritikus 

megfontolása, mérlegelése, megbeszélése. Az életképtelen ötletek 

ekkor már lekerülhetnek a tábláról.  

• Rangsoroljuk a legeredetibb, legmegfelelőbb ötleteket, végül – akár 

szavazással is – eldöntjük, melyik lesz az, amelyik megvalósításra 

kerül [25]. 

Gyakorlati alkalmazás 

A módszer a Műmesék [13, 63. o.] tanításánál használható.  

Kreatív csoportos feladatként a diákokkal végezhetünk meseírást. Lépései: 

1. A tanulókat, az osztálylétszámtól függően, két-három csoportba 

soroljuk.  

2. Megismételjük a mese szerkezeti jellemzőit. (esetleg nyomtatott 

formában kiosztjuk)  

3. Az ötletözön első szakasza a mese témájának kiválasztásánál kezdődik.  

4. Második lépésben a szereplők kerülnek megtervezésre. 

5. Harmadik lépésben a diákok írnak egy-egy történetet az adott témában, 

az adott szereplőkkel. 

6. Majd a konkrét történetek összevetése és értékelése következik.  

7. A mese legépelt formában kerül rögzítésre. 

8. A kész mű közös előadása. 

A feladat megvalósítására szánt idő: 2-3 nap 

Fontos, hogy a csoporton belül minden diák szót kapjon, ezért a technika 

tanulásánál elengedhetetlen a tanári irányítás.  

2.4.7. A projektoktatás 

Egy összetett feladat, melynek középpontjában többnyire gyakorlati, a 

tanulók érdeklődésének is megfelelő probléma áll. Ennek megoldásához a 
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tanulóknak a tantárgyi kereteken kívüli információkra, összefüggésekre is 

szükségük van, így a tantárgyak határai fellazulnak és az ismeretek a probléma 

összefüggéseinek megfelelően átstrukturálódnak [17, 25. o.]. 

Gyakorlati alkalmazás 

Felhasználható a Mondák világa [13, 78. o.] című fejezetnél. Mivel a 

módszer alapvetően tantárgyak közötti, interdiszciplináris megközelítésre szolgál, 

a projektekben történelmi-irodalmi-földrajzi és kultúrtörténeti részek 

szerepelnek. Ezért fontos a különböző tárgyakat oktató tanárok közötti kooperáció 

is.  

1. 4-5 fős csoportok összeállítása.  

2. Feladat ismertetése: 

A diákoknak csoportonként egy-egy projektet kell megalkotniuk 

valamelyik előre meghatározott kárpátaljai településről. Például: 

Borzsova projekt  

Munkács projekt 

Dercen projek 

3. A projekteknek a következő részeket kell tartalmazniuk:  

1. A helység történetének jellemzése 

2. A helységgel kapcsolatos mondák (egyéb irodalmi kapcsolatok) 

3. A helység napjainkban 

4. Híres emberek, szobrok, épületek, emlékművek az adott helységben.  

4. Források és segédanyagok megjelölése. Pl.: Rákóczi Virágai [33] vagy 

a Szép asszony dombja című mondagyűjtemények stb.  

A projekt végeredményeként egy 15 perces PowerPointtal bemutatott 

előadást és az előadáshoz kapcsolódó kérdéssort vagy tesztlapot kell 

készíteni. Az előadás során minden diáknak fel kell szólalnia. A feladat 

megvalósítására szánt idő: 1 hét. 
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2.5. Digitális oktatás. 

A digitális eszközök a tanuló és a tanár számára egyaránt kibővítik a tanulási 

környezetet, eltörlik a tanulási környezet osztályteremre vonatkozó korlátait [54, 

94. o.]. 

Az Információs és kommunikációs technológia (továbbiakban: IKT) körébe 

sorolható minden olyan számítógépes-informatikai eszköz, alkalmazás és 

szolgáltatás, amely a tanítási-tanulási folyamatba bevonásra, felhasználásra kerül 

[52, 4. o.]. Tehát ide tartozik a laptop, notebook, okostelefon, tablet, a kivetítő, az 

interaktív tábla és más információ tárolására, szerkesztésére és megjelenítésére 

használható eszközök.  

Interaktív tábla. Egy érintésérzékeny felülettel rendelkező eszköz, amelyet 

számítógéppel összekapcsolva megjeleníthetőek és vezérelhetőek rajta a 

különböző digitális tartalmak. Az interaktív táblák pedagógiai hasznát két fő 

területre lehet bontani: egyrészről kiváló szemléltetőeszközök, másrészről 

interaktív tevékenységet tesznek lehetővé megfelelő feladatok által [30, 94. o.]  

Az óra bármely szakaszában előhívható a digitális hivatkozott tartalom. A 

digitális táblákon vannak u.n. alapsablonok, amelyekbe csak be kell írjuk az 

információt (pl. puzzle, memóriás párkereső stb.), de könnyedén vizuális 

magyarázatok készíthetők, a számtalan rajzolóeszköz segítségével pl. a 

www.kubbu.hu oldal segítségével.  

Vannak interaktív tananyagok és digitális tartalmak, amelyekhez 

interaktivitás társítható, ingyenes pl. Sulinet Digitális Tudásbázis [97], Iskolai 

Tehetséggondozás [109]. 

http://www.kubbu.hu/
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Az animációk szemléltetik például a regények szereplőinek 

kapcsolatrendszerét, így 

lehetőséget adhatnak a 

történetismeret ellenőrzésére 

is, valamint kiindulópontjaivá 

válhatnak további feladatok 

számára, mint például a 

szöveget átszövő motívumháló 

feltérképezése, az elbeszélői 

alakteremtés értelmezése [11, 

22. o.]. 

BYOD (Bring your own device – Hozd magaddal a saját eszközöd) 

mozgalmat. A lényege nagyon egyszerű: mindenki magával hozza a saját 

mobilizálható IKT eszközét és azt használják fel a tanórán [30, 102. o.]. 

A legtöbb tanuló digitális magatartását már kisiskolás korától az „always 

online” üzemmód jellemzi [67, 38. o.]. 

Multimédia-prezentáció a különböző modalitású információegységek 

képernyőn megjelenített, integrált rendszere. A multimédia-programok 

alapvetően vizuális és auditív elemeket alkalmaznak [35, 53. o.]. 

2.5.1. Movie maker [115] 

A program elindítása - Letöltés, telepítés után a program elindulásakor egy 

hasonló ablakot fogunk kapni. A felső sáv a menü, a legújabb Microsoft 

programok stílusában. Az ablak többi része a timeline, ahol maga a videóvágás 

zajlik. 

A fényképek, videók betöltése - Célszerű egy helyre gyűjteni azokat a 

fotókat, videókat melyekkel dolgozni szeretnénk. Kattintsunk rá a Videók és 

fényképek hozzáadása menüpontra, és máris megnyílik az az ablak, amelyben 

megkereshetjük a fotókat tartalmazó mappánkat. Ebből akár egyesével is 

betölthetjük a képeket, de sokkal időkímélőbb módszer, ha a SHIFT gombot 

folyamatosan nyomva tartva szép sorban a fotókra kattintunk (mindet kijelöljük), 

11. ábra Interaktív tábla: "VARÁZSDOBOZ" alkalmazása a Meseregény c. fejezet 

összefoglalásánál. Saját szerkesztésű feladat. 
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és egyszerre betöltjük őket. (A kattintgatás helyett a SHIFT+jobbra nyíl is 

ugyanezt eredményezi.) 

1. A fotók sorba helyezése - Kiválasztott fotóinkat máris láthatjuk a 

jobboldali szerkesztőablakban. Ám gyakran nem abban a sorrendben vannak, 

amelyben mi szeretnénk bemutatni őket. Az átrendezés nagyon egyszerűen a fogd 

és húzd módszerrel történik, vagyis ráállunk az áthelyezendő képre, és a bal 

egérgombot lenyomva átvonszoljuk oda, ahol látni szeretnénk (két másik kép 

közé természetesen). Ilyenkor az éppen aktuális kép megjelenik a baloldali 

előnézeti ablakban is.  

2. Dobjuk fel a diavetítést némi extrával! - A program előre gyártott 

témákat biztosít nekünk, amelyekkel alig van valami teendőnk. A felső rész 

közepén látható négy színes négyzet alakú képecske, alattuk az "Automatikus 

filmkészítési témák" felirattal. Válasszunk ki egyet és menjünk fölé az 

egérmutatóval. Rá se kell rákattintani, a baloldali előnézeti ablak máris elkezdi 

bemutatni, hogy fog kinézni a videónk! Egyes fotóink alatt kis szövegablak 

jelenik meg: ez mutatja, hogy ide később bármilyen szöveget beírhatunk, ha 

akarunk. Ha eldöntöttük, hogy melyik a legszimpatikusabb, kattintsunk rá a 

kiválasztottra. Ha nem tetszik, később kicserélhetjük! A téma nemcsak a 

12. ábra AMovie maker felhasználói felülete mesekészítés közben. Saját szerkesztés. 
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feliratokra van hatással. Szabályozza azt is, hogy milyen átmenetek legyenek a 

képek között, és hogy az egyes képek milyen animációkat kapjanak. 

3. Zene hozzáadása - Ha a témát kiválasztottuk, máris felugrik a kérdés: 

Még nem vett fel zenét. Fel kíván most venni egy dalt? 

Természetesen azt szeretnénk, ha a zene éppen addig szólna, amíg a 

diavetítés tart. Szerencsére ezt is elintézi nekünk a program. Ehhez először a felső 

menüsorban a Projekt feliratra kell kattintanunk. Ekkor rögtön megváltozik a 

képernyőnk, és a felső sorokban új lehetőségek bukkannak elő. Ilyen pl. az 

Igazítás a zenéhez, amire ha rákattintunk, akkor a vetítés annyi ideig megy majd, 

ameddig a kiválasztott zeneszámunk tart. Ez persze akkor lesz igazán 

eredményes, ha a képeink száma és a zene hossza egyensúlyban van. Ha kevés 

képhez hosszú zenét választunk, akkor nagyon hosszú lesz az egy képre jutó idő, 

vagyis lassú, vontatott lesz a vetítés. Túl sok képnél pedig ideges, kapkodó lesz a 

látvány: alig bukkan fel egy kép, már következik is a másik. 

4. Feliratok készítése - A képek alatti feliratsáv még némi munkát ad 

nekünk. Sorban csak rá kell kattintani a feliratsáv területeire, és fölülírni az ott 

lévő szöveget valami sajáttal. Ha úgy érezzük, hogy az adott helyen nincs 

szükségünk szövegre, álljunk fölé, majd jobb egérgomb, és a felugró menüből 

válasszuk az eltávolítás menüpontot (vagy Delete). A szöveg szerkesztése nem a 

szövegsávban történik, hanem az előnézeti ablakban. Ilyenkor megint csak egy új 

menüpontba kerülünk (a fölső sorokban megjelenik a "Szöveghez tartozó 

eszközök" felirat, és alatta a "Formátum" menü jelzése), amelyben a 

leglényegesebb számunkra most az, hogy kiválaszthatjuk a betűtípust, a betűk 

nagyságát, sőt a "Szöveg időtartama" résznél még azt is, hogy a felirat hány 

másodpercig legyen látható. 

5. A film mentése - Ha mindezzel készen vagyunk, akkor már csak le kell 

mentenünk a kész videót. Kattintsunk újra a Kezdőlap menüpontra, hogy 

visszakapjuk a legelső képernyőnket. A képernyő jobb felső sarkában megjelenik 

egy Film mentése felirat. Ha rákattintunk a szöveg melletti lefelé mutató kis 

háromszögre akkor több lehetőséget is kapunk: el kell döntenünk, hogy 
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számítógépes megjelenítéshez szánjuk a filmünket, DVD-re szeretnénk majd 

kiírni, esetleg nagy felbontásban szeretnénk lementeni. Bármit is választunk, a 

végeredmény egy wmv (Windows Movie) kiterjesztésű fájl lesz. Ezt a 

fájlformátumot minden videófeldolgozó, lemezíró, stb program ismeri és kezeli. 

Ezzel a slideshownk már készen is van! Ha nincs időnk végig elkészíteni a 

videónkat, természetesen lehetőségünk van arra is, hogy a munkát félbehagyjuk 

és lementsük az éppen aktuális állapotában. Ehhez csak kattintsunk rá a 

"Kezdőlap"-tól balra lévő kis ikonra, ami leginkább egy kinyitott könyvre 

hasonlít. A felbukkanó menüből válasszuk a "Projekt mentése" menüpontot. 

Legközelebb a "Projekt megnyitása" segítségével megnyithatjuk. 

A legfelső sorban egy menürendszer látható, amelynek első eleme egy 

lenyíló menü. Emellett a Kezdőlap - Animációk - Vizuális hatások - Projekt - 

Nézet - Szerkesztés – Beállítások menüpontok találhatók. 

KEZDŐLAP - Ennél a menüpontnál található néhány olyan lehetőség, 

amelyekről még nem volt szó. Ilyen például a szövegek beszúrása. Az 

automatikus téma kiválasztásakor ugyan felkínál nekünk a program néhány 

szövegbeírási lehetőségeket, itt azonban arra is lehetőségünk van, hogy bármelyik 

képünkhöz feliratot helyezzünk el. Három kis ikon is található a Pillanatfelvétel 

mellett, amelyek erre szolgálnak. A szövegdoboz beszúrása előtt álljunk rá arra a 

képre, amelynél a feliratot akarjuk elhelyezni, majd kattintsunk rá valamelyik kis 

ikonra. Mindegyik más-más jellegű szövegdobozt varázsol elő, de szinte 

mindegy, hogy melyiket használjuk, mert később tetszés szerint átalakíthatjuk és 

pozícionálhatjuk a szöveget. Ebben a menüpontban lehetőségünk van még 

webkamera képét felvenni, képet elforgatni, stb - a feliratok magukért beszélnek. 

Itt oszthatjuk meg a kész produktumot bizonyos portálokkal (pl.: YouTube, 

Facebook), de ehhez először be kell jelentkezni a Windows Live rendszerbe. 

ANIMÁCIÓK - Ez a menüpont már sokkal több érdekességet takar. 

Alapvetően két különböző dolgot állíthatunk be vele: az egyes képek közötti 

átmenet módját ("Átmenet"), és magának a képnek az animációját ("Pásztázás és 
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zoom"). Ezek olyan elemei a diavetítésünknek, amelyek alapvetően határozzák 

meg a látványt, érdemes kísérletezgetni velük egy kicsit! 

VIZUÁLIS HATÁSOK - A képekhez speciális effekteket rendelhetünk 

(fekete-fehér, szépia és még sok más). Kiválasztásuk és kezelésük megegyezik az 

animációkéval. 

PROJEKT - Ezzel a menüvel is találkoztunk már a zene igazításával 

kapcsolatban. Ezen kívül a zene hangerejét (ill. a zene és a videó hangerejének 

viszonyát) és a diavetítésünk képarányát határozhatjuk meg (4:3 vagy 16:9). 

NÉZET - A lehetőségek magukért beszélnek: alapvetően a szerkesztés 

közbeni nézetek beállítását szabályozhatjuk. 

SZERKESZTÉS - Felerősítés-elhalkítás - ez csak akkor válik aktívvá, ha 

duplán rákattintunk a zenesáv zöld területére. A Felerősítés segítségével 

beúsztathatjuk a zenét a videó elején. Az Elhalkítás arra szolgál, hogy ha a zene 

hosszabb, mint a diavetítés, akkor az utolsó képeknél lehalkíthassuk (kiúsztassuk) 

a zenét. Időtartam - az egyik legfontosabb paraméter! Itt határozhatjuk meg 

minden kép vetítésének hosszát. Ha egy képre rákattintunk, akkor megadhatjuk, 

hogy hány másodpercig legyen látható. De kijelölhetjük akár az összes képet is, 

és akkor a beállítás minden képre érvényes lesz! Háttérszín - azoknál a 

képkockáknál működik, ahol nincs fénykép, csak felirat. A képkockára rákattintva 

aktívvá válik a menüpont, és meghatározhatjuk a szöveg mögötti háttér színét. 

BEÁLLÍTÁSOK - Új lehetőség a Kettéosztás, ami a zenesáv szétvágására 

szolgál. Vigyük a kurzort a zenesáv valamelyik pontjára, majd kattintsunk a 

Kettéosztásra. Látható, hogy a folyamatos zenesáv két részre válik. Ezeket külön 

erősíthetjük és halkíthatjuk vagy bármelyiket ki is törölhetjük, és más zenét 

helyezhetünk a helyére. A Beállításoknál található kezdési és végpontbeállítások 

is az egyes zenei részek beállítására szolgálnak. Idővonal-készítő  

2.5.2. Digitális történetmesélés [116] 

Amennyiben valaminek a történetét, történelmi eseményeket, emberek életét 

szeretnénk bemutatni, akkor látványosabbá is tehetjük, ha online idővonal-

készítőt használunk. Meg tudjuk adni napra pontosan az adott eseményt, sőt még 
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fotókat, videókat, blogokat is linkelhetünk hozzá. Bármelyik weboldalba 

beágyazható és könnyen használható. Nemcsak a történelem tanórákon lehet 

használni, hanem a bármelyik tanórán. 

2.5.3. Storyboard That [117] 

A Storyboard That a digitális kor történetmesélésének egyik eszköze, 

aminek segítségével képregényeket alkothatunk. Az eszköz nagyon egyszerűen 

használható, ezért a diákok is gyorsan megtanulhatják a használatát. 

