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Magyar nyelv 
 

9–11. évfolyam 
 

A kísérleti tankönyvek és munkafüzetek koncepciójáról és felépítéséről 
 

Téglásy Katalin 
 
I. A tankönyvsorozat koncepciója 
 
NAT, kerettantervi megfelelés 

 

A tankönyvsorozat kialakítása során elsődleges volt a Nemzeti alaptanterv, valamint a 

kerettanterv előírásainak, elméleti alapvetéseinek figyelembe vétele. A tankönyv tartalma 

szorosan követi a kerettantervet. A kiadvány megfelel az EMMI rendelet 3. sz. melléklet 3. 

2. 01. (Kerettanterv a gimnáziumok 9–12. évfolyama számára) valamint EMMI rendelet 6. 

sz. melléklet 6. 2. 01. (Kerettanterv a szakközépiskolák 9–12. évfolyama számára) 

előírásainak. 

 

A tankönyvek és az anyanyelv nevelési feladatai 

 

Az ismeretanyag, valamint az azok elmélyítését szolgáló gyakorlatok összeállítása során 

nagy hangsúlyt fektettünk az anyanyelvi nevelés feladataira. A kiadványok az alapvető 

oktatási-nevelési célok, a nyelvi alapismeretek elsajátítása, az írásbeli és szóbeli 

kommunikációs készség fejlesztése mellett különös figyelmet fordítanak a kognitív 

képességek fejlesztésére is. Ezt szolgálják többek között a tankönyvekben szereplő 

algoritmikus, a mechanikus megoldásokat kerülő, kreativitást fejlesztő feladatok is. A 

sorozat olyan nevelési feladatokban kíván segítséget nyújtani, mint a korszerű 

nyelvszemlélet megalapozása, a viselkedéskultúra, nyelvi illem 

elsajátítása, a nyelvi értéktudat, valamint az ízlésformálás. 
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A korszerű nyelvszemlélet megalapozásához szerzőként olyan egyetemen oktató, valamint 

gyakorló tanárként is működő szakemberek adják tudásukat, akik a különféle 

nyelvtudományi iskolák leginkább a mindennapi életben is alkalmazható, újabb 

eredményeit építik be a tankönyvek anyagaiba. A könyvekből tanuló diákok számára egy 

olyan sokszínű, nem normatív, folyamatosan változó nyelv fogalom körvonalazódik, amely 

nem csupán egy távoli fogalom, hanem a mindennapi életünk szerves része. Mindezt 

szolgálják a leckékben szereplő, újszerű tudományos ismeretanyagot közlő tananyagok, 

valamint a friss nyelvi példákkal teli feladatok. Ugyanakkor a sorozatban az anyanyelvhez 

való személyes kötődés kialakítását szolgáló önreflexív, a nyelvről való gondolkodást 

igénylő gyakorlatok, az anyanyelvről, a nyelvben rejlő potenciálról, a nyelv szépségéről 

szóló idézetek is segítik a nyelvhez való személyes viszony tudatosítását, elmélyítését 

Az alapvető viselkedési és illemszabályok mellett (például köszönés, bemutatkozás) a 

könyvekben olyan, napjainkban aktuális, a fiatalok számára nehézséget okozó témák is 

felmerülnek, mint az internetes zaklatás (cyberbulling), a különböző közösségi oldalak 

megfelelő, kulturált használata, a bennük rejlő veszélyek. Rendkívül fontos tudatosítanunk 

a diákokban, hogy bármi, amit megosztunk az interneten, örökre ott marad, hiába töröljük 

gépünkről, vagy az adott internetes oldalról. Éppen ezért fontos, hogy jól gondolják végig, 

mit is szeretnének megosztani. Az internethasználat kiemelt témája még az internetetikett, 

az e-mailek írásának udvariassági szabályai, amelynek elsajátítása szintén hasznos lehet 

felnőtt életükben is. 

Fontos célkitűzés volt a tankönyvek tematikájának formálása során, hogy a szorosan vett 

grammatikai ismeretek mellett jelenjenek meg olyan, a tanulók mindennapjait érintő nyelvi 

témák, mint például a nonverbális jelrendszerek, beszéd- és nyelvtechnológiai ismertek, a 

szleng és informális nyelvhasználat. Egy másik, szerkezetet is érintő újszerűség, hogy a 

leckékben rendszeresen szerepelnek az irodalomórák anyagából vett 

bázisszövegek. Ez összekapcsolja a két órán tanultakat: 

egyrészt felidézi az irodalom órán szerzett élményeket, 

információkat, másrészt lehetőséget ad a nyelvi órán 
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tanultak gyakorlására. 

