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Korábbi hiányosságok 

• Küllem 

 – tipográfia, 

 – képek, 

 – illusztráció (rajzok). 

• Tartalom 

 – változatosabb az irodalmi anyag, 

 – modern könyveket a digitális bennszülötteknek, 

 – hatékonyabb szövegértést segítő szövegek, feladatok. 

  

 

Nem, nem úgy töltöttünk le,  

én szültelek… 



• Kinek a dolga ez? 

 tipográfus/illusztrátor, a tördelő,  

 a szerző? 

 

 

A tankönyvek külleme 



A tankönyvek külleme 

A tankönyv nem lehet olyan, mint egy szép gyerekkönyv?  



Van változás? 

– Jó tipográfia, 

– nem rossz illusztrációk... 

...de… 



Az irodalmi szövegek 

A kötet szerzői (1.) 
Miklya Zs. 

Kányádi S. 5 

Tamkó S. K. 2 

Gyárfás E.  

Arany L.  

Weöres S.  

Csukás I.  

Varró D. 3 

Szalai B. 

Zelk Z. 

Csorba P. 

Petőfi S. 2 

Kóródi B. 2 

 

Dénes Gy. 

La Fontaine 2 

Milne, A. A.  

Rodari , G.  

Benedek E. 

Kolozsvári G. E.  

Wass A. 

Lázár E. 

Nyulász P. 

Devecseri G. 

Fésűs É. 

Grimm testvérek 

Dsida J. 

Bagossy L. 

Berg J. 

népmese 9 

népköltészet 4 

népmesék: kínai (2), cigány, afrikai, tatár, horvát 

 



Kell(ett) a változtatás? 

• „Megjegyezzük még, hogy az irodalomtanítás elméletének érdemes számot vetnie azzal a 

sajátos helyzettel, hogy tantárgyunk tematizációjának jelentősen nagyobbik része  

foglakozik az emberi létezés negatív oldalával.  

Kanonizált, tananyaggá emelt műveinkben is rengeteg a halál, a betegség, a szomorúság.  

Mindezek figyelembevételével kell nekünk tanítványainkat  

derűre, boldogságkeresésre nevelnünk.” (Fűzfa B. 2014) 

 

• „Az irodalomórákon jóval nagyobb szerepet kellene adni  

a diákokat érdeklő olvasmányok, ifjúsági irodalom,  

TV-műsorok, filmek megbeszélésére. Ezek segítségével talán  

közelebb lehet hozni őket az irodalom megértéséhez  

és megszerettetéséhez” (Kerber Z. 2003) 

 

 

 

 
 

 

 



Találós kérdés 

Mi az? 

Régi, nehezen érthető, tanulságos. 

AZ IRODALOM… 



Az eredmények 

Szerintem az irodalmi szövegek… 

 

 



Az ismeretközlő szövegek 

– A változatosságra törekvés nem új. 

– Térkép, plakát, mobiltelefon… 

– Bankkártya? E-olvasó? Tablet? 

 

 



A szövegértésről 

• Pozitív változások – ez sem most kezdődött. 

 – változatos műfajok, 

 – a tankönyvi feladatok kevésbé változatosak. 

 – az igényelt munkaformák – legalábbis az instrukciók 
szintjén – lehetnének változatosabbak. Még több páros 
munka, több kooperatív tevékenységet igénylő feladat 
kellene. 

 – METAKOGNÍCIÓ! 

 – A nemzetközi mérések jellemző 

 feladatai. 

  

 



A szövegértés fejlesztése 