Az eszközt kipróbálhatjuk regisztráció nélkül is, regisztrálni pedig Gmail, 

Facebook, Microsoft 365 stb. fiókunkkal is tudunk. 

Storyboard That több elrendezést, karaktert és helyszínt is ajánl azonnali 

használatra vagy saját magunk is feltölthetünk képeket. A színeket is 

változtathatjuk, például fekete-fehérben használhatjuk a helyszínt színes 

karakterekkel, vagy éppen fordítva. A karakterek előre meghatározott 

kifejezésekkel használhatóak (szomorú, gondolkodó stb), vagy magunk is 

beállíthatjuk a testtartást és arckifejezést. Ezután már csak a szövegeket kell 

hozzáadnunk, és már kész is az első képregényünk. 

13. ábra A tiki-toki felhasználói felület a reformkor idővonalának elkészítése közben. Forrás: http://www.tiki-

toki.com/timeline/entry/619222/Magyar-irodalom/ 
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A Storyboard That ingyenesen használható heti 2 képregény erejéig, szintén 

találhatunk előre elkészített óravázlatokat.   

A képregények elmenthetőek fájlként vagy prezentációként. 

Használható: webböngésző segítségével (okostelefon, számítógép, tablet 

stb.). 

Miért ajánlom? 

Mert könnyen 

kezelhető, ezért egészen 

kicsi gyerekek is 

használhatják, 

színesíthetik a 

munkájukat.  

Mikor? Történetek 

értelmezésekor - 

irodalom, történelem, 

vagy akár karakterek 

bemutatásánál, például 

egy-egy kémiai elem esetében, nyelvtanuláskor. 

Hasonló szoftverek: Pixton 

2.5.4. Tagxedo, a szófelhő készítő 

Számtalan alkalommal és módon alkothatunk szófelhőt. Képzeljünk el egy 

verset, amely a költő képében jelenik meg! Jelenítsünk meg egy történelmi 

eseményt a rá jellemző kifejezésekkel és a kor meghatározó személyiségének 

arcával! Gyűjtsünk szavakat egy adott témakörhöz, válasszunk hozzá illő képet! 

Készítsünk plakátot kedvenc olvasmányainkról! 

Ehhez nem kell más, mint a szabadon használható Tagxedo alkalmazás! 

Vidám, mozgó, teljesen egyedi, figyelemfelkeltő szófelhőket készíthetünk 

Tagxedoval. 

Nyissuk meg a Tagxedot (www.tagxedo.com). Válasszuk ki a Create 

menüpontot. Töltsük fel (Load)a megjelenítésre kiválasztott szavakat, 

14. ábra Digitális képregény 
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szövegrészleteket, majd a Submit gombbal hagyjuk jóvá. A szavakat 

elhelyezhetjük tetszőleges kép alapján, ilyenkor a Shape menüt válasszuk ki. Kész 

ábrákat találunk itt, de feltölthetünk akár saját képet is. Az alkalmazás mintás 

szófelhőt fog alkotni. A Theme menüben színvilágot állíthatunk be, a Font 

menüben pedig betűtípust válthatunk. Az írás irányát az Orientation menüben 

határozhatjuk meg. 

Végezetül mentsük el a képünket (Save)! Ha képként szeretnénk menteni, 

akkor válasszuk az Image fület: számos formátum és méret közül választhatunk. 

Ha weben kívánjuk közzétenni vagy megosztani alkotásunkat, akkor a Web 

fülnél generálhatunk URL-t. A Title ablakocskát kitöltve adjunk nevet 

alkotásunknak. Az alatta található téglalapban (Comment) leírást is készíthetünk, 

címkézhetünk. A Submit gombbal jóváhagyást végzünk, utasítást adunk URL 

generálására. Igényeink szerint több 

cím közül választhatunk. A Thumbnail 

kisméretű, nem interaktív; a Player 

Only URL pedig nagy, interaktív képet 

készít. A Complete URL a Tagxedo 

oldalát nyitja meg, az általunk készített 

nagy, interaktív képpel. Az IFrame 

Code Snippet a kép beágyazásához 

(weblapon történő megjelenítés) nyújtja 

a kész kódot. 

Képünket akár ki is nyomtathatjuk (Print).Szavak + kép + Tagxedo = 

Elragadó vizualizációs művészet 

15. ábra. Szófelhő Az okos leány című meséből. Saját 

szerkesztés. 
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2.5.5. Infografika  

Az infografika alkalmazott grafikai terület, a 

rajz, fénykép és a szöveg együttes alkalmazása, 

mindezen területek formanyelvének 

felhasználásával létrejött illusztráció. Több mint egy 

fénykép, összetettebb, mint egy rajz és sokkal 

informatívabb, mint az önmagában álló írott szöveg. 

2.6. E-learning csatornák. 

A world wide web az egész világra kiterjedő 

egységes információs rendszer, amely egyre 

növekvő mértékben integrálja a korábbi információs 

és kommunikációs rendszereket. 

Információtechnológiai szempontból nem más, mint 

a hipertext típusú információszervezés, a 

multimédia-prezentáció és az internet alapú 

kommunikációs kapcsolatrendszer integrációja. Ezt 

az új, „többdimenziós” információs univerzumot 

„hipertérnek” vagy „kibertérnek” (cyberspace) is 

nevezik. A rendszer információtartalma elvileg 

felölelheti az emberiség eddig összegyűjtött teljes 

ismeretkészletét [34, 56. o.]. 

Az online lét, azon túl, hogy kitágítja a tanulás 

fogalmát jelentős hatást gyakorol a tanulási 

szokásokra, technikákra: a multimédiás tartalmak 

bevonásával, a visszacsatolás szerepének 

felértékelődésével, a multitaskingra való 

képességgel, és az információmegosztás 

fontosságának növekedésével [57, 59. o.]. 

A multitasking – ide-oda váltó figyelem – az 

információs társadalom sajátja és a „digitális 
16. ábra Infografikus szerkesztés magyar 

költészet témában 
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bennszülöttek”, vagyis a számítógépet készség szinten használó generáció, 

számára teljesen elementáris magatartás. Az idősebb „digitális bevándorló” 

számára, akiknek a számítógéphasználat tanult folyamat, ez a csapongó 

viselkedés azt sugallhatja, hogy a felnövekvő generáció nem tudja figyelmét 

elmélyíteni semmiben [68, 34. o.]. 

Az információmegosztás iskolai példái az alábbiak: 

• wikik fejlesztése; 

• prezentációk megosztása; 

• tanári blog vezetése [96]; 

• online tudásportálok és tudásbázisok;[84] 

• közösségi felületek [56, 63. o. ]; 

2.6.1. A Blog  

Egyfajta online, webes napló, melynek elindítása, megtervezése, kialakítása 

nem sokkal bonyolultabb feladat, mint egy e-mail megírása. Bárki bármikor 

indíthat ingyenesen egy blogot, amelyet saját tetszése szerint alakíthat. 

Tanári és diák egyaránt indíthat blogot. [56, 73. o.] Erre léteznek ingyenes 

felületek is: Blogger [100], Blog.hu[99] , WordPress [98]. 

Ezt digitális környezetben megvalósíthatják úgy, hogy egy közös digitális 

produktumot, dokumentumot (például egy prezentációt, infografikát) hoznak 

létre, amit aztán bemutatnak, előadnak társaiknak. Ezt egy közös digitális felületre 

is publikálhatják. Ilyen célokra alkalmas lehet egy e-learning 2.0 rendszer, LMS 

környezet, egy Google+ felület, Facebook-csoport vagy blog. [30, 103. o.] 

2.6.2. A YouToube  

Videómegosztó-oldal a felhasználók által létrehozott tartalmakat (User-

Generated Content, UGC) kínál fel „A mozgókép-alapú eszközök nagy 

valószínűséggel a legnépszerűbb multimédiás eszközök közé tartoznak, s egyben 

erős motivációul is szolgálnak, ha a tanulási folyamatban megfelelő módszerekkel 

és gyakorisággal vannak jelen. A hatékony, tanulást elősegítő videofelvétel jóval 

több egy puszta filmrészletnél; egy tanár-diák kommunikációs csatorna. A 

YouTube-ot jelenleg főként nyelvtanárok használják életszerű nyelvhasználati 
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helyzetek bemutatására, hiszen a filmekből megismerhetjük az idegen ország 

kultúráját és hétköznapi közlésmódját is”[67, 17. o.]. 

A videóknak és egyéb multimédiás tartalmaknak a tanóra RJR-modell 

(ráhangolódás – jelentésteremtés – reflektálás) szervezési fázisában van 

jelentőségük [11, 149. o.]. 

A rohangálódás során a tanuló felidézi eddigi ismereteit a téma kapcsán. A 

jelentésteremtés fázisában új információkkal, új tartalommal való megismerkedés 

történik.  A tanulók a reflektálás fázisában szilárdítják meg az újonnan tanult 

ismereteket, és az új gondolatok beágyazódásához aktívan alakítják személyes 

értelmezői kereteiket, ez a kritikai gondolkodás kialakulásához elengedhetetlenül 

fontos [11, 152 o.]. 

2.6.3. Az online tudásportálok. 

Olyan internetes weblapok, 

amelyek eléleti ismereteket vagy 

gyakorlási lehetőségeket kínálnak 

az egyes tudományterületek terén 

szerezhető ismeretanyag 

bővítésére.  

Irodalomtanulási lehetőség 

van pl. az Okosdoboz [113], 

Zanzatv, Sulinet stb. 

Az Okosdoboz egy olyan digitális taneszköz, mely grafikus feladatsorokkal, 

gondolkodási képességeket 

fejlesztő játékokkal és rövid oktató 

videókkal segíti az általános iskolás 

gyerekeket az ismeretek 

elsajátításában [103]. Az oldalon 

találunk segédanyagot a Mesék 

világa, A csodaszarvasmonda, 

János vitéz, A Pál utca fiúk című 

17. ábra 

18. ábra 
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témákhoz. Ezek alkalmasak egyéni munkához, de interaktív tábla segítségével, 

akár osztálymunkaként is felhasználhatják a tanárok. 

2.6.4. A Wikipedia 

Szintén a felhasználók által létrehozott tartalmakat kínál. A Wikipédia 

többnyelvű, nyílt tartalmú, a nyílt közösség által fejlesztett online 

világenciklopédia, amelyet a floridai központú nonprofit Wikimédia Alapítvány 

üzemeltet, szerkesztését pedig önkéntes közösség végzi [94]. 

2.6.5. Közösségi felületek 

Hasonlóképpen önszerveződési alapon működnek. Az e-társadalom 

platformjai azontúl, hogy a tanár-tanuló és tanuló-tanuló közötti kapcsolgattatásra 

alkalmazhatóak, lehetősséget nyújtanak egy új közösségi munkaformára is.  

Például a legnépszerűbb közösségi oldal, a Facebook [111] lehetőséget nyújt 

tanulói csoport és csoportos megbeszélés létrehozására. A létrehozott oldalra 

különböző dokumentumokat és fájlokat tölthetünk fel.  

A Facebookon házi feladatok is kiadhatók és bekérhetők. Feltétele a pontos 

nyilvántartás: feltétlenül szükséges szisztematikusan regisztrálni, ki az, aki már 

elküldte a kért anyagot. A diákok munkái, szövegei, anyagai is közzé tehetők, 

megoszthatók a közösségi oldalon – természetesen az adott diák beleegyezésével 

[11, 170. o.]. 

2.6.6. Felhőalapú együttműködés 

A kezdeti lépésektől kezdve mások is bekapcsolódhatnak, hozzáférést 

kaphatnak, és ezzel a munka részesei lehetnek [54,103. o.]. Ezeknek a 

rendszereknek az alkalmazása során a tanulók közösen, egy időben 

szerkeszthetnek, készíthetnek különböző digitális produktumokat, feltölthetik 

saját és megtekinthetik egymás munkáit. Alkalmazható programok pl. Google 

Drive, Dropboxban vagy a Microsoft OneDrive stb.  
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Minden Gmail fiókhoz 15 GB ingyen tárhely tartozik a Google Driveon 

[112]. Ajánlatos egy kifejezetten az oktatási tananyagok feltöltésére létrehozni 

egy e-mail fiókot [93]. A drivera feltöltött adatokhoz linkeket készíthetünk, 

amelyeket megosztunk a diákokkal, a fájlok hozzáférhetőségét és 

szerkeszthetőségét is szabályozhatjuk. 

 

A következő linken a dolgozatomban felhasznált 5. osztály számára készített 

interaktív tananyagok találhatóak: 

https://drive.google.com/open?id=1uDHpn3tRVto6a6CywOeXwBeZ8h8y-

ftp 

2.6.7. Online gyakorlóteszt 

Az egyéni munka egy formája. A Google Űrlapok [86] segítségével a tanár 

akár minden témához online gyakorlólapot hozhat létre. A rendszerben a 

kitöltéseket nyomon követhetjük és értékelhetjük. Alkalmas az új tananyag 

begyakorlására, a témakör végén történő rendszerezésre, témazáró dolgozathoz 

való felkészülésre. Amennyiben rendelkezésre áll informatikaterem a témazáró 

dolgozatokat is kitölthetjük online formátumban. Ellenőrizhető segítségével a 

szövegértési képesség is. [11, 178 o.]  (7. számú melléklet). 

 

19. ábra Google Drive mapparendszere 

https://drive.google.com/open?id=1uDHpn3tRVto6a6CywOeXwBeZ8h8y-ftp
https://drive.google.com/open?id=1uDHpn3tRVto6a6CywOeXwBeZ8h8y-ftp
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Az online kérdőív ezenkívül felhasználható teljesen új ismeret önálló 

megismerésére is. Ebben az esetben a diák kutató munka által ismerkedhet meg a 

tananyaggal, saját maga konstruálhatja azt.   

Mivel a konstruktivista pedagógia alapelve az, hogy a tudás nem valamilyen 

külső forrásból áramlik belénk, hanem magunk hozzuk létre, aktív gondolkodási 

folyamat eredményeként keletkezik. A megszerzett új információkat a diák már 

meglévő ismereti rendszerébe illeszti be [52, 51. o.] (5.,6. számú melléklet). 

Gyakorlati alkalmazás például a Meseregény című [13, 104 – 145. o.] fejezet 

zárásaként létrehozott online teszt (4. számú melléklet). 

Tehát az irodalomoktatás hatékonysásának növelésére felhasználhatóak a 

gyakran használt frontális osztálymunka innovatív változata, diák egyéni 

tanulását támogató, individualitásra törekvő technikák és a csoportos 

együttműködés által fejlesztő, kooperatív módszerek egyaránt.  

A szervezési forma tekintetében az innovatív információátadás 

megvalósulhat hagyományos papíralapú eszközökkel, osztályteremi 

környezetben és a végtelen lehetőséget kínáló virtuális térben.   

Amint a fejezetből kiderül az innovatív módszerek, legyenek azok virtuális 

vagy hagyományos módon közvetítettek, számtalan kombinációban segíthetik a 

tanítás és tanulás folyamatát. 
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3. INNOVATÍV TANANYAGÁTADÁSI LEHETŐSÉGEK A 

KÁRPÁTALJAI MAGYAR SZAKOS TANÁRÁKO 

SZEMSZÖGÉBŐL 

3.1. A kutatásról 

2018 őszén kutatást végeztem a kárpátaljai magyar iskolákban magyar 

nyelvet és irodalmat, valamint integrált irodalmat/világirodalmat oktató tanárok 

körében az innovatív módszerek és az újabb számítástechnikai eszközök 

használatáról, és alkalmazásának lehetőségeiről az iskolákban.  

3.2. Hipotézisek 

A kutatás tervezésekor feltételeztem, hogy: 

 a kárpátaljai magyar iskolákban elérhetőek az alapvető 

infokommunikációs eszközök: számítógép, laptop, internet, 

projektor, interaktív tábla stb. 

 az irodalmat oktató tanárok többsége használja is ezeket az IKT 

eszközöket munkája során 

 az irodalmat oktató tanárok többsége használ innovatív 

módszereket az oktatási folyamat során 

 a tanárok többsége rendelkezik azokkal a készségekkel, 

kompetenciákkal, ami szükséges az innovatív módszerek hatékony 

alkalmazásához az irodalomoktatásban 

3.3. A kutatási módszerről és a mintavételről 

Kutatási módszerként magam is innovatív eszközt használtam: online 

kérdőívet készítettem, de igény esetén papír alapon is elküldtem a kitöltendő 

kérdőívet. A mintavételnél célom az volt, hogy lehetőség szerint minél több 

kárpátaljai magyar irodalomtanárhoz eljusson a kérdőívem. A személyes 

kapcsolatokon túl a KMPSZ 2017/2018-as adatbázisából is kaphattam 

elérhetőséget, ahová ki is küldtem az online kérdőíveket.  

Összesen 72 tanárhoz küldtem kérdőívet, és 28 értékelhetően, teljesen 

kitöltött kérdőív érkezett vissza határidőre. Ez nem is kis szám, ha figyelembe 

vesszük, hogy a kutatás célját tekintve a kérdőívet csak olyan tanárok tölthették 
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ki, akik oktatnak irodalmat is, a csak nyelvtant oktató pedagógusok így 

kimaradtak a felmérésből. 