A korábbinál nagyobb arányú tevékenykedtetésre törekszik az új sorozat. A leckéket úgy 

állítottuk össze, hogy az ismeretanyagon túl számos gyakorlatot is tartalmazzanak. Az 

ismeretek azzal mélyülnek el, ha gyakorlás, munkaformák alkalmazása során a tanulókban 

belsővé válik a képesség. Több feladatsor, többszintű munkáltatás jellemzi a tankönyveket 

és munkafüzeteket. 

A feladatok közül nem egy a füzetben, kézírással és rajzolással oldható meg, ez nem 

csupán a tartós tankönyvek egyik kritériumának való megfelelés (ti. nem szabad beleírni a 

tankönyvekbe) eredménye, hanem a tanulási folyamatok segítését szolgálja. Mi magunk is 

az tapasztalhatjuk, hogy a digitális eszközök térhódításának köszönhetően egyre 

kevesebbet írunk kézzel. Az írás rendkívül fontos szerepet tölt be a tanulás folyamatában. 

Ezt bizonyítják például azok az olvasáskutatási kísérletek is, amelyeket a norvég Stavanger 

Egyetemen folytatnak. Anne Mangen és francia kutatótársa, Jean-Luc Velay a billentyűzet 

használatának és a kézírás alkalmazásának hatását vizsgálva arra jutott, hogy a kézírásnak 

rendkívül fontos szerepe van a tanulásban. A toll és a papír érintése „motoros emléket” 

vés az agy szenzomotoros területébe. Ez a folyamat segíti a betűk és szavak vizuális 

felismerését, így az írás a gépelésnél nagyobb mértékben segíti elő a tanulást, Ennek 

másik egyszerű okát abban vélik, hogy több időt fordítunk ez idő alatt a tanulásra, ugyanis 

a kézírás több időt vesz igénybe.1 

  

                                                      
1
 Anne Mangen – Jean-Luc Velay: Digitizing literacy: reflections on the haptics of writing. In: Mehrdad 

Hesseini Zadeh (Ed.): Digitizing literacy: Reflections on the Haptics of Writing, Advances in Haptics. 2010. 
http://www.intechopen.com/books/advances-in-haptics/digitizing-literacy-reflections-on-the-haptics-of-writing 
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II. A tankönyvsorozat innovatív elemei 
 

Magyar nyelv (és kommunikáció) 
9–11. évfolyam 

 

A kommunikációt – szemben a korábbi taneszközökkel – az új sorozat nem különíti el a 

grammatikai ismeretektől. Felváltva, egymáshoz kapcsolódva jelennek meg a tankönyvben 

lés a munkafüzetben a kommunikációs és a grammatikai ismeretek. 
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A korábbi gyakorlatnál részletesebb és módszertanilag jobban kidolgozott tanmenetek 
instruálják a pedagógust. A megoldókulcsok segítik a válaszoló-tevékenykedő tanulók 
irányítását.  

 
Az ismeretek visszakérdezésének, a kompetenciák felmérésének segítéseként a digitális 
tananyagban a sorozathoz nyomtatható témazárók is megjelennek, amelyeket 
természetesen csak a pedagógusok érhetnek el. Így a sorozat nemcsak az osztálytermi 
inputot szabályozza, hanem a kimeneti méréseket is segíti.  
 
 
A 
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korábbinál nagyobb hangsúllyal jelentkezik a szövegértés gyakoroltatása, mint a PISA- és 
a kompetenciamérések neuralgikus pontja. Minden egyes leckében szerepel ez az állandó 
modul, a tanulók újra és újra szövegértési gyakorlatokat végeznek.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A szövegértési tevékenykedtetésben a megszokott gyakorlathoz képest nagyobb arányban 
jelenik meg a nem irodalmi, hanem hétköznapi szövegeken való gyakorlás.  
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Minden korábbi gyakorlatnál erőteljesebben reflektálnak az új tankönyvek a mai 
kommunikációs valóság jellemző helyzeteire, az egész mai kommunikációs térre, annak 
előnyeivel és veszélyeivel együtt.  
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A tankönyveket a megszokottnál erősebb vizuális elköteleződés jellemzi, amit csak lehet, 
szövegben és képben párhuzamosan mutatnak meg a kiadványok, ezzel is reagálva a mai 
képi beágyazottságra, ugyanakkor segítve a szövegekkel való foglalkozás képességének 
megőrzését.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ezen belül különösen is nagy hangsúly esik a grafikus 
rendezőkre, amelyek segítik a tanulókat a szövegek 
és képi világ közti átjárásban, konvertálásban. Így sok 
a flow-chart, flip-chart, Venn-diagram, táblázat etc.  
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Erőteljesebben jelennek meg a tankönyvekhez tartozó digitális tananyagban az 
összefoglalások, ismétlések. Ezzel arra a problémára reflektál a sorozat, hogy a tanulók a 
lineáris előrehaladás folyományaként gyakran elveszítik a már megszerzett ismereteket. 
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A megszokott gyakorlathoz képest nagyobb hangsúllyal jelenik meg a nyomtatott és 
digitális tananyagokban a kooperatív munka, a csoportmunka, a páros munka és a 
projektfeladat. Mindez segíti a tanulók aktívvá tételét és egyben az együttműködési, 
szociális kompetenciák párhuzamos fejlesztését.  
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III. A tankönyvek felépítése 
 