A kérdőív összeállításakor a hipotéziseim ellenőrzésére zárt és nyitott 

kérdéseket, feleletválasztós-, skála- és több válasz megadására is alkalmas 

kérdéseket állítottam össze. A kérdőív 32 fő kérdést tartalmaz. Egyes kérdéseknek 

alkérdéseik is vannak (9. számú melléklet). 

Az adatokat az excell program segítségével rögzítettem, és elemeztem ki. A 

nyitott kérdésekre kapott szöveges válaszokat tartalomelemzéses módszerrel 

dolgoztam fel. 

Az adatok értelmezésénél, a következtetések levonásánál csak a kutatásban 

részt vevő válaszadókra, az általuk képviselt iskolákra vonatkozóan teszek 

megállapításokat, hiszen nem nevezhetjük a mintát reprezentatívnak, de így is 

bepillantást nyerhetünk a kárpátaljai magyar iskolák működésébe az 

irodalomoktatás terén. 

Az eredményekről az alábbiakban részletesen beszámolok, amit diagramok 

segítségével is szemléletetek. 

3.4. Alapadatok az adatközlőkről 

A kérdőívet összesen 28 irodalmat, világirodalmat oktató tanár töltötte ki, 

legtöbben beregszászi járási iskolában oktatnak (14), de az ungvári, munkácsi, 

nagyszőlősi járási tanárok is kitöltötték a kérdőívet. így a túlnyomóan magyarok 

lakta régió minden járása nagyjából arányosan is képviselve van a kutatásban. 

A tanárok közül 7-en kevesebb mint 10 éves-, 9-en 10-20 év közötti-, 9-en 

20-30 éves munkaviszonnyal rendelkeznek, hárman pedig már több mint 30 éve 

a pályán vannak. 

Az adatközlők közül legtöbben, 25 tanár az UNE-n, ketten a II. RFKMF-en, 

egy személy pedig a Nyíregyházi főiskolán szerezte meg tanári oklevelét, és 

szinte mindannyian (27 fő) rendelkeznek szakirányú magyar nyelv és irodalom 

szakos végzettséggel. Egy tanár egyéb filológusi diplomával rendelkezik, közülük 

1-1 személy pedig jelenleg is folytatja tanulmányait. (3-as kérdés) 
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Az adatközlők közül 21 nő 

és 7 férfi volt. 

A tanárok közül 9-en a 

magyar nyelv és irodalom, 

valamint a világirodalom, 

integrált irodalom mellett egyéb 

tárgyakat is oktatnak: földrajz, 

történelem, ének-zene, művészettörténet, informatika, egészségtan, alsós tárgyak, 

rajz. Ez a kárpátaljai iskolákban tapasztalható általános tanárhiányra utal. 

A tanárok beszámolója szerint az iskolák elég jól ellátottak informatikai 

eszközökkel: a kérdőívet kitöltő minden tanár (28 fő) iskolájában van számítógép 

és kivetítő/projektor. 27 tanár internet-hozzáférésről is beszámolt. 24 tanár 

intézményében van laptop is, 20 tanár interaktív táblát is talál az iskolában, 18 

pedagógus Cd/dvd lejátszót is használhat. Tablet viszont egyik tanár szerint sincs 

az iskolákban, vagy nem tudnak róla. 

Megkérdeztük azt is, van-e az iskolában magyar és informatika 

szaktanterem. Kiderült, hogy informatika szaktanterem 24 pedagógus iskolájában 

van, míg magyar csak 12 tanár intézményében. Ha van is magyar szaktanterem, 

az már nincs olyan jól felszerelve IKT eszközökkel, mint általában az iskola 

maga. Ez jól látszik a következő diagramon is. 
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A tanárok többsége (16 személy, 57,1%) pedig egyáltalán nem is tart órát a 

szaktanteremben, vagy elég ritkán: további 3-3 fő naponta 1-2 órát, s mindössze 

3 tanár válaszolta azt, hogy minden órát ott tart.  
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3.5. Hagyományos módszertani segédeszközök: tanterv, tankönyv 

A szaktanterem meglétén kívül kíváncsiak voltunk arra is, hogy milyen 

hagyományos módszertani eszközök, segédeszközök állnak a tanárok 

rendelkezésére (9. és 17. kérdés). Míg általános tantervet minden tanár használ, 

addig egyéni tanmenete már nem mindenkinek van: 3 tanár nyilatkozta azt, hogy 

nincs. az oktatási folyamatban nagyon nagy szerepe van a tantervhez illeszkedő 

tankönyv/tankönyvek meglétének. Mindössze 18 tanár írta azt, hogy van 

tankönyv, további 9 oktató iskolájában van tankönyv, de az nem megfelelő, vagy 

nem elég, és 1 tanár nyilatkozta azt, hogy nem áll rendelkezésre tankönyv. 24 

tanár jelezte, hogy rendelkezésre állnak még nem hivatalos tankönyvek (például 

magyarországi), de nem mindenhol elegendő számban, 15-15-en olvasónaplót és 

munkafüzetet is használni tudnak. Tanári kézikönyv fele-fele arányban van, 

illetve nincs a tanárok birtokában. Előre gyártott szemléltetők 18 tanár munkáját 

segítik, míg könyvtár 21 tanár iskolájában van, további 5 iskolában pedig a 

tanárok véleménye szerint van ugyan, de nem megfelelő a felszereltsége. Egy 

iskolában nincs könyvtár sem. 

A 17. nyitott kérdésben megkérdeztük azt is, hogy Mi a véleménye a jelenlegi 

irodalom tantervről? Felépítéséről, a tananyag tartalmáról, alkalmazhatóságáról 

az oktatásban? Ha tehetné, min változtatna? 

Az alábbiakban a 28 válaszból a tipikusakat, informatívabb válaszokat 

idézem is.  

9 tanár pozitívan vélekedett a tantervről: megfelelőnek tartják, de lennének 

ötleteik, hogy min kellene változtatni a tananyag tartalmát és a kötelezőket 

illetően is.  

„7_Nem rosszak. Vannak témák, amit nem tartok korosztálynak 

megfelelőnek. Pl. 7. oszt. Szigeti veszedelem” 

„9_A jelenlegi tanterv megfelelő. A tananyag tartalmát megfelelően tudom 

alkalmazni.” 

„18_Megfelelő az integrált irodalom és a 10. osztályos magyar irodalom, de 

a 10. osztályos világirodalom felületes.” 
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„19_A jelenlegi, a 7. osztálytól kezdődően kronologikus szemléletű tanterv 

természetesen sok értékes, tanítandó életművet és alkotást tartalmaz, de szerintem 

túl sűrű, nem érkezünk eléggé elmélyedni egy fontosabb lírikus költészetében, 

vagy nem jut idő egy-egy olvasmány részletesebb elemzésére és megbeszélésére. 

Ha változtathatnék a tanterven, a kevesebb több elvét alkalmaznám, több órát 

adnék néhány fontosabb alkotásra, vállalva ezzel azt, hogy néhány költő vagy író 

életrajza, egy-egy verse vagy novellája kimarad a tananyagból. A kronologikus 

szemléletű tanterv helyett inkább problémaközpontú vagy projektalapú tanterv 

kialakítását tartom célszerűnek. Ezen belül több szabadságot adnék a tanárnak a 

tananyag kiválasztásában.” 

„28_ A tananyag felépítése logikus, bár több hangsúlyt fektethetne az 

irodalom rendszerének átláthatóságára. Nem csak az év elején kellene kitérni az 

egyes korstílusok jellemzésére, hanem a korszakjellemzésnek az egész évi 

tananyagot végig kellene kísérnie.” 

Azok, akik kritikát fogalmaztak meg a tantervvel kapcsolatban, általában azt 

hangsúlyozták, hogy túlzsúfolt a heti óraszámhoz képest, és inkább 

szövegközpontúvá tennék az irodalomtörténet-központúság helyett, de a 

szövegek, szerzők kiválasztásánál is lennének javaslataik. A legnagyobb kritikát 

a 10. osztályos tantervvel kapcsolatban fogalmazták meg, amelyikből kimaradt a 

felvilágosodás kora.  

„1_A tanterv elfogadható, több óraszám szükséges” 

„2_A középiskolások részére túlzsúfolt a tanterv a heti 1 óraszámhoz.” 

„6_Növelném az órák számát és nem irodalomtörténet- központúvá, hanem 

szövegközpontúvá tenném az irodalom oktatását” 

„20_Több időt szánnék az alkotások olvasására, megbeszélésére, 

értelmezésére.” 

„25_Nem biztos, hogy ennyire ragaszkodni kellene az időrendiséghez (l. 7. 

osztályban az Íliászt). Bizonyos szerzőknek más műveit tenném be a tantervbe, 

amit jobban be tud fogadni az adott korosztály (pl. az a tapasztalatom, hogy 
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nagyon nehéz 8. osztályosokkal elolvastatni /megszerettetni A kőszívű ember fiait; 

lehet, hogy az elbeszélésein keresztül jobban megszeretnék Jókait.)” 

„26_Túlzsúfolt. Több önállóságot adnék a tanárnak.” 

„21_A tantervek terén az új 10. osztályos világirodalom tanterv okoz 

nehézséget. Kimaradt belőle a felvilágosodás korszaka.” 

„24_Nagyvonalakban elégedett vagyok a tantervvel, csak az új, 10. osztályos 

világirodalmi tantervvel van gondom. Teljes mértékben kihagyták a 

felvilágosodás korát, és olyan orosz és amerikai képviselőket raktak be, amelyek 

eddig nem voltak a tantervben. Pld.: miért pont Tyutcsevről kell tanulniuk a 

gyerekeknek?” 

Egy későbbi kérdésben (22-es) kifejtik, hogy átlag 3-4 órában lehetne 

hatékonyan oktatni az irodalmat a tanárok többsége véleménye szerint 

Szintén nyitott kérdéssel kérdeztük a pedagógusokat a jelenlegi irodalom 

tankönyvekről általában, vagy arról a tankönyvről, amelyet ismer, használ 

munkája során. Kíváncsiak voltunk mi a véleményük a felépítésükről, a tananyag 

tartalmáról és alkalmazhatóságáról az oktatásban? A tankönyveket illetően 

nagyon megoszlanak a vélemények. Ugyanannyian vélekednek pozitívan (10), 

mint negatívan(10) a tankönyvek tartalmáról, és felépítéséről, és nagyjából 

ugyanannyian (8) részben jónak tartják a tankönyveket, részben viszont kritikát 

fogalmaznak meg velük kapcsolatban. 

18. Mi a véleménye a jelenlegi irodalom tankönyvekről (általában, vagy 

konkrétan valamelyik osztályos könyvről)? Felépítéséről, a tananyag 

tartalmáról, alkalmazhatóságáról az oktatásban? 28 válasz 

Néhány idézet a pozitív értékelésekből: 

„1_Az új tankönyvek elég jók, részletesek, több háttérinformációt 

tartalmaznak, melyek segítenek az adott korba elhelyezni, megérteni a tanulandó 

művet, de nagyon kevés a tankönyv, ezért nem mindenki tudja használni.” 

„2_A tankönyvek megfelelnek a tantervhez, szerintem jók. A tizedik 

osztályosoknak viszont még az új tantervhez még nincs tankönyvük.” 

„3_Megfelelö” 
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„9_Elégedett vagyok az irodalom tankönyvekkel.” 

„10_Az 5.ok,a 9.türhető kő” 

„11_azok jo konyvek” 

15_Használható segédanyag 

20_A tankönyvek általánosságban véve jók. 

21_Feladatokban, gyakorlatokban, változatos felmérőkben gazdagok. 

26_A tankönyv jól használható. Szükséges lenne munkafüzet készítése is. 

Néhány idézet a félig pozitív és félig negatív értékelésekből 

„8_Az 5-9 oszt könyvek megfelelőek, a felsősök hiányosak” 

„18_Felépítésüket tekintve jók, de az 5-9. osztályos túl sok felesleges 

információt tartalmaz” 

„22_A tankönyvek egyre színesebbek, tetszetősebbek, de néha túl 

bonyolultan fogalmaznak, nem az adott korosztálynak megfelelően.” 

„23_Sokkal színesebbek, bővebbek, viszont vannak olyan témák, amelyek 

nehezen érthetőek az adott korosztály számára.” 

28_Igazodik a tantervhez, helyenként elírásokat, pontatlan 

megfogalmazásokat tartalmaz (pl. 5. oszt. Antoine de Saint-Exupéry helyett 

Alexander van írva :D). Gyakori, hogy helyenként a Google egy az egyben 

ugyanazt a szöveget dobja ki, mint ami a könyvben van. 

Néhány példa, akik negatívan vélekednek a tankönyvekről:  

„4_sok a hiányosság” 

„6_A középiskolai tankönyvek nehezen követhetők, szerkesztési 

koncepciójuk nehézkes, inkább az irodalomtörténetet veszik alapul és kevésbé 

koncentrálnak az olvasási élményekre.” 

„7_Nehéz a nyelvezete a nyolcadikos- és kilencedikes tankönyveknek.” 

„12_kivenném az ókori eposzokat” 

„13_túl nehéz a szövegezésük” 

„16_10. osztályban jó lenne ha megjelennének az új tankönyvek irodalomból 

és világirodalomból” 
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„19_Általánosságban szólva a jelenlegi kárpátaljai irodalomtankönyvek 

sajnos nem a diákok életkori sajátosságainak és érettségi szintjének megfelelően 

készültek, túl sok bennük a száraz és fölösleges ismeretanyag, nem elég 

áttekinthetőek, kevés az illusztráció és a kreatív feladat. Más tananyagokkal és 

tankönyvekkel párhuzamosan, sok esetben csak minimálisan alkalmazom például 

a 10. osztályos Magyar irodalom c. tankönyvet.” 

„24_Néha hanyag munkának tartom, például a hetedikes tankönyv egyes 

részeiben szóról szóra ugyanazt a szöveget tartalmazza, mint a tizedikes.” 

„25_Túl zsúfoltak, "szellősebben" kellene megszerkeszteni őket, egy-egy 

témához rengeteg olvasnivaló társul, kisbetűs-nagybetűs rész -- a tanuló meglátja 

a mennyiséget, és bele se akar kezdeni. Az viszont tetszik, hogy egy-egy korstílus 

tárgyalásához festmények, szobrok képeit is mellékelik.” 

„27_Általában bonyolult nyelvezetű, nagyon sok fölösleges információt 

tartalmaz” 

Külön kérdésben rákérdeztünk arra is, hogy mit változtatna a tanár konkrétan 

a tananyag tartalmán, ha megtehetné. A válaszokat kulcsszavak, a válaszokban 

megjelenő kulcsmotívumok mentén csoportosítottam. Kevesen, de vannak, akik 

nem változtatnának, jó, ahogyan van. 5 tanár konkrétabb példákat emelt ki, ami 

nem megfelelő tananyag az adott korosztály számára: eposzok tanítása a 6. 

osztályban, vagy egyes művek szövegének az értelmezhetetlensége a mai fiatalok 

számára. Legtöbben pedig mozgatnák, cserélnék a tananyag tartalmát, versekből, 

meseregényekből, populáris és szórakoztató irodalomból többet javasolnak 

beemelni a tananyagba, mások viszont a meglévőn rövidítenének, mert zsúfolt. 3 

tanár nem tudott válaszolni a kérdésre. 

23. Ön szerint mit kellene és mit nem kellene tanítani irodalomból a 

jövőben?  Mi lenne hasznos, és mi felesleges? 

 Nem változtatna, nagyjából jó, ahogyan van: 

„1_Nem gondolom, hogy sokat kellene változtatni, fontosnak tartom, hogy a 

tanulók ismerjék a múltat és annak irodalmát, talán néhány modernebb regényt 

beletennék a tantervbe.” 
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„2_szerintem így jó ahogy van.” 

„7_A jelenlegi tanmenet következetes,megfelelő.” 

„11_minden hasznos” 

„12_semmit” 

 Az adott tananyag nehéz az adott korosztálynak vagy nem megfelelő: 

„4_Szigeti veszedelem nehéz 7. osztályban. 10-11 teljesíthetetlenül zsúfolt 

nyelvből, irodalomból.” 

„10_nehéz a gyerekeknek megérteni az eposzokat 6.osztályban , a Csongor 

és Tünde a 8. osztályban” 

„16_Elég nehéz az 5-7. osztályban eposzokat tanítani.” 

„18_Koruknak megfelelő irodalmat kellene tanítani minden osztályban. Az 

Ómagyar Mária-siralom, Homérosz eposzai a 7. Osztályban nem a gyerekek 

életkorának felel meg nyelvileg.” 

„23_Karinthy humorát nem értik az ötödikesek.” 

 Többet, kevesebbet, mást:  

„3_Tobb verset” 

„5_Nagyobb hangsúlyt kellene fektetni az irodalmi szövegekre, azok 

értelmezésére, korszakokra való reflektálására, az intertextuális vonatkozásokra, 

evokálásra.” 

„6_A Harry Potter sorozatot nem kell tanítani” 

„8_Wass Albert érdemes lenne.” 

„9_a korokat es az irokat” 

„13_Minéltöbbféle irodalmi műfajt. Kevesebb életrajzot2 

„14_Több műelemzés!” 

„15_legfontosabb a mű” 

„17_Szerintem több klasszikus és kortárs ifjúsági olvasmányt is érdemes 

lenne tanítani irodalomból. Olyan műfajú könyvek beemelésén is megérné 

elgondolkodni, amelyek eddig kevésbé voltak jelen a tantervben: fantasy, sci-fi, 

disztópia, kalandregény, krimi, young adult-művek, coming of age-történetek. 

Természetesen ezek esetében nagyon körültekintően kell válogatni, hogy mit 
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közvetítenek, illetve mennyire jól vannak megírva. Ezek mellett természetesen a 

legfontosabb klasszikus művekkel továbbra is meg kellene ismertetnünk a 

diákokat. A szinte teljes mértékben kronologikus szemléletű irodalomoktatás 

helyett a problémaközpontú vagy projektalapú tanterv kialakítását tartanám 

célravezetőnek. Nem irodalomtörténészeket, hanem olvasó és gondolkodó 

felnőtteket kell kinevelnünk a diákokból.” 

„19_Inkább a hosszabb terjedelmű alkotások feldolgozásával van gond, 

ugyanis kevés idő van rá.” 

„20_Hasznosnak tartanám több meseregény tanítását.” 

„21_Több meseregény tanítását vinném be az irodalom oktatásába.” 

„24_Több kortárs író bemutatása lenne szükséges” 

„25_Alapjában véve a tantervben lévő tananyag hasznos és szükséges is. 

Rövidíteni kellene kissé. A nyelvezeten ugyanakkor egyszerűsíteni kellene, illetve 

megakadályozni, hogy nem megfelelő, interneten fellelhető anyagok bekerüljenek 

a tankönyvbe (néha átalakítás nélkül).” 

„26_Több XIX. sz.-i műre lenne szükség.” 

 Nem tudott válaszolni a kérdésre 3 személy:  

„22_nem tudok válaszolni erre, ez egy komplex kérdés, osztályokra kellene 

lebontani...” 

3.6. Innovatív módszertani segédeszközök, IKT eszközök használata az 

irodalomórán  

A 21. századot az adatrobbanás korának is nevezik. Ez az évszázad számos 

lehetőséget teremtett az új eszközök és technológiák alkalmazására az oktatás 

területén is. A mai kor elvárása és követelménye, hogy a hagyományos és bevált 

módszertani eszközök mellett új Információs és kommunikációs 

technológiai eszközöket (röviden: IKT eszközök) is bevonjunk az oktatás 

folyamatába. De az is lényeges, hogy ezek az eszközök ne funkciótlanul 

jelenjenek meg a tanórán, hanem szervesen beépülve az oktatás folyamatába. 

Ebből kifolyólag megkérdeztük az irodalomtanárokat arról is, hogy hasznosnak 

tartják-e az IKT eszközök használatát az irodalomoktatás során.  
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Az adatközlők fele egyértelműen fontosnak, hasznosnak tartja ezek 

alkalmazását, úgy vélekednek, hogy ma már elengedhetetlen az alkalmazásuk. 

További 8 tanár fontosnak tartja, de csak érdekességként alkalmazza, a tényleges 

tananyagátadást a hagyományos eszközökkel lehet elvégezni, szerintük. 6 tanár 

ritkán, csak néha használja az IKT eszközöket, viszont nem volt olyan válaszadó, 

aki egyáltalán ne tartaná hasznosnak ezeket az okoseszközöket, és csak a 

hagyományos eszközök alkalmazását tartaná üdvözítőnek. 

Ezután konkrétabban is rákérdeztünk, hogy milyen eszközöket és milyen 

gyakran használják ezeket kifejezetten az irodalomoktatás során.  

Legtöbben kivetítőt és laptopot használnak, 13-an okostelefont, viszonylag 

kevesen 8-an és 7-en használnak Cd/DvD lejátszót és interaktív táblát, tabletet 

pedig mindössze 2-en alkalmaznak. Egy tanár semmilyen okoseszközt nem 

használ az órán.  

Hasznosnak tartja-e valamilyen IKT segédeszköz használatát az irodalom tanórán? 
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Az, hogy milyen gyakran használják ezeket az eszközöket, elég nagy szórást 

mutat. Az IKT eszközök használata átlagosan ’havonta 1-2 alkalommal- és a 

hetente 1 alkalommal’ intervallumba esik. Mindössze 5-5 tanár nyilatkozott úgy, 

hogy minden órán használ okostelefont, laptopot, és ezekhez internetet az 

irodalomórán.  

 

Összegezve az eddigieket megállapíthatjuk, hogy annak ellenére, hogy az 

iskolák elég jól felszereltek IKT-eszközökkel, a magyar szaktantermekbe, az 

anyanyelvi neveléshez, nyelv és irodalomoktatáshoz alig jut ezekből az 

eszközökből. A tanárok pozitívan viszonyulnak az innovatív eszközök 

használatához, de ténylegesen már kevesen és kevésszer használják ezeket az 

irodalomórán, valószínűleg azért, mert nem jutnak hozzá ezekhez az 

eszközökhöz. Véleményük szerint a hagyományos eszközökből is hiány van az 

iskolákban (tankönyv, olvasónapló, munkafüzet, stb.), a tanterv pedig túl komplex 

az adott óraszámhoz viszonyítva. Tehát fontos lenne, ha a kevés óraszámot 
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legalább a jól felszerelt szaktantermek, a segédeszközök bőséges választéka és 

változatossága kompenzálná.  

3.7. Hagyományos és innovatív módszerek az irodalomórán 

Az eszközök után szükséges az irodalomoktatás során használatos 

módszerek feltérképezése is. A 13-as kérdésben a hagyományos módszerektől az 

innovatívok felé haladva kértük, hogy gyakoriság szempontjából is értékeljék 

azokat, amelyeket használnak. Kiderül az adatokból, hogy a hagyományos 

magyarázat módszerét csaknem minden tanár (26 fő) minden órán alkalmazza, 

ketten pedig legalább heti egy alkalommal. A számonkérés formáját tekintve a 

legpreferáltabb a minden órán történő frontális osztálymunka, és a szóbeli 

számonkérés, de az írásbeli egyéni számonkérésre és önálló munkára is legalább 

hetente-két hetente (havonta legalább kétszer) sort kerítenek a tanárok. Az 

innovatívabbnak számító Differenciált (képesség-szerinti) feladatmegoldás, a 

szerepjáték és a projektmunka közül a differenciált feladatmegoldás jelenik meg 

viszonylag gyakran: 4 tanár minden órán alkalmazza, a projektmunkát pedig 

gyakorlatilag alig alkalmazzák, legtöbben ritkábban mint havonta, vagy 

egyáltalán nem. 

 

Megkértük a tanárokat, értékeljék 5 fokú skálán az általuk használt digitális 

eszközöket igénylő prezentációs módszerek hasznosságát. Az adatok szerint a 

PPT-kivetítését használják legtöbben, és ezt tartják leghasznosabbnak is, valamint 

a megzenésített versek és filmadaptációk integrálását az oktatásba. Legkevésbé 

hasznosnak a szófelhő és a hangoskönyv alkalmazását tartják, és sokan nem 

ismerik a Prezit, a gondolattérképet, valamint a szófelhőt sem. 
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Nyílt kérdésben megkérdeztük azt is, 15. Milyen egyéb (prezentációs) 

módszert, (internetes) tartalmat alkalmaz az irodalomoktatásban? 

Az előző kérdésben felsoroltakon kívül legtöbben nem használnak mást. 

Néhányan megemlítették még: a youtube video-megosztó alkalmazást, a zanza.tv, 

a sulinet-et, diafilmeket, a saját készítésú plakátot, online folyóiratokat, digitális 

kérdéssorokat és digitális térképet, Wikipédiát, és egy személy egyéni 

kutatómunkával teszi színesebbé a tananyagot.  

3.8. IKT-kompetenciák  

Az, hogy valaki mennyire tartja hasznosnak a fentebbi IKT-eszközöket, 

valamint azokat az alkalmazásokat, innovatív módszereket, amelyeket alkalmaz, 

vagy alkalmaznia kellene, összefügg azzal is, hogy mennyire tudja ezeket 

elkészíteni, megkeresni vagy megszerkeszteni.  

A 16. kérdésben megkértük a tanárokat, hogy értékeljék az alábbi állításokat 

1-től 5-ig (1- egyáltalán nem értek egyet, 5-teljesen egyet értek) terjedő skálán: 

 Felhasználói szinten ismerem, és használom az alapvető szövegszerkesztő 

alkalmazásokat 

 Tudok képeket képszerkesztő programokkal javítani, vágni 

 Képes vagyok videót készíteni 

 A kész video- és hanganyagokat tudom szerkeszteni, vágni 

 Tudok PPT prezentációt készíteni 

 Képes vagyok diagramokat, táblázatokat rajzolni Excel-ben 

 Kevéssé vagyok naprakész a számítástechnikai ismeretekben, de nyitott 

vagyok a tanulásra 
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Az eredményekből átlagot vonva, a következő csökkenő sorrendbe 

állíthatjuk az állításokat:  

 Felhasználói szinten ismerem, és használom az alapvető 

szövegszerkesztő alkalmazásokat 

 Tudok PPT prezentációt készíteni 

 Tudok képeket képszerkesztő programokkal javítani, vágni 

 Képes vagyok videót készíteni 

 Képes vagyok diagramokat, táblázatokat rajzolni Excel-ben 

 Kevéssé vagyok naprakész a számítástechnikai ismeretekben, de nyitott 

vagyok a tanulásra 

 A kész video- és hanganyagokat tudom szerkeszteni, vágni 

Tehát a legtöbben felhasználói szinten kompetensnek érzik magukat az 

alapvető számítástechnikai ismeretek terén. Szerkesztési feladatokban a PPT –

prezentáció készítése is szinte mindenkinek megy. 5-en teljes mértékben, további 

13-an pedig részben egyetértenek azzal, hogy kevéssé naprakészek a 

számítástechnikai ismeretek terén, de nyitottak a tanulásra. A videó- és 

hanganyagok vágása okozza a felsoroltak közül a legnagyobb problémát 

szerintük.  

Az információhoz való hozzáférés, a tartalmak okos megszűrése szintén 

része ma már az iskolától elvárt kompetenciák fejlesztésének. Szent-Györgyi 

Albert szerint „Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája". A magyarországi 

Nemzeti Alaptanterv, a NAT által meghatározott, fejlesztendő kompetenciák:  
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- Hatékony, önálló tanulás 

- Anyanyelvi kommunikáció 

- Idegen-nyelvi kommunikáció 

- Esztétikai-művészeti tudatosság, kifejezőkészség 

- Természettudományos kompetencia 

- Digitális kompetencia 

- Szociális és állampolgári kompetencia 

- Kezdeményező-kézség és vállalkozói kompetencia 

- Matematikai kompetencia 

Az irodalomórán nem csak tananyagátadás, az irodalomelméleti ismeretek 

átadása a cél, hanem a fentebb kiemelt kompetenciák fejlesztése is megvalósulhat, 

és meg is kell valósulni. Ezek között pedig jelentős szerepe van a digitális 

kompetenciák fejlesztésének. Azonban ahhoz, hogy ezt tudatosan fejleszteni 

lehessen, a tanárnak is fejlődnie kell folyamatosan e téren, elől kell járnia a 

digitális írástudás, az információ-áradat megszűrésének módjai és az online 

biztonság területén is.  

A következő kérdésben (20), ezért azt próbáltuk kideríteni, hogy az online 

tartalmak elérése, az információ keresése és szűrése mennyire jelent problémát a 

tanárok számára. A kérésünk az volt, hogy az alábbi állításokat értékeljék 1-től 5-

ig (1- egyáltalán nem értek egyet, 5-teljesen egyet értek) terjedő skálán: 

 1_Az otthoni felkészülésnél használok internetes forrásokat is.  

 2_Az órán használok internetes tartalmakat is. 

 3_A közösségi fórumon (facebook) megosztok a diákjaimmal a 

tananyaghoz tartozó tartalmakat is.  

 4_A tanítás során felhasználom a közösségi fórumokon "létező" holt 

költők profilját (pl. Petőfi, Arany) 

 5_A facebookon követem néhány kortárs író, költő profilját 

 6_Kiegészítő segédanyagként használok (magyarországi) e-tananyagokat 

is 
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 7_Nyitott vagyok arra, hogy a tanulók a házifeladatot vagy beadandót 

elektronikusan készítsék el 

 8_Nyitott vagyok arra, hogy a tanulók a házifeladatot vagy beadandót  e-

mailen vagy akár facebookon küldjék el 

 9_Internetes keresésénél meg tudom szűrni az információt 

 10_Képes vagyok megtanítani a tanulókat is arra, hogy ki tudják 

választani milyen információ hasznos és mi nem 

 

Otthon szinte mindannyian kihasználják az internet lehetőségeit az órára 

való felkészüléshez (1. oszlop). Az órán és kiegészítő anyagként is sokan 

használnak e-könyveket, internetes tartalmakat (2 és 6). A közösségi fórumok 

(facebook) platformját vagy az e-mailt, átlagosan a többség nem preferálja sem 

arra, hogy a tananyaggal kapcsolatos információt osszanak meg a diákokkal (3. 

oszlop), sem arra, hogy házi feladatot, beadandót fogadjanak ilyen formában (8. 

oszlop), viszont az elektronikusan elkészített (aztán kinyomtatott) dolgozatokat 

már többen elfogadják (7. oszlop). Nem is igazán követik élő vagy holt költők 

profilját a facebookon (4-5. oszlop). Többen úgy vélekednek, hogy hatékonyan 

tudják szűrni az internetes keresés eredményeit (9. oszlop), és képesek arra is, 

hogy megtanítsák „a tanulókat is arra, hogy ki tudják választani milyen 

információ hasznos és mi nem az” (10. oszlop).  

Arra is kíváncsiak voltunk, hogyan látják a mostani gyerekeket, az 

úgynevezett „digitális bennszülötteket”, hiszen ez befolyásolhatja azt, hogy 

mennyire szívesen nyúlnak digitális eszközökhöz a tanárok, ha úgy gondolják, 
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ezzel jobban el lehet érni a mai gyerekeket. Vagy vajon épp azért ódzkodnak ezek 

használatától, mert úgy vélik, náluk jobban, ügyesebben használják az IKT 

eszközöket a „Z generáció” tagjai, és esetleg nem akarják elveszíteni a tanári 

tekintélyüket? A kérdőív 27-es kérdésében olyan kérdéseket is feltettünk, melyek 

a tanárok véleményét kutatják a fiatalok olvasási, szövegértési kompetenciáiról és 

az irodalomhoz való vélt viszonyulásukról. Arra kértük a pedagógusokat, hogy 5 

fokú skálán (5-teljesen egyetértek, 1-egyáltalán nem) értékeljék az alábbi kicsit 

provokatívnak tűnő, de mindenképp közkeletű mítoszokat rejtő állításokat. 

A mai gyerekek… 

 nem szeretnek klasszikus szépirodalmat olvasni 

 sokat olvasnak internetes tartalmakat 

 nem értik, amit olvasnak, bármilyen műfajú szövegről legyen szó 

 nem értik, amit a tankönyvben olvasnak, de megértik a hozzájuk közel 

álló szövegeket (pl. blog) 

 könnyen boldogulnak az IKT eszközökkel 

 jobban értenek az IKT eszközökhöz, mint mi felnőttek 

 szívesebben írnak billentyűzeten, mint kézzel 

 jobban odafigyelnek, ha az órán IKT eszközöket is használok 

 érdeklődőek a kortárs irodalom iránt 

 az alsó osztályokban csak olvasni tanulnak meg, de szövegértést nem 

vagy alig 
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Az eredményekből az látszik, hogy azzal többségük egyet ért, hogy a mai 

gyerekek nem szeretnek klasszikus szépirodalmat olvasni (1. oszlop), ugyanakkor 

a kortárs irodalom iránt sem érdeklődnek a tanárok szerint (9. oszlop), viszont 

sokat olvasnak internetes tartalmakat (2 oszlop). Az is igazolódott, hogy a tanárok 

véleménye az, hogy a mai fiatalok könnyen boldogulnak az IKT eszközökkel, sőt 

jobban értenek az okoseszközök használatához, mint mi felnőttek (5-6. oszlop). 

Inkább egyetértenek azzal, hogy a mai gyerekek nem értik, amit a tankönyvben 

olvasnak, de megértik a hozzájuk közel álló szövegeket (pl. blog), (4. oszlop) míg 

már kevésbé gondolják azt, hogy általában véve nem értik, amit olvasnak, 

bármilyen műfajú szövegről legyen szó (3. oszlop). Azzal, hogy az alsó 

osztályokban kevésbé alakul ki  a szövegértés, inkább csak az olvasás mint 

készség alakul ki, többé-kevésbé egyetértenek (10. oszlop). A tanárok többsége 

inkább egyetért azzal is, hogy a mai fiatalok már szívesebben írnak billentyűzeten, 

mint kézzel (7. oszlop), jobban odafigyelnek, ha az órán IKT eszközöket is 

használnak a tanárok (8. oszlop).  

3.9. 5. osztályban oktató irodalomtanárok 

Külön kérdéscsoport hívja le (21., 21.1, 21.2., 21.3.) az 5. osztályban 

irodalmat oktató tanárok véleményét az 5. osztályosok felkészültségével 

kapcsolatban az irodalomoktatás befogadására: az olvasási, szövegértési 

kompetenciák terén hogyan értékelik a tanárok a kisdiákokat. Az alábbi 

diagramokon látható, hogy a tanárok közepesre vagy rosszabbra értékelik a 

kisdiákok felkészültségét a tananyag befogadására, és hasonlóan közepesre vagy 

ettől rosszabbra értékelik az olvasási, szövegértési és beszédkészségüket is.  
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3.10. Órán kívüli tevékenység, tehetséggondozás, felzárkóztatás 

Néhány kérdéssel azt is megpróbáltuk kideríteni, hogy az iskolában van-e 

lehetőség elmélyültebben foglalkozni az anyanyelvi neveléssel, van-e órán kívüli 

irodalmi/irodalomoktatási tevékenységre lehetőség: például színjátszószakkör, 

irodalmi szakkör, kreatív írás stb.  