Magyar nyelv és kommunikáció 9–10. 
 
A tankönyv és a munkafüzet szerkezete 
 
 A leckék egységes felépítésűek, az egyes órákon tárgyalható új anyagot bal oldalt, egy-

egy oldalon találhatjuk.  

 A Grammatika témaköréhez tartozó leckék számozottak. A címek mellett a fejlécben 

olvasható utalások jelzik, hogy a munkafüzetben hol szerepelnek további gyakorlatok.  

 A grammatikai leckékhez tartozó gyakorlati feladatok a következő oldalakon találhatók, 

a Gondolkozz! cím alatt.  
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 A Kommunikáció témaköréhez tartozó leckék is bal oldalon találhatók, a Kommunikáció 

cím alatt mindig az adott téma címe található. 

 A Gyakoroljunk szövegeken! cím alatt szövegértési feladatok találhatók (irodalmi, 

tudományos vagy hétköznapi szövegek), amelyek a grammatikával és a 

kommunikációval kapcsolatos ismeretanyag elmélyítését is segítik.  

 

 A grammatikai leckékhez ajánlott digitális feladatokat és a munkafüzetben 

található feladatok helyét a fejlécben, a cím mellett jelezzük. 

 A feladatok feldolgozására többféle munkaformát 

javaslunk. Vannak egyénileg, párban és csoportosan 

megoldandó feladatok, valamint otthoni és 

projektmunkák. 



Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001  
Pedagógusképzés támogatása 

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
1143 Budapest, Szobránc u. 6-8. 
Telefon: (+36-1) 235-7200 
Fax: (+36-1) 235-7202 
www.ofi.hu 

 Az oldalakon található feladatok és gyakorlatok alkalmasak differenciálásra, 

felzárkóztatásra, továbbá páros vagy egyéni munkára. Használhatók ismétléshez vagy 

összefoglaláshoz. Segítenek rendszerezni a megszerzett tudást, és vizuálisan is 

összegzik a tudnivalókat. 

 A leckék az új ismereteket összefoglaló, rendszerező feladatokat tartalmaznak. 

 A fejezetek végén összefoglalások találhatók, ezeket a tanmenetjavaslatban részletesen 

kidolgozva tárgyaljuk. 

 A munkafüzetekben az leckék címe mellett a hozzájuk kapcsolódó leckék számozása is 

megtalálható. A fejlécben utalunk arra is, hogy a tankönyvi vagy a digitális 

tananyaghoz kapcsolhatók-e a gyakorlatok.  
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 A munkafüzetekhez kapcsolódó digitális leckék 

letölthetőek az etananyag.ofi.hu oldalról, a 

vonatkozó tankönyv (9–10. osztály) oldalán, a 

könyv borítója alatt a Letölthető anyagok 

sávban, a munkafüzet ikonra kattintva. 

 
http://etananyag.ofi.hu/konyvek/magyar-nyelv-es-

kommunikacio-9 

http://etananyag.ofi.hu/konyvek/magyar-nyelv-es-

kommunikacio-10 

 
 

Magyar nyelv 11. 
 
Tankönyv 

 

A tizenegyedikes kísérleti tankönyv részben folytatja, részben megújítja a kilencedikes és 

tízedikes könyvet. A főszöveg a korábbiakhoz hasonló felfogás szerint készül, követve a 

nyelvtudomány legújabb kutatási eredményeit. A tankönyvben hangsúlyosan érvényesül 

az a törekvés, hogy a fogalomhasználat kötődjön a tanulók mindennapi tapasztalataihoz és 

az irodalmi tanulmányokhoz egyaránt. 