A tanárok több mint fele nyilatkozott úgy, hogy igen, erre van lehetőség (24). 

A következő nyitott kérdésben pedig fel is sorolták ennek módjait és kereteit: 8-

an a színjátszást említették, 4-en az irodalmi szakkört, 2-en az érettségi 

előkészítőt, valamint egy-egy személy az irodalmi műsorokat, az olvasói 

szakkört, és a rendhagyó irodalomórát (bővebb válaszokat lásd lentebb 24.1. 

kérdés)  
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24.1. Ha igen, milyen jellegű (pl. irodalmi szakkör, érettségi előkészítő, 

kreatív írás, színjátszás, stb..)? 18 válasz 

„Fakultációs órák keretében biztosítunk lehetőséget a nyelvi és irodalmi 

ismeretek, készségek bővítésére, valamint a magyarországi és ukrajnai 

magyarérettségikre történő felkészülésre azoknak a 10. és 11. osztályos 

tanulóknak, akik a magyar nyelv, a magyar és a világirodalom iránt kiemelten 

érdeklődnek, illetve szükségük van ezekre a tárgyakra a továbbtanuláshoz. Ezeket 

a fakultációkat ebben a tanévben én tartom mindkét évfolyamnak. Emellett 

nemrég órarenden kívüli színjátszó szakkört indítottunk a líceumban, amelyet 

jómagam vezetek. Bár kreatív írás nem működik szakkörként a líceumban, de az 

intézmény diáklapjában, az egyik kollégám által szerkesztett Új(j)lenyomat 

címűben rendszeresen megjelenhetnek az újságírás iránt érdeklődő tanulóink 

írásai”. 

„Rendhagyó irodalomóra (igaz, ez nem betervezett, hanem csak ha van rá 

lehetőség vendégelőadók által), vers- vagy prózaíró-pályázat, versmondó 

verseny, színielőadás (bár ezek is alkalomhoz kötöttek, nem rendszeresek)”. 

Fentebbi kérdéseknél már kiderült, hogy heti 1-2 órában a legtöbb tanár 

véleménye szerint nem tud hatékonyan irodalmat oktatni, ehhez szerintük 
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legalább heti 3-4 órában lehetne átadni a tananyagot, és jutna idő a szövegértési 

kompetenciák fejlesztésére is. Mégis megkérdeztük azt is, hogy a jelen 

körülmények között mit tudnak megtenni annak érdekében, hogy megkedveljék 

az irodalmat (25. kérdés) a fiatalok, valamint hogy értsék is azt (26. kérdés).  

25. Mit tud Ön megtenni heti 2 órában azért, hogy a gyerekek megkedveljék 

az irodalmat? 28 válasz 

„2_Nagyon keveset, mert a gyerekek egyre kevésbé tudnak folyamatosan 

olvasni. És ha az olvasást gyakoroljuk, akkor nem nagyon marad idő a 

számonkérésre és, hogy érdekesen átadni az új anyagot.” 

„7_Mivel a gyerekek nem szeretnek olvasni, nagyon nehéz feladatnak 

tartom. 

„12_keveset” 

„17_Megteszem, ami tőlem telik.” 

„27_Nem sok mindent. Olvasunk, mesélünk, adott esetben filmet nézünk 

teljes egészében vagy részletében.” 

„3_Erdekesen mwselem el” 

„4_Mese világába varázsolom őket” 

„6_Együtt szoktam velük olvasni, videós tartalmakat tudunk velük készíteni, 

drámajatekokkal tudom őket ösztönözni, kreativitast fejlesztő feladatokat adok, az 

irodalom és a valós élet közötti kapcsolatot keresem.” 

„8_Szinesen próbálom adni a tananyagot” 

„9_Felkeltem az érdeklődését egy- egy kiegészítő olvasmánnyal 

kapcsolatosan.” 

„10_Olvasni,olvasni,olvasni.lehetőleg a kötelezőktől érdekesebbeket.” 

„11_irodalmi jatekok” 

„13_dramatizálás, versolvasás” 

„16_Megpróbálok érdekes részleteket bemutatni” 

„18_élményalapú oktatás” 

„19_Igyekszem érdekessé tenni a tananyagot, megpróbálom közelebb hozni 

a diákok mindennapi valóságához. Gyakran nézünk videókat az irodalomhoz 
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kapcsolódóan, akár a zanza.tv egy-egy összefoglaló anyagát, akár egy-egy 

memoriternek valamelyik neves színművészünk által tolmácsolt változatát, akár 

megzenésített verseket, akár filmrészleteket, esetleg órán kívül teljes filmeket. Az 

a tapasztalatom, hogy a memoritereket is szívesebben és kifejezőbben tanulják 

meg, ha előtte megnézünk egy színész általi előadást vagy egy megzenésítést. A 

kötelező olvasmányokkal kapcsolatban az idei tanévben egy interneten olvasott 

javaslatot megfogadva felvetettem azt a lehetőséget a diákjaimnak, hogy 

ajánlhatnak ők is nekem olyan olvasmányokat, amelyek számukra valamiért 

fontosak, és én ezeket fogom az idei tanévben elolvasni. Arra kértem őket, hogy 

állítsanak össze egy összesen 13 műből álló listát ezekből (azért tizenhárom műből 

kell állnia a listának, mert tőlem is ennyi kötelező olvasmányt kaptak még a nyári 

szünet előtt). Még a tanév elején kaptam 7 olvasmányt az általam vezetett 10.B 

osztálytól, várhatóan jönnek majd a továbbiak a 10.A-soktól. Az olvasmányok egy 

részéhez sikerült hozzájutnom (az egyik ajánlott könyv esetében például volt olyan 

tanuló, aki a saját példányát kölcsönadta), de az olvasásukra sajnos még nem 

tudtam elegendő időt szánni.” 

„20_Örömmel adom át a tananyagot. Őket is bevonom a munkába 

életszerűvé tévé a tanulást.” 

„21_kreatív hozzállással, módszertani, változatos irodalmi alkotásokat 

feldolgozó játékok, színjátszó elemek alkalmazásával igyekszem felkelteni az 

érdeklődésüket” 

„22_Érdekességeket keresek az adott témához.” 

„23_Érdekességek, játékok bevonása az irodalom órákra.” 

„24_rámutatni az irodalmi művek aktualitására, hogy értsék, az irodalom 

rólunk, az életünkről szól, és látóvá nevel minket” 

„25_Megpróbálom az adott témát, művet hozzákötni olyan eseményhez vagy 

kérdéshez, ami aktuális, ami foglalkoztatja őket.” 

„26_Legjobb tudásom szerint átadom a tananyagot. Ösztönzöm őket az 

önálló érdeklődésre.” 
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„28_Olvasunk, filmezünk, de elsősorban megpróbálom a saját olvasói 

élményeimet megosztani és ezen át ösztönözni a diákokat.” 

A kérdésre kapott válaszokból az derült ki, hogy mindössze 5 tanár érzi azt, 

hogy keveset tud megtenni heti 1-2 órában annak érdekében, hogy megkedveljék 

az irodalmat, mert a gyerekek nem szeretnek olvasni és nem is tudnak 

szövegértően olvasni, és így nehéznek gondolják a feladatot. A többiek (23 tanár) 

irodalmi játékok, drámajátékok, érdekes mesélés, bevonással, együttolvasással, 

olvastatással, élményalapú oktatással igyekszik megkedveltetni az irodalmat. 

A szövegértési képességet pedig szövegértési feladatokkal, szemléltetővel, 

szómagyarázattal, sok olvasással, tartalommondással igyekeznek fejleszteni. A 

26. kérdésre adott tipikusabb válaszokat alább mutatom be.  

26. Hogyan, milyen eszközökkel próbálja Ön fejleszteni a gyerekek 

szövegértését? 28 válasz 

„1_Szövegértési feladatok” 

„2_Háttér információval a szöveggel kapcsolatosan.” 

„3_Szemleltetovel” 

„5_értve olvasásra szoktatás” 

„6_Drámajátékokkal, szerepjátékokkal, feladatlapokkal” 

„9_Irodalmi szövegrészleteket alkalmazok kiegészítő munkaként.” 

„10_Sallangot lekopaszitom, érdekességeket kiemelem,történeteket 

kielemezzük,verseket megbeszéljük.” 

„12_több olvasással , szóbeli tartalommondással” 

„14_Gyakorlással2 

„15_Modern módon mutatom be” 

„17_Rendszeresen végezetem az órán elolvasott szöveg szóbeli és írásos 

értelmezését.” 

„19_Szövegértési feladatlapokkal, téves adatokat tartalmazó életrajzok 

javíttatásával, a számukra ismeretlen szavak, kifejezések jelentésének 

tisztázásával, szótárhasználatot igénylő házi feladatokkal.” 

„21_Hagyományos, IKT segédeszközök segítségével, vita órák stb.” 
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„22_Próbálom őket gondolkodó olvasóvá nevelni.” 

„25_Pl. úgy, hogy eljátszunk egy-egy jelenetet, vagy szerepenként elosztva 

dolgozzuk fel a művet.” 

226_Igyekszem minden témánál külön önállóan megoldandó szövegértési 

feladatot is készíteni a tananyaghoz.” 

„27_Az olvasott /olvasandó/ szöveget összesítő kérdéseket állítok össze. 

Megbeszéljük az idegen, számunkra ismeretlen szavakat. 

„28_A tanult olvasmányokat részletesen feldolgozzuk, otthoni külön 

szövegeket is kapnak.” 

Ma már közhelynek számít, hogy a jó pap is holtig tanul, és a tanárok is 

folyamatosan tanulnak, nem csak hétköznapi értelemben, hanem időről időre 

továbbképzéseken kell részt venniük. Ahhoz, hogy a korral haladni tudjanak, az 

új tananyagokról, módszerekről és eszközökről tájékozódjanak, hogy részt 

tudjanak venni a tehetséggondozó programokban szintén fontos az életfogytig 

tartó tanulás. Megkérdeztük adatközlőinket az eddigi továbbképzéseikről vagy 

ilyen irányú jövőbeni terveikről is.  

 

20 tanár már több alkalommal, 3-an pedig egyszer már részt vettek 

valamilyen tanári továbbképzésen, 2-2 tanár pedig még tanul, vagy tervezi azt a 

közeljövőben (28. kérdés), 1 tanár pedig nem vett részt és nem is tervezi. 

Legtöbben a Kölcsey Nyári Akadémia, valamint az UNE Továbbképző 
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Intézetének képzéseit, valamint külföldi filológiai tárgyú és szakirányú 

tanfolyamokat említettek, továbbá élménypedagógiai és digitális kompetenciát 

fejlesztő tréningeken is többen részt vettek (29. kérdés). Akik még nem vettek 

részt, vagy jövőben is terveznek képzéseken tanulni, azok szintén szakirányú 

képzéseket, valamint élménypedagógiai, drámapedagógiai és IKT kompetenciát 

fejlesztő továbbképzéseken vennének részt leginkább (30-31. kérdés). 

A megkérdezett tanárok fele vesz részt tehetséggondozó programban.  

3.11. Összegzés 

A kutatás eredményei rámutatnak arra, hogy a tanárok többsége tisztában 

azzal, hogy a 21. századi iskola követelményeinek igazodnia kell a digitalizáció 

korához, és a korlátozott lehetőségekhez képest igyekeznek is lépést tartani a 

korral. Ahogyan feltételeztük is a kutatás tervezésekor (1. hipotézis) a kárpátaljai 

iskolák általánosan elég jól felszereltek IKT eszközökkel, de ez a felszereltség 
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nem jut el minden szaktanterembe, az irodalmat oktató tanárok egy része 

használja ezeket az eszközöket, és nyitott arra, hogy megtanulja ezek használatát, 

vagy már birtokában is van azoknak a kompetenciáknak, amelyek a hétköznapi 

felhasználói szintű adatkezeléshez szükségesek (2. hipotézis és 4. hipotézis). Az 

is kiderült, hogy az irodalomoktatásnál a hagyományos módszereket preferálják 

inkább, de az innovatív módszerek is jelen vannak az oktatási folyamatban (3. 

hipotézis).  

A mai gyerekek, avagy a z generáció digitális bennszülöttjei már másként 

olvasnak, és más tartalmakat preferálnak, az iskola viszont még a szüleiktől elvárt 

szövegértési kompetenciákat vár el tőlük. Ebben pedig alulteljesítenek. A jövő 

pedagógusának feladata, hogy megtalálja az utat ahhoz, hogy milyen 

eszközökkel, módszerekkel és technikákkal tudja közel hozni a klasszikus 

műveltséget a fiatalokhoz, és megtalálja az egyensúlyt abban, hogy mik azok a 

kompetenciák és tudásalapú tartalmak, amelyekre az iskolán túl, a munkavállalás 

és az életben való hétköznapi boldoguláshoz valóban szükségük is lesz, s ezek 

felé a még nagyrészt ismeretlen elvárások, és kommunikációs helyzetek felé 

legyenek nyitottak a pedagógusok is.  
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4. INNOVATÍV TANÍTÁS ÉS TANULÁS A GYAKORLATBAN 

Az innovatív módszerek gyakorlati alkalmazhatóságát a Vári II. Rákóczi 

Ferenc Középiskola 5. osztályaiban levezetett tanórákon teszteltem. 

Párhuzamosan vezettem le négy-négy tanórát az A és a B osztályban. A 

Népköltészet világa [13, 13 – 16. o.] (1. számú melléklet) és a Mesék világa 

második részének [13, 16-23 o.] (2. számú melléklet) összefoglalására szolgáló 

témákban. Az egyik osztályban innovatív módszereket és tananyagátadási 

technikákat, a másikban hagyományos munkaformát és módszereket alkalmazva. 

Mindkét osztályban a témaátadást követő második napon felmérő órát tartottam. 

Az innovatív módszerrel oktatott csoportnak online tesztet kellett kitöltenie, a 

hagyományosan oktatottnak papíralapút. Teljesítmény tekintetében az A osztály 

Olvasás tantárgyból 4. osztályos évvégi érdemjegyek alapján számított t 

tanulmányi átlaga 7,9, a B osztályé 7,6. Tehát a két osztály tanulóinak 

teljesítménye az irodalmi előismereteket megalapozó tárgy terén szinte azonosnak 

mondható. 

A Népköltészet világa c. témát az A osztályban interaktív, a B osztályban 

hagyományos módon tartottam. A osztályban 17, a B-ben19 tanuló vett részt az 

órán. 

Mivel az interaktív tanulásszervezés történhet online és offline környezetben 

is, a tanórákon összeállításánál mindkét eset demonstrálására törekedtem [39, 

109. o.]. 

A következőkben részletesen bemutatásra kerülnek az innovatív órán 

alkalmazott feladattípusok, módszerek és technikák. 
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A feladat leírás: 

Előbb megjelennek a konkrét népköltészeti példák, a gyerekeknek meg kell 

határozniuk, hogy milyen műfajba tartoznak azok. Sorban jönnek a táblához, 

kattintásra az adott cím/részlet átváltozik a műfajjá. Ha minden műfajt 

megtaláltunk megjelenik e művek közös jellemzője, az, hogy a népköltészeti 

hagyatékhoz tartoznak 

Az újanyag átadása kooperatív módszerrel zajlott.  

Fogalommeghatározás – „ötletözönnel” 

A feladat az volt, hogy a diákok mondaniuk kellett egy-egy dolgot ami a 

fentiek alapján a népköltészetről eszükbe jut.  

Minden ötletet felírtunk a táblára és végül definiáltuk a fogalmat. Így jártunk 

el a többi fogalomnál is. 

Népköltészetnek a nép körében keletkezett, változatokban élő, 

szájhagyomány útján terjedő verses és prózai művek összességét nevezzük. 

Népköltészet – folklór [13, 13. o.]. 

A hazug embert 

hamarabb utolérik, 

mint a sánta kutyát. 

Reggel négy lábon jár, 

délben két lábon jár, este 

három lábon jár? 

Az okos leány 

Nád a házam 

teteje 

ESŐ UTÁN 

KÖPÖNYEG 
A munkácsi 

vár kútja 

Pont, pont 

vesszőcske

… 

NÉPKÖL-

TÉSZET 

ESŐ UTÁN 

KÖPÖNYEG 

SZÓLÁS 

20. ábra A népköltészet világának interaktív bemutatása 

https://www.operencia.com/szolasok-es-koezmondasok/szolasok/1471-es-utan-koepoenyeg54
https://www.operencia.com/szolasok-es-koezmondasok/szolasok/1471-es-utan-koepoenyeg54
https://www.operencia.com/szolasok-es-koezmondasok/szolasok/1471-es-utan-koepoenyeg54
https://www.operencia.com/szolasok-es-koezmondasok/szolasok/1471-es-utan-koepoenyeg54
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A közmondás valamely általános tapasztalaton alapuló igazságnak rövid 

alakban való kifejezése. 

Szólások - több szóból álló kifejezések. Jelentésük más, mint a bennük lévő 

szavak összege: átvitt értelemben használjuk őket (mint kötőszó esetén 

szóláshasonlat). 

Találós kérdés - rövid, epikus műfaj, célja a mulattatás, szórakoztatás. A 

találós kérdésben egy tárgy, jelenség vagy fogalom körülírása kérdés formájában 

hangzik el [13, 15. o.]. 

A begyakorlás szakaszát a 

népköltészetről eddig 

összegyűjtött információk 

rendszerezésével kezdtük. 

Gondolattérkép formájában 

foglaltuk össze az ismereteket. 

Közös megbeszélés alapján 

a táblánál, a diákok közben 

rajzolták a füzetbe. 

A következő feladatban 

kooperatív páros munkát alkalmaztam, segédeszközként internetet alkalmazva.  

Két részre osztottam az osztályt, az osztály egyik fele kapta a 

közmondásokat, a másik fele a magyarázatokat. A közmondást kapó gyerekek 

felálltak egy sorba és felolvasták a lapjukon lévő szöveget. A magyarázatokat 

kapó figyelték a kártyájukat, és ha felismerték a közmondást, amelynek az 

értelmezését a kezükben tartották, kimentek a közmondást tartó gyerek mellé és 

felolvassák azt. 

 a) .............. Többet ér egy kérdezem száz keresemnél. b) ............. A messze 

harangnak későre jő hangja. c) ............. Inkább has hasadjon, mint étel maradjon. 

d) ............. Több szem többet lát. e) .............. Ne hajigáljon az, akinek üvegből 

van a háza!  

21. ábra. Gondolattérkép Népköltészet világa c. témában. 
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Jelentésmagyarázatok: 1. Nem lát jól valamit, ezért felteszi a szemüvegét. 

2. Több ember több oldalról meg tud vizsgálni valamit 3. Csak magában bízik. 4. 

Együnk, ne hagyjunk maradékot a tányéron! 5. Ne kritizáljon másokat, aki maga 

sem hibátlan! 6. Nagyon kíváncsi. 7. Ha közel a segítség, hamarabb megérkezik. 

8. Időt takarít meg, aki megkérdezi a tapasztaltabbakat 

A feladat végére mindenkinek lett párja, a következő feladatot már együtt 

végezték. 

a) nem tesz semmit, erőfeszítések nélkül várja az eredményeket [galamb]: 

____________________________________________________________ 

b) jó eszű, gyors felfogású [borotva]: 

____________________________________________________________ 

c) gőgös, büszke, lenéz másokat [orr]: 

____________________________________________________________ 

d) betegesen sovány [csont; bőr]: 

____________________________________________________________ 

e) ügyesen, gyorsan, jól dolgozik [kéz]: 

____________________________________________________________ 

f) mindenbe beleavatkozik [lé]: 

____________________________________________________________ 

Találóskérdések megfejtését interaktív tábla segítségével végzendő 

feladattal gyakoroltuk [66]. A táblán buborékok láthatóak a diák kijön, rákattint a 

buborékra, a buborékban megjelenik a találóskérdést. Azt a tanuló hangosan 

Él egy állat erdőn, réten, 

bezárja a házát télen. 

Kimegy, hogyha itt a tavasz, 

mégis félig otthon marad. Mi 

az? 

22. ábra. Találós kérdések megfejtése interaktív tábla segítségével 
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felolvassa, az osztály válaszol. Majd ismét rákattint a találóskérdésre, ami 

átváltozik a válasszá vagy a válasz képévé.  

Él egy állat erdőn, réten, bezárja a házát télen. 

Kimegy, hogyha itt a tavasz,mégis, félig otthon marad. (csiga) 

Tarka, de nem virág, szárnya van, nem madár, 

álló napon a rét fölött száll. (lepke) 

Pettyes hátam, hártyás szárnyam, levéltetűt eszem bátran. (katica) 

Az összefoglalás a gondolattérkép áttekintésével történt. 

Házi feladatként párosítani kellett a közmondásokat a magyarázatottal. A 

feladat megoldásához a Magyar szólások, közmondások adatbázisának 

elektronikus változata volt a segédanyag [44] (online és papír alapon is 

végezhető!) 

1. Ki korán kel, aranyat lel.    _____ 

2. Többet ésszel, mint erővel!     _____ 

3. Mindenhol jó, de legjobb otthon.    _____ 

4. Ki mit főzött, egye meg.     _____ 

5. Aki tanul, halad, aki lusta marad.    _____ 

6. Ki a kicsit nem becsüli, a nagyot nem érdemli.  _____ 

7. Ki mint veti ágyát, úgy alussza álmát.   _____ 

8. Gyümölcséről ismerni meg a fát!    _____ 

9. Amit Misi tanul, Mihály sem felejti el.   _____ 

A. Az otthont nem pótolhatja semmi. 

B. Kis értékkel sem szabad pazarlóan bánni. 

C. Olyan a sorsunk, amilyenné magunk alakítjuk. 

D. Amit fiatal korában tanul az ember, arra idősebb korában is emlékszik. 

E.  A reggeli idő a legalkalmasabb munkára. 

F. Tettei alapján lehet az embert megismerni. 

G. Többre megy az ember megfontolással, mint erőszakkal. 

H. Az boldogul az életben, aki egyre több ismeretet szerez. 

I. Megcsinálta a bajt, viselje következményeit! 

Az új anyag átadására irányuló óra szervezési és házi feladat számonkérésére 

irányuló része után az aktualizáció szakasza következett, melyben a tanulók 
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felidézhették eddigi ismeretekiket a népmesék, mondák, szólások és 

közmondások világáról. Az óraszakasz interaktívan zajlott. 

A hagyományos módszerű órán ugyanezeket a feladatokat végeztük el, csak 

frontális tanári magyarázattal és részben csoportosan, részben önállóan kitöltött 

és együtt ellenőrzött papír alapú feladatsorral.  

A tanórát követő második napon ellenőrző órára került sor. A két csoportnak 

egyazon, az órai anyagból készült feladatsort kellett kitöltenie. Az innovatív 

csoport órája az informatikateremben zajlott online, Google Űrlapokban 

szerkesztett [108] kérdőív segítségével, míg a kontrollcsoporté hagyományos 

osztálytermi környezetben, nyomtatott feladatív kitöltésével. A feladatokkal 

összesen szerezhető pontszám 100 volt. Kitöltők száma az A csoportban 17, a B 

csoportban 18 tanuló.  

A interaktív módszerrel, A osztály csoportátlaga 89 pont volt. A 

hagyományos módszerekkel oktatott csoport átlaga 65 pont lett. Tehát 

megállapíthatjuk, hogy az innovatív módszerek és számonkérési technika 

bevonásával oktatott csoport teljesítménye átlagosan 24%-kal volt magasabb, a 

hagyományosan oktatottnál.  

A következő órapár levezetésénél csoportcsere következett. Ezúttal a B 

osztályban zajlott interaktív óra, az A osztályban hagyományos tananyagátadásra 

került sor. Az innovatív módszerű tanórán 17, a hagyományos órán 15 diák vett 

részt.  

A Meség világa című fejezetet összegző óra innovatív változatánál a z 

generációra leginkább jellemző impulzív tanulási stílusnak megfelelő 

tananyagátadás megvalósítására törekedtem [41, 67. o.]. Ennek megfelelően 

auditív, vizuális, egyéni, illetve társas tanulási és tananyagátadási módszereket 

alkalmaztam.  

A mesék már kisgyermekkortól jelen vannak a gyermekek életében, így a 

témakör mindenkihez közel áll. A jól kiválasztott alkotás úgy inspirálja a gyermek 

fantáziáját, hogy közben képessé teszi saját, belső világának megalkotására, a 

külső és belső világ harmonizálására [73, 22. o.]. 
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A tananyagra való 

ráhangolódásként az Okosdoboz  

interaktív oldal Mesék című 

fejezetének egyik feladatlapját 

töltöttük ki [102]. Ezzel 

megismételtük a nép- és a műmese 

meghatározását, illetve 

rendszereztük, hogy az általunk eddig 

tanult mesék melyik csoportba tartoznak. 

A feladatot interaktív tábla 

segítségével frontálisan 

végeztük. 

A hagyományos 

jegyzetelést párosítva a 

frontális formában történő 

videónézéssel zajlott a 

következő feladat, amelyben a 

Fehérlófia 

videófeldolgozásának egy részét 

tekintettük meg. A feladat a hallott 

szereplők neveinek feljegyzése volt. 

Miután befejeztük a jegyzetelést, a 

szereplők neveit együtt ellenőriztük, 

aki kihagyott valakit, utólagosan 

pótolhatta. 

A következő feladatban a tanulók 

egyéni munka formájában a Sulinet 

tudásbázis program segítségével 

online állították sorrendbe a mese 

24. ábra Okosdobozos felhasználói felülete interaktív táblán 

23. ábra Fehérlófia videó 

25. ábra Sulinetes gyakorló teszt 
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vázlatpontjait [97]. Egy diák a táblánál elmesélte a történetet, miközben az 

interaktív felületen megmutatta a pontok helyes sorrendjét.  

Az előző órák 

anyagának összefoglalása a 

keleti mesék világával 

folytatódott. Bevezetésként 

Rimszkij-Korszakov 

Seherezádé [110] című 

szerzeményének egy 

részletét hallgattuk meg. 

Miután közöltem a 

hallott zenemű címét, a 

tanulók elmondták mit 

tudnak Seherezádéról és Az ezeregy éjszaka meséiről [86]. 

Felsoroltok a mesék címét, amelyeket a gyűjteményből ismerünk. Ezt 

követően meghallgattuk a kerettörténet és két mese egyperces részletét.  

A frontális munkát egy egyéni feladat követte. A rendíthetetlen ólomkatona 

című mese diáit kellett megfelelő sorrendbe rakni. A feladatot számítógépen 

végezték a gyerekek, majd az eredményt együtt, 

interaktív táblán bemutatva ellenőriztük le.  

27. ábra. Elektronikus képregény A rendíthetetlen ólomkatona c. meséhez 

26. ábra Az ezeregyészaka meséinek szemléltetése  interaktív táblán 
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Végezetül A kakas és a 

pipe című népmese 

eseményeinek láncolatához 

kellett memóriavázlatot 

készíteni papír alapon.  

Házi feladatként online 

teszt kitöltését, az Okosdoboz 

oldal mese témakörébe tartozó 

feladatainak megoldását és a 

Sulinet A békakirály című meséhez tartozó feladatok elvégzését jelöltem meg.  

Az 5. B-ben levezetett innovatív módszerű órával párhuzamosan 

hagyományos tanári magyarázatból, szövegolvasásból és a témához kapcsolódó 

feladatlap kitöltéséből álló tanórát vezettem le a párhuzamos 5. A osztályban. 

Az általunk eddig tanult meséket két csoportba soroltuk (mű és népmese), a 

táblán két oszlopban feltüntetve a mesecímeket.  

A Fehérlófia című meséből kiírtuk a szereplőket és röviden megbeszéltük 

ki-kicsoda. Frontális munkában vázlatot állítottunk össze A békakirály című 

meséhez. Majd feladatlap formájában kérdésekre válaszoltunk Az ezeregy 

éjszaka mesegyűjtemény és a rendíthetetlen ólomkatona kapcsán. A rendíthetetlen 

ólomkatona vázlatát szóban megfogalmaztuk, majd A kakas és a pipe című 

láncmese vázlatát a tanulók egyedül állították össze és együtt ellenőriztük. Házi 

feladat az órai tananyagot összesítő feladatlap kitöltése és az eddig tanultak 

átismétlése volt. 

Az összefoglaló óra levezetését követő második napon ellenőrző óra keretei 

között mértem fel, hogy melyik csoportnak mit sikerült elsajátítani az átadott 

tananyagból. Az ellenőrző órán az innovatív, B osztályból 16, a hagyományos 

órán résztvevő A osztályból 15 diák vett részt. Az innovív csoport szánkérése is 

innovatívan, Google Űrlapokban megszerkesztett kérdőív segítségével történt (3. 

számú melléklet). A hagyományos csoport nyomtatott feladatlapot töltött ki. A 

tesztlapok tartalmi mindkét esetben megegyezett. Elérhető pontszám: 100 pont.  

28. ábra Memóriavázlat A kakas és a pipe c. meséhez 
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Az innovatív módszerrel oktatott csoport áltagpontszáma 87, a hagyományos 

módszerrel oktatotté 66 pont. Tehát megállapíthatjuk, hogy az innovatív 

csoportátlagos teljesítménye 22%-kal magasabb tananyag elsajátítása kapcsán.  

 A diákok teljesítménye átlagosan 23, 5%- kal volt magasabb az innovatív 

módszerekkel történő tananyagátadás és számonkérés során, mint a hagyományos 

módon oktatott tanulóké. A csoportok teljesítményét nézve az A osztály 24%-kal, 

a B 22%-kal jobban teljesített az innovatív módszerek és technika által támogatott 

órán.  

Tehát a fenti kísérlet is bizonyítja, hogy a tanórán használt oktatási 

módszerek és tananyagközvetítési technikák befolyásolják a tanult anyag 

elsajátítását. A megfelelő módszer alkalmazása egyénenként 1-3 érdemjeggyel 

növelheti a tanuló teljesítményt.   

Az innovatív órára való felkészülés alkalmanként másfél-két óra 

előkészülettel jár (ez a tanár technikai és módszertani felkészültségétől függően 

lehet több, illetve kevesebb), a hagyományos órára való felkészülés mindössze fél 

órát vesz igénybe. Tehát gyakorlati szemmel nézve egy heti huszonöt órában 

foglalkoztatott pedagógus, nehezen tudná kivitelezni, hogy tanórái minden 

mozzanatában újszerű módszereket és infokommunikációs technológiát 
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alkalmazzon. Viszont az órák egyes részeinél, a hagyományos oktatási 

módszerekkel kombináltan, javíthatjuk saját előadói technikánkat, fokozhatjuk a 

diákok figyelmének felkeltését és fenntartását, illetve tanulmányi teljesítményét 

is. Ha tanulóinkkal már a kezdetekkor kialakítunk egy digitális toltartót [41, 70. 

o.] a tanuláshoz használható alapvető online csatornákból és offline módon is 

elérhető tananyagokból, az a továbbiakban egész tanulási gyakorlatukat 

végigkíséri, segít az önálló, kritikai szemléletű szelektálást a források között, így 

a fiatalok a későbbieken tudatos használói lehetnek a virtuális térnek.  

A konstruktív és kooperatív tanulási módszerek elsajátítása által a tanuló 

nagyobb tananyagmennyiség gyors és hatékony feldolgozását is el tudja végezni, 

önállóan ki tudja szűrni a lényegi információkat, a tanultakat be tudja építeni már 

meglévő ismeretinek rendszerébe. A technikák használata nem csupán az 

irodalom tananyag megtanulását könnyítik meg, hanem a tanuló tanuláshoz való 

viszonyát alapvetően módosítják minden tudományterület ismeretanyagának 

elsajátításában.  
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BEFEJEZÉS 

KÖVETKEZTETÉSEK LEVONÁSA 

Munkámban olyan, középiskolai irodalomtananyag tanítása során 

felhasználható innovatív oktatási módszereket és tananyagközvetítő technikákat 

gyűjtöttem össze, melyek növelhetik a tananyag átadásának és befogadásának 

hatékonyságát.  

Abból az elképzelésből kiindulva, hogy különbséget kell tennünk az oktatási 

módszer és a tananyagot közvetítő technika között, az újítási lehetőségeket 

egyrészt a tanítás módszertanára, másrész annak technikai kereteire vonatkozóan 

vizsgáltam. Az oktatási módszerek szakirodalmának tanulmányozása közben, 

arra a következtetésre jutottam, hogy a nemzetközi, magyar és ukrán 

szakirodalom tipológiája között legalább annyi a különbség, mint az átfedés. A 

magyar szakirodalomban is találhatunk eltéréseket az egyes módszerek 

besorolása között (például Petriné Feyér Judit a kooperatív módszerek közé 

sorolja a páros munkát, Ollé János viszont külön csoportban említi a páros és a 

csoportos oktatásszervezési módot). Munkámban az Ollé János által egyéni, 

páros, csoportos, hálózati és frontális felosztást követtem. A digitális 

oktatástámogatás vizsgálatánál az offline és az online lehetőségeket egyaránt 

vizsgáltam.  

A munkában összegyűjtött oktatási módszerek és tananyagközvetítési 

technikák mindegyikét bemutatom az 5. osztályos irodalomtananyag egyes 

fejezetein. A módszertani, technológiai leírások, papír alapú és online feladatok 

oktatási segédletként is használhatóak a kárpátaljai magyar szakos pedagógusok 

5. osztályban folytatott irodalomtanítási tevékenysége során.  

Az innovatív módszerek alkalmazhatóságát a kárpátaljai magyar szakos 

pedagógusok és az 5. osztályos diákok szemszögéből is megvizsgáltam.  

Az irodalmat oktató magyar szakos tanárokkal egy 32 kérdésből álló 

komplex, irodalomoktatás módszertani gyakorlatára, az infokommunikációs 

technológia alkalmazására, rendelkezésre álló technológiai kereteire, és a tanárok 
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számítástechnikai kompetenciának, illetve fejlődési igényeinek és lehetőségeinek 

felmérésére irányuló kérdőívet töltöttek ki. 28 teljesen kitöltött kérdőív alapján az 

a következtetés vonható le, hogy a tanárok szerint az IKT használatára szükség 

van. Oktatási gyakorlatukban a legtöbben legalább prezentálásra használnak 

számítástechnikai eszközöket és programokat. A kárpátaljai magyar tannyelvű 

iskolák többsége rendelkezik megfelelő technológiai háttérrel az innovatív 

technikák használatához, viszont a tanárok a legtöbb esetben csak alapvető 

informatikai ismeretekkel rendelkeznek, amelyre általában önképzéssel, ritkább 

esetben továbbképzésen tettek szert.  

Az innovatív oktatási módok (kooperatív és konstruktív módszerek) 

használata jelen van a pedagógusok oktatási gyakorlatában, bár azok 

alkalmazásának gyakorisága elenyésző a hagyományos módszerekhez 

viszonyítva.  

A Kárpátaljai Pedagógus-továbbképző Intézetnek és a Kárpátaljai Magyar 

Pedagógusszövetségnek a szakmai továbbképzések mellett, ajánlott lenne az 

innovatív oktatási módok bemutatására és gyakorlati alkalmazhatóságának 

elsajátítására irányuló tanári továbbképzéseket is szervezni. 

Az irodalom oktatás terén felhasználható innovációkat az 5. osztályos 

irodalomtanítás gyakorlatában teszteltem. Nyolc tanterv szerinti órát vezettem le. 

Melyből négy tananyagátadásra, illetve összefoglalásra, négy számonkérésre 

irányult. A cél az volt, hogy összehasonlítsam az innovatív és a hagyományos 

módszerekkel végzett tanítás hatékonyságát. Két párhuzamos osztályban zajlottak 

az órák, az egyik csoportnak innovatív módon, a másiknak hagyományos 

módszerekkel. Négy óra után csoportcsere történt, hogy a tanulók egyéni 

képességei ne befolyásolják az eredményt. 

A tananyag elsajátítását felmérő tesztek kiértékelése után arra a 

következtetésre jutottam, hogy az innovatív módszerek és technikák legalább 

20%-kal növelték az átadott ismeretek elsajátításának mértékét. Az innovatív 

módszerek hátránya csupán a tanórákra történő hosszabb felkészülési időben 

nyilvánult meg. 
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Tehát a kooperatív és konstruktív módszerek, illetve az információs 

kommunikációs technológia használata minden tanár számára javasolt, mivel 

segítenek a tanuló figyelmének felkeltésében, fenntartásában, aktivitásának 

fokozásában, vagyis fokozzák a tanítási-tanulási folyamat hatékonyságát. 

Időigényessége miatt, azonban minden mozzanatában újszerű módszerekkel és 

technikákkal támogatott tanórára alkalmazását egy teljes állásban foglalkoztatott 

pedagógus mindennapi oktatási gyakorlatában nem tartom kivitelezhetőnek. 

Véleményem szerint a hagyományos és innovatív módszerek egymást kiegészítő 

használata lehet a legoptimálisabb a tanuló és a tanár szempontjából egyaránt.  
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РЕЗЮМЕ 

У своїй роботі я розглядаю інформаційно-комунікаційні технології та 

методи навчання, які можуть бути використані на уроках літератури п'ятого 

класу в школах Закарпаття з угорською мовою навчання. 

У роботі наведена література, яка вивчає методи навчання літератури, 

кооперативні та конструктивні методи навчання учнів та методи навчання з 

використанням ІКТ. 

У роботі я зібрала та систематизувала інноваційні методики, які 

використовуються у процесі викладання літератури. Ці методи 

демонструються конкретними прикладами використаних на уроках 

літератури в п'ятому класі. Також розглядається необхідність інноваційних 

методів навчання з точки зору вчителя та учня. За результатами анкетування 

місцевих вчителів угорської мови та літератури, я проаналізувала методику 

викладання, їхні навички щодо використання ІКТ у процесі навчання. 

Порівнюю результати звачайних уроків з уроками проведених з методиками 

ІКТ. Розглядаю ефективність та необхідність інноваційних методів.  

За результатами дослідження, проведене серед вчителів, можно 

зробити висновок, що потреда до ІКТ існує, але у вчителів недосконалі 

знання та навички щодо використання ІКТ.  

При використанні інформаційно-комунікаційних технологій під час 

навчання, ефективність засвоєння навчального матеріалу була збільшена на 

20-25%. Але підготовка до уроку з використанням ІКТ займає набагато 

більше часу, ніж підготока до звичайного уроку. 

В наш час використання інформаційно-комунікаційних технологій в 

навчально-виховному процесі є необхідним.  

Рекомендується застосовувати нові інтерактивні методи навчання 

спільно з традиційними методами, або паралельно з ними. 
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RESUME 

The purpose of this paper is to examine innovative teaching methods and 

teaching materials that can be used and can be attempted in imparting knowledge 

to the students in teaching literature in the fifth form of the Hungarian schools in 

Transcarpathia.  

The paper provides an overview of the literary teaching, the cooperative and 

constructive methods and teaching literature supported by ICT tools. The 

objective of this paper is also to synthesise through the review of literature the 

various innovative teaching methods and how they can be used among the fifth 

formers in effective learning of literature. The importance of innovative teaching 

methods is also examined from the view of the teacher and the student. The 

methodology and habits of ICT tools usage of the local Hungarian teacher's, their 

opportunities and development needs are analyzed by questionnaire survey. I 

examined the efficiency and the necessity of the innovative methods by 

comparing the results of innovative and traditional classroom lessons. 

The descriptive material of the collected innovative methods can also be used 

as methodological help in the teaching work of local Hungarian teachers. 

From the survey among teachers, it can be concluded that there is a need for 

new methods and infocommunication tools, but teachers' computer literacy and 

school equipment are in many cases incomplete. 

According to  the survey the efficiency of learning curriculum was increased 

by 20-25% by using innovative methods. However, preparing for an innovative 

lesson takes approximately one hour more on average compared to the traditional 

classroom. 

The use of innovative methods in today's teaching and learning process is 

indispensable. It is recommended that innovative methods and techniques can be 

used in conjunction with the traditional teaching methods and in parallel. 
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MELLÉKLETEK 

1. számú melléklet 

ÓRATERVEZET 
Téma. A népköltészet világa. Közmondások, szólások, találós kérdések 
Cél: megismerkedni a népköltészet fogalmával, a közmondásokkal, szólásokkal, 

találós kérdésekkel. Fejleszteni a gyerekek beszédkészségét, logikus gondolkodását. 

Nevelni a hagyományok tiszteletére. 

Eszközök: interaktív tábla, kivetítő, laptop, okostelefonok, wi-fi 
Óratípus: új anyag átadása 

 Az óra menete 

 I. Szervezés 
II. Házi feladat ellenőrzése 
III. Aktualizáció 

Interaktív tábla sietségével végzendő feladta. Leírás: 

Előbb megjelennek a konkrét népköltészeti példák, a gyerekeknek meg kell 

határozniuk, hogy milyen műfajba tartoznak. Sorban jönnek a táblához, kattintásra az 

adott cím/részlet átváltozik a műfajjá. 

Ha minden műfajt megtaláltunk megjelenik e művek közös jellemzője, az, hogy 

a népköltészeti hagyatékhoz tartoznak 

A hazug embert 

hamarabb utolérik, 

mint a sánta kutyát. 

Reggel négy lábon jár, 

délben két lábon jár, este 

három lábon jár? 

Az okos leány 

Nád a házam 

teteje 

ESŐ UTÁN 

KÖPÖNYEG 
A munkácsi 

vár kútja 

Pont, pont 

vesszőcske

… 

NÉPKÖL-

TÉSZET 

ESŐ UTÁN 

KÖPÖNYEG 
SZÓLÁS 

https://www.operencia.com/szolasok-es-koezmondasok/szolasok/1471-es-utan-koepoenyeg54
https://www.operencia.com/szolasok-es-koezmondasok/szolasok/1471-es-utan-koepoenyeg54
https://www.operencia.com/szolasok-es-koezmondasok/szolasok/1471-es-utan-koepoenyeg54
https://www.operencia.com/szolasok-es-koezmondasok/szolasok/1471-es-utan-koepoenyeg54
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IV. Téma és cél közlése 

A mai órán a népköltészet fogalmával fogunk megismerkedni! 

V. Új anyag átadása  

Fogalommeghatározás – „ötletözönnel” 

Az lesz a feladatotok, hogy mondjatok egy-egy dolgot, ami a fentiek alapján a 

népköltészetről eszébe jut!  

Minden ötletet felírunk a táblára és végül definiáljuk a fogalmat. Így járunk el a 

többi fogalomnál is. 

Népköltészetnek a nép körében keletkezett, változatokban élő, szájhagyomány 

útján terjedő verses és prózai művek összességét nevezzük. Népköltészet – folklór  

A közmondás valamely általános tapasztalaton alapuló igazságnak rövid alakban 

való kifejezése. 

Szólások - több szóból álló kifejezések. Jelentésük más, mint a bennük lévő 

szavak összege: átvitt értelemben használjuk őket. (mint kötőszó esetén szóláshasonlat) 

Találós kérdés - rövid, epikus műfaj, célja a mulattatás, szórakoztatás. A találós 

kérdésben egy tárgy, jelenség vagy fogalom körülírása kérdés formájában hangzik el. 

VI. Begyakorlás  

Gondolattérkép készítése. 

 

Közös megbeszélés alapján a 

táblánál, a diákok közben rajzolják 

a füzetbe. 

Közmondások 

Keresd a párját! Találd 

meg a közmondásokhoz illő 

jelentésmagyarázatot! 

Két részre osztjuk az 

osztályt, az osztály egyik fele 

kapja a közmondásokat, a másik 

fele a magyarázatokat. A közmondást kapó gyerekek felállnak egy sorba és felolvassák 

a lapjukon lévő szöveget. A magyarázatokat kapó figyelik a kártyájukat, és ha 

felismernek a közmondásra, amelynek az értelmezését a kezükben tartják, kimennek a 

közmondást tartó gyerek mellé és felolvassák azt. 

 a) .............. Többet ér egy kérdezem száz keresemnél. b) ............. A messze 

harangnak későre jő hangja. c) ............. Inkább has hasadjon, mint étel maradjon. d) 

............. Több szem többet lát. e) .............. Ne hajigáljon az, akinek üvegből van a háza!  
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Jelentésmagyarázatok: 1. Nem lát jól valamit, ezért felteszi a szemüvegét. 2. 

Több ember több oldalról meg tud vizsgálni valamit 3. Csak magában bízik. 4. Együnk, 

ne hagyjunk maradékot a tányéron! 5. Ne kritizáljon másokat, aki maga sem hibátlan! 

6. Nagyon kíváncsi. 7. Ha közel a segítség, hamarabb megérkezik. 8. Időt takarít meg, 

aki megkérdezi a tapasztaltabbakat 

Szemes közmondások.  

A diákok párokba rendeződnek. Internet segítségével szemes közmondásokat 

gyűjtenek a füzetbe.  

Sorban felolvassák a közmondásaikat, 

ha olyat hallanak, ami nincs a lapjukon azt 

felírják. 

Pl: A szem a lélek tükre. A vak tyúk is 

talál szemet. Szemet szemért ,fogat fogért, 

stb. 

  Szóláskereső 

Szintén páros, internet használatával elvégezhető feladat. 

. Milyen igével lehet kiegészíteni az alábbi szóláshasonlatokat? 

a) ______________________________, mint a kefekötő 

b) ______________________________, mint a borravaló 

c) ______________________________, mint a fakutya 

d) ______________________________, mint Bálám szamara (a hegyen) 

e) ______________________________, mint a nyárfalevél 

f) ______________________________, mint a karikacsapás 

g) ______________________________, mint a tenyerét 

h) ______________________________, mint hal a vízben 

i) ______________________________, mint szürke szamár a ködben 

j) ______________________________, mint a rétestészta 

k) ______________________________, mint a bokrot 

l) ______________________________, mint a fába szorult féreg 

m) ______________________________, mint a bunda 

4. Szólásokkal külső és belső tulajdonságokat is ki lehet fejezni. Találd ki, 

melyik szólásra gondoltunk! A szögletes zárójelben lévő kulcsszavak 

segítenek a megfejtésben. 

a) nem tesz semmit, erőfeszítések nélkül várja az eredményeket [galamb]: 

____________________________________________________________ 

b) jó eszű, gyors felfogású [borotva]: 

____________________________________________________________ 

c) gőgös, büszke, lenéz másokat [orr]: 

____________________________________________________________ 

d) betegesen sovány [csont; bőr]: 

____________________________________________________________ 

e) ügyesen, gyorsan, jól dolgozik [kéz]: 

____________________________________________________________ 

g) mindenbe beleavatkozik [lé]: 
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___________________________________________________________ 
Találóskérdés 

Interaktív tábla segítségével végzendő feladat. A táblán buborékok láthatóak a 

diák kijön, rákattint a buborékra, a buborékban megjelenik a találóskérdést. Azt a tanuló 

hangosan felolvassa, az osztály válaszol. Majd ismét rákattint a találóskérdésre, ami 

átváltozik a válasszá vagy a válasz képéveé.  

Él egy állat erdőn, réten, bezárja a házát télen. Kimegy, hogyha itt a tavasz, 

mégis, félig otthon marad. (csiga)  

Tarka, de nem virág, szárnya van, nem madár, 

álló napon a rét fölött száll. (lepke) 

Pettyes hátam, hártyás szárnyam, levéltetűt eszem bátran. (katica) 

VII. Összefoglalás 

VIII. Házi feladat ismertetése 

1. Párosítsd a közmondásokat a magyarázatokkal! (online és papír alapon is 

végezhető!) 

    1. Ki korán kel, aranyat lel.                                             

    2. Többet ésszel, mint erővel!                                     ____ 

    3. Mindenhol jó, de legjobb otthon.                             ____ 

    4. Ki mit főzött, egye meg.                                           ____ 

    5. Aki tanul, halad, aki lusta marad.                              ____ 

    6. Ki a kicsit nem becsüli, a nagyot nem érdemli.      ____ 

    7. Ki mint veti ágyát, úgy alussza álmát.                     ____ 

    8. Gyümölcséről ismerni meg a fát!                           ____ 

    9. Amit Misi tanul, Mihály sem felejti el.                      ____ 

    A.    Az otthont nem pótolhatja semmi. 

    B.    Kis értékkel sem szabad pazarlóan bánni. 

    C.    Olyan a sorsunk, amilyenné magunk alakítjuk. 

    D.    Amit fiatal korában tanul az ember, arra idősebb korában is emlékszik. 

    E.    A reggeli idő a legalkalmasabb munkára. 

    F. Tettei alapján lehet az embert megismerni. 

    G.    Többre megy az ember megfontolással, mint erőszakkal. 

    H.    Az boldogul az életben, aki egyre több ismeretet szerez. 

    I.  Megcsinálta a bajt, viselje következményeit! 

Él egy állat erdőn, réten, 

bezárja a házát télen. 

Kimegy, hogyha itt a 

tavasz, mégis félig otthon 

marad. Mi az? 



112 

2. számú melléklet 

ÓRATERVEZET 

Téma. A mesék világa. Összefoglaló óra 

Cél: megismételni az előző órákon tanultakat, gyakorolni a vázlatkészítést. Fejlesztek a 

diákok kommunikációs készségét, csoportban való munkavégzését. Nevelni az empatikus, 

nyitott, egymást elfogadó viselkedésre. 

Eszközök: interaktív tábla, kivetítő, laptop, hangszóró, számítógépek, wi-fi 

A tanóra helyszíne: a számítástechnikai szaktanterem 

Óratípus: új ismeretet megszilárdító (ismétlő, rendszerező) óra 

 Az óra menete 

 Szervezés 

I. Házi feladat 

ellenőrzése 

II. Aktualizáció 

Az Okosdoboz oldal 

tananyagának segítségével 

interaktív táblán válogatjuk 

szét a nép- és a műmeséket. 

Közben felidézzük a két 

mesetípus jellemzőit. 

 

III. Téma és cél 

közlése 

A mai órán megismételjük 

és összefoglaljuk mindazt, amit 

az elmúlt órákon a mesékről 

tanultatok. 

IV. Eddigi ismeretek 

megszilárdítása, rendszerezése 

1. A Fehérlófia című mese 

feldolgozása videó 

megtekintésének segítségével.  

 A következőkben meg fogjuk tekinteni a Fehérlófia című mese egy 

részletét. Mivel ismeritek a történetet, nem egyszerűen csak nézni fogjuk, hanem 

mindenki vegyen fel tollat és papírt és minden szereplő nevét írjuk fel miközben 

hallgatjuk a törtlnetet. 

Egy diák felolvassa hány szereplőt gyűjtött, a többiek kiegészítik. Mindenki 

beírja azokat, akik nem szerepelnek a kihagyott. 

2. A békakirály című mese áttekintése interaktív tábla felhasználásával a Sulinet 

tudásbázis segítségével. 
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Nyissuk ki a 

könyvünket a 65. oldalon. A 

következőkben A 

békakirály című mese 

vázlatát fogjuk helyes 

sorrendbe rakni. Közben 

figyeljétek a tankönyvet is, 

mivel az egy-egy 

vázlatpontba tömörített 

szövegrészeket fel is fogjuk 

olvasni. 

A diákok 

számítógépen végzik a 

feladatot. A megoldást 

közösen ellenőrizzük 

interaktív táblán. 

3. A keleti mesék 

birodalmában 

Rimszkij-Korszakov Seherezádé című szerzeményének egy részletét hallgatjuk. 

- A most hallott zenemű címe Seherezádé.  

- Ki volt szerintetek ez a Seherezádé, aki a zeneszerzőt meghihlette? 

- Hogy nevezzük a 

mesegyűjteményt, amelyben 

szerepel? 

- Milyen az Ezeregy éjszaka 

meséinek szerkezete?  

- Milyen meséket ismertek a 

gyűjteményből. 

Egy-egy 1 perces 

meserészlet meghallgatása az 

Ezeregyéjszaka c. 

hangoskönyvből.  

 
4. „Megkeverve” – önállóan, 

számítógép 

segítségével/kinyomtat 

anyaggal végezhető 

feladat, amely alkalmas 

csoport és frontális 

munkára is. Üljünk 

párban a 

számítógépekhez! 
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A rendíthetetlen ólomkatona c. mese részletei összekeveredtek. Az lesz a 

feladatotok, hogy helyes sorrendbe hejezzétek be a táblázatba a képkockákat. 

Figyelmesen olvassátok végig a kép alatt lévő szöveget! 

A feladat helyes megoldását az interaktív táblánál együtt ellenőrizzük. 
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5. Memóriavázlat készítése A 

kakas és a pipe c. láncmeséhez. 

A következő feladatot önállóan kell elvégezni. A gyakorló füzetönkve rajzo 

Összefoglalás 

Mi a különbség a műmese és a népmese között? 

Milyen népmesékről beszéltünk a mai órán? 

Milyen műmesékről beszéltünk a mai órán? 

V. Házi feladat ismertetése 

Házi feladatként töltésetek ki a csoportoldalon találhat „A mesék című fejezet 

összefoglalása” c. táblázatot. Illetve az Okosdoboz oldalatokon kijelölt teszteket. 

A mesékkel kapcolatos anyagok, videók, hanganyagok és mesegyűjtemények 

megtalálhatóak a Google Drive – Irodalom_5. osztály – 

Mesék_világának_összefoglalása nevű mappában. 

Forrás: 

Ezeregy éjszaka meséi.http://mek.oszk.hu/03200/03210/html/ 

 

http://mek.oszk.hu/03200/03210/html/
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3. számú melléklet 

Név:…………………………Osztály:………..Dátum:……………Pont:100/…….Jegy:

…………… 

TÉMAZÁRÓ DOLGOZAT IRODALOMBÓL 

AZ 5. OSZTÁLY RÉSZÉRE 

1. Mit nevezünk műmesének?  

 

 

 

2. Írd le A békakirály című mese vázlatát a füzetbe!  

 

 

3. Pótold be melyik a megfelelő mesetípust, amelyről a szabály szól! Írj minden típusra 

egy példát!  

a. A …………………………………..mesék kifigurázzák az emberi rossz tulajdonságokat: 

lustaságot, kapzsiságot, fukarságot, irigységet. 

Pl.:…………………………………………………………………………… 

b. A………………………………….olyan mese, ahol tündérek, 

tündérkirálynők,Tündérország, törpék, óriások, ördögök, boszorkányok, táltosok, 

griffmadarak, három-, hét-, tizenkét fejű sárkányok 

szerepelnek.Pl.:…………………………………………………………………………… 

c. A feltételek, amelyeket az újabb és újabb szereplők szabnak, láncot alkotnak.Ezért ezeket 

a meséket ………………………………. 

nevezzük.Pl.:…………………………………………………………………………… 

4. Írd le melyik mesegyűjtemény kapcsán hallottál Seherezádédról, a szépséges 

mesemondóról? Mit tudsz róla? (3 pont) 

Mesegyűjtemény megnevezése:  

 

 

 

5. Rakd sorrendbe a vázlatpontokat! Írd le a füzetbe helyes sorrendben! 

⃝A hal gyomrában.⃝A kisfiú ólomkatonákat kap. ⃝A csatornában ⃝Az ólomkatona 

kiesik az ablakon. ⃝Újra otthon. ⃝A kályhában.  ⃝Az ólomkatona beszeret a balerinába. 

⃝Ólomszív és aranycsillámrózsa. 

6. Sorold fel a Fehérlófia keresett szereplőit!  

- a főhős szülőanyja: ………………………………………………………………… 

- a főhős 3 útitársa: ………………………………………………………………….. 
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- aki visszasegíti a földre: …………………………………………………………. 

- ellenfelei a másvilágon: …………………………………………………………. 

- akiket megment a másvilágon: …………………………………………………………. 

7. Rajzold le A kakas és a pipe c. láncmese eseményeinek láncolatát! Írd oda a rajz 

alá mit ábrázol! (+4 bónusz pont) 

1.    

körte bolt

 pénz 

Megoldókulcs 

1. A műmese, olyan mese, amelynek szerzője ismert. Lehet verses vagy prózában 

írott. 

2. (max. 5-6 vázlatpont) 

3. tréfás mese,tündérmese, láncmese 

4. Az ezeregyéjszaka meséi. kerettörténet két főszereplője Sehrezád és Sahriár 

király. A fővezér lánya 1001 éjszalán kereztűl mesél a kegyetlen szúltánnak, aki 

eközben beleszeret. 

5. 1 A kisfiú ólomkatonákat kap, 

2. Az ólomkatona beszeret a balerinába 

3. Az ólomkatona kiesik az 

4. A csatornában 

5.A hal gyomrában 

6. Újra otthon 

7. A kályhában 

8.Ólomszív és aranycsillámrózsa. 

- a főhős szülőanyja: fehér ló 

- a főhős 3 útitársa: Fanyűvő, Kőmorzsoló és Vasgyúró 

- aki visszasegíti a földre: griffmadár 

- ellenfelei a másvilágon: H.Km. és a 3 sárkány 

- akiket megment a másvilágon: 3 királylány, 3 griff-fióka 

6. körte 2.kút/víz         3. szép lány/koszorú       4.tehén/tejecske 5 rét/kasza    6. 

bolt/pénz 

Megtalálható online formában: 

https://drive.google.com/open?id=15fg05gkZQe9Ocg52QEYUm8e23bHRLL8h 

  

https://drive.google.com/open?id=15fg05gkZQe9Ocg52QEYUm8e23bHRLL8h
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4. számú melléklet 

Név:……………..  Dátum:…………….. Osztály:….  Pont: 

Jegy:… 

Témazáró dolgozat  

1. Mit nevezünk meseregénynek? (2 pont) 

2. Milyennek ismerted meg Vacskamatit? Jellemezd! (2 pont) 

 

3. Párosítsd a meseregényt és a szerzőt! ! (4 pont) 

4. Mit tanult a kis herceg a rókától? ! (2 pont) 

5. Írd le a mű címét, amelyből származik az idézet! (5 pont) 

Ha medvécske volna a méhecske, 

fatörzs alján gyűlne a mézecske, 

s ha méh volna a medve, amit feltehetek, 

nem kéne megmászni ennyi emeletet. 

 

„No, majd segítünk rajta” – gondolta Dzsepettó, és lefaragott belőle egy 

darabkát. De az orr nyomban tovább nőtt, mindig valamicskével nagyobbra, 

mint amekkorát Dzsepettó leszelt belőle. 

 

Egyáltalán nem vagytok hasonlók a rózsámhoz – mondta nekik. – Ti 

még nem vagytok semmi. Nem szelídített meg benneteket senki, és ti sem 

szelídítettetek meg senkit. 

 

Mit érdekel engem a cégtulajdonos – háborgott az első vevő –, nekem 

aszpirin kell, és kész. 

Csak nem képzeli, hogy egy Rimapénteki Rimai Péntekh vacak 

aszpirineket, 

fejfájás elleni porokat, lázcsillapítókat, lábizzadás-gátlókat és 

popsikenőcsöket árul?! 

 

Az út többfelé ágazott onnét, de nem volt nehéz megtalálni a sárga téglával 

kövezettet. Nemsokára már fürgén lépkedett Smaragdváros felé, piros cipellője 

vidáman kopogott az út kemény, sárga kövezetén. 

 

6. Ki a kakukktojás? Miért? (2 pont) 

Em néni, Madárijesztő, Dzsepettó, Keleti-Boszorkány, Oroszlán, Totó, murcurok 

 Pinokkió kalandjai a A.A. Milne 

 Micimackó kuckója b Lázár Ervin 

 Óz, a nagy varázsló  c C.C. Collodi 

 A Négyszögletű Kerek Erdő d L.F.Baum 
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7. Tölts ki a hiányzó sorokat! (Add meg a helyszínt, az eseményt és a mű címét) (8 pont) 

Hely Esemény Mű 

Sivatag   

 Itt élt Róbert Gida barátaival  

  Óz, a nagy varázsló 

Olaszországban 

lévő kis műhely 

  

8. Ismerd fel, majd jellemezd a képen látható meseszereplőket! Teljes mondattal 

válaszolj! (8 pont) 

 Szereplő 

és mű neve 

Jellemzés 
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9. Sorolj fel legalább három helyszínt azok közül ahol a kisherceg járt! ! (füzetbe) (3 pont) 

Megtalálható online formában: 

https://drive.google.com/open?id=15fg05gkZQe9Ocg52QEYUm8e23bHRLL8h 

  

https://drive.google.com/open?id=15fg05gkZQe9Ocg52QEYUm8e23bHRLL8h
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5. számú melléklet 

Név……………………….Osztály……………………Dátum……………Jegy. 

1. Mit nevezünk mondának? (2 pont) 

2. Milyen típusait különböztetjük meg a mondáknak? (3 pont) 

3. Mit nevezünk történeti mondának? (2 pont) 

4. Mit nevezünk mondakörnek? (2 pont) 

5. Melyik mondához tartozik az illusztráció? (2 

pont)_____________________________________________ 

a. Ki látható a képen? ____________________________ 

b.  Írd le egy mondatban a monda témáját!   

 

6. Honnan való az idézet? Pótold a hiányzó szavakat! (10 pont) 

a. „Történt pedig egy napon, hogy Magóg király és Ené királyné két fia, ………………. és 

………………….vadászni igyekeztek, s amikor a pusztaságban egy gímszarvas futott 

eléjük, ők üldöző- be vették, az meg a Meotisz1 ingoványaiba futott előlük.” 

Cím…………………………………………………………….. 

b. „Miután ledobta kaftánját, s levette ingét, így szólt a görög vitézhez: – Hallj ide, te görög 

óriás, ……………………………. az én nevem! A legkisebb vitéz a magyarok között. Állíts 

csak te magad mellé még két görögöt! Cím……………………………………………… 

c. „Rákóczinak igen megízlett a víz, s míg ……………………… tartózkodott, annak a 

forrásnak a vizét fogyasztotta, és mindig …………………………. volt a vízhordó. A forrást 

róla nevezték el Mikes-forrásnak, vagy – ahogyan itt mondják – Nyikes-forrásnak.” 

Cím…………………………………………………………….. 

d. „Mátyást mostan választotta Mind ez ország királyságra, Mert ezt Isten adta nekünk 

Mennyországból oltalmunkra” Cím……………………………………… 

e. „Történt abban az időben, hogy két ördög nagyon megharagította az Úristent. Kevélyek, 

engedetlenek voltak, amit egy ideig csak tűrt az Isten, de amikor javulni semmi áron nem 

akartak, letaszította őket az égből. Az egyik a déli rónaságra esett, éspedig oly 

szerencsésen, hogy még horzsolást sem szenvedett, de a másik, aki az északi sziklatömbre 

pottyant, bizony lábát törte.” Cím………………………………………… 

7. Írj legalább három Kárpátaljához kötődő mondát! (3 pont) (füzetbe!) 

8. Sorolj fel legalább három Mátyás királyhoz kapcsolódó mondát! (3 pont)  

9. Milyen mondát bővített ki és szedett rímbe Arany János? Írd le a monda 

címét!(1pont)  

10. Írd le Tompa Mihály Beregszász c. elbeszélő költeményének rövid tartalmát! (3 

pont)  

Megtalálható online formában: 

https://drive.google.com/open?id=15fg05gkZQe9Ocg52QEYUm8e23bHRLL8h 

https://drive.google.com/open?id=15fg05gkZQe9Ocg52QEYUm8e23bHRLL8h
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6. számú melléklet 

Témazáró dolgozat                                                            Név: Pont: 

5. évfolyam                                                                                 

Osztály:  Érdemjegy: 

János vitéz                                                      Dátum: 

 

1. Egészítsd ki a szöveget! 

Petőfi Sándor János vitéz című műve az ……….. műnemébe tartozik, 

műfaja: ……………….  

………………….-ban jelent meg. 

Mesés szereplői: 

……………………………………………………………………………… 

Mesés helyszínek: …………………………………………………………..,  

 

2. Jellemezz cselekedeteik alapján a következő szereplők közül egyet! 

a. Jancsi 

b. Iluska 

c. Gazda 

d. Francia király 

……………………………………………………………………………………………

…… 

……………………………………………………………………………………………

…… 

……………………………………………………………………………………………

…… 

……………………………………………………………………………………………

…… 

……………………………………………………………………………………………

…… 

3.  Milyen költői kifejezőeszközök ezek? Töltsd ki a táblázatot! 

1.Hasonlat a. Két dolog azonosítása közös jellemzők alapján 

2.Metafora   b. Élettelen dolgok felruházása élők tulajdonságaival 

3. Megszemélyesítés    c. két dolog összehasonlítása közös jellemzők alapján 

Költői 

kép 

Meghatározás Példa 

  „Mikor a nap fölkelt és a holdat elküldte” 

  „Szívemnek gyöngyháza” 

  „ Elváltak egymástól, mint ágtól a levél” 

 

4. Állítsd sorrendbe a történetet! 

Majd egy griff madár haza repíti. 

Jancsinak oda veszik a fél nyája. 

Majd meg érkeztek Franciaországba. 

http://hu.shvoong.com/tags/francia/
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Jancsi Tündérország fejedelme lesz. 

Otthon szomorú hír fogadja szeretett Iluskája meghalt. 

Jancsi rátalál egy házra, amiben 12 rabló tanyázik. 

A király végül el nevezi Kukorica Jancsit , János vitéznek. 

 

5. Hogyan mondanád saját szavaiddal? 

 

megnyílt a felhők csatornája…………………..     ezerannyin ..  ..............................  

strázsa……………………                                      égiháború .   .......................... …. 

Kökényszemű………………………                      jámborlelkű ................................  

…………………………. 

6. Ki mondja kinek? 

„Ha látsz tört virágot útközépre vetve, 

Hervadó szeretőd jusson majd eszedbe” 

 

„Ezért tartottalak? Ezért etettelek? 

Sohase kerüld el a hóhérkötelet.” 

 

„Pillants ide, hiszen ezen a világon 

Csak te vagy énnekem minden mulatságom.” 

 

„Meg ne illesse kend ezt a szegény árvát” 

 

„Vigyázz, földi! Bizony rálépsz a fejedre…” 

 

„Nesze, galuskának elég lesz e darab” 

 

„Kedves szabadítóm! Nem kérdezem, ki vagy?” 

 

7. Egy szám a válasz! 

 

Hány zsivány volt a tanyán? 

 

Hány rózsát szakított le Jancsi a sírról? 

 

Hány medvét 

 

Hány oroszlánt 

 

Hány sárkányt győzött le? 

Megtalálható online formában: 

https://drive.google.com/open?id=15fg05gkZQe9Ocg52QEYUm8e23bHRLL8h 

  

https://drive.google.com/open?id=15fg05gkZQe9Ocg52QEYUm8e23bHRLL8h
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7. számú melléklet 

Dátum:………………………….                       Név:…………………………………    Osztály:……… 

 

1. Írd le, mit nevezünk állatmesének! 

 

 

 

 

2. Írd le az állatmese megnevezését más szóval! _____________________________ 

 

3. Kösd össze a megfelelő párokat! Találd meg az állatmeséket! Írd le a mesék címét és a 

tanulságaikat! 

 

                 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 CÍM Tanulság 

1.   

 

2.   

 

3.   

 

4.   
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4. Sorold fel azokat az állatmeséket is író szerzőket, akikről múlt órán tanultunk!  

 

 

 

 

Megtalálható online formában: 

https://drive.google.com/open?id=15fg05gkZQe9Ocg52QEYUm8e23bHRLL8h 

 

8. számú melléklet 

Melléklet 

 Micimackó 

 A.A. Milne 

  Malacka 

Külső jellemzők (a tanuló fantáziája alapján): egy kis termetű malac 

Belső jellemzők: élénk, különösen fél a sötétben és sok mindenért hajlamos 

aggódni 

https://drive.google.com/open?id=15fg05gkZQe9Ocg52QEYUm8e23bHRLL8h
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(Keressétek d ki a történetből azokat 

a részeket, amelyben Malackai is szerepel! Másoljatok ki egy szövegrészletet, amely 

tartalmát 5 percben közösen el kell, meséljétek!) 

Harmadik fejezet, amelyben Micimackó és Malacka vadászni mennek, és kis 

híja, hogy menyétet nem fognak (a fejezet, vagy a fejezet tartalmának leírása) 

(Internetes vagy egyéb forrásól történő adatgyűjtés alapján.) 

Angol neve: Piglet 

E. H. Shepard rajzolta le először a regény első kiadásaiban. 

https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=E._H._Shepard&action=edit&redlink=1