A tankönyv szerkezetének kialakításakor fontos szempont volt a feladatok 

szerepeltetésének nagy aránya (a 4 oldalas leckéből 2 oldal), amely egyrészt azt szolgálja, 

hogy a tanulók közvetlen tevékenykedtetés során elsajátított ismeretekkel bővíthessék 

tudásukat, másrészt, hogy a leckéből megismert új információk gyakorlásában is 

segítséget nyújthassanak.  

A szerkezetben megmaradtak bizonyos elemek (a kérdéseket és 

feladatokat tartalmazó Gondolkozz! Kérdések és feladatok 

néven és a szövegértést célzottan fejlesztő Gyakoroljunk 

szövegeken! modul Gyakorlás néven, valamint a 

http://etananyag.ofi.hu/konyvek/magyar-nyelv-es-kommunikacio-9
http://etananyag.ofi.hu/konyvek/magyar-nyelv-es-kommunikacio-9
http://etananyag.ofi.hu/konyvek/magyar-nyelv-es-kommunikacio-10
http://etananyag.ofi.hu/konyvek/magyar-nyelv-es-kommunikacio-10
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rendszerezést, ismétlést segítő, tankönyv végén szereplő Nyelvi és kommunikációs 

enciklopédia).  

Fontos változás, hogy a tankönyv a korábbi kötetektől eltérően a grammatikai és 

kommunikációs anyagot külön-külön leckékben tárgyalja. Új modulok segítik a diákokat a 

mindennapi tapasztalatok aktivizálásában, valamint az előzetes tudás előhívásában (Nyelv 

és élet, Hogy is volt? rovatok). 

 

A leckék 6 állandó modulból állnak: 

 

 Nyelv és élet: egy-egy történet, vagy bármi egyéb vendégszöveg, ami megéreztet 

valamit a téma jellegéből, hangulatából. A modul a mindennapi tapasztalatok 

aktivizálását szolgálja. 

 Hogy is volt?: Az ismeretek rendszerezését, ismétlést, az új téma bevezetését, az 

előismeretek aktivizálását szolgáló rész.  

 Új ismeretek: Ez a modul a lecke új, elsajátítandó ismeretanyagát tartalmazza. 

 Kérdések, feladatok: A leckéknek ez a része tartalmazza az ismeretek elmélyítését 

szolgáló kérdéseket és feladatokat. Az előző évfolyamokhoz hasonlósan sokféle, 

színes és változatos munkaformákat ajánló gyakorlatok jellemzik ezt a modult. 

 Haladóknak: A leckéknek ez az eleme az érdeklődő diákok számára számol be egy-

egy, a lecke fő témájához kapcsolódó jelenségről, információról. 

 Gyakorlás: Ennek a modulnak a segítségével a tanulók irodalmi és a mindennapi 

élethez kapcsolódó szövegeken gyakorolhatják a leckék során megszerzett tudást.  

A Gyakorlás modulban szereplő bázisszövegek műfajaikban és témáikban is rendkívül 

sokfélék Megjelennek a digitális szövegtípusok, valamint a nyomtatott 

sajtóból származó hétköznapi szövegek mellett, 

nyelvtudományi és irodalmi részletek is. A szövegek 

témái kapcsolódnak a leckékhez, ugyanakkor hogy 
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történelmi, irodalomtörténeti, kultúrtörténeti témákról is szólnak. Ezek a szövegek 

segíthetik a tantárgyi koncentrációt, a témák továbbgondolását, valamint a motiváció 

felkeltését. 

Újabb változás, hogy a fejezetek végén található összefoglalások nagyobb teret kapnak, 

nem csupán rövid összegzésként szerepelnek, hogy a diákok számára még inkább segítsék 

a tananyag rendszerezését, egyúttal magasabb szintre emelését az érettségire való 

felkészülés jegyében. 

 

Munkafüzet 

 

A 11.-es munkafüzet fontos újdonsága, hogy egy új, az érettségire való felkészülést 

támogató modullal bővült. Ez a rész egy olyan szöveggyűjtemény, amelyben a 

szövegekhez olyan szövegértési feladatok kapcsolódnak, amelyek segítséget nyújtanak az 

érettségire való felkészülésben. 

 

A bázisszövegek műfajaikban és témáikban is rendkívül sokfélék. A szöveggyűjtemény 

korpuszát a digitális szövegtípusok, valamint a nyomtatott sajtóból származó hétköznapi 

szövegek mellett, tudományos és irodalmi részletek is alkotják. A szövegek válogatásánál 

fontosnak tartottuk, hogy különleges történelmi, irodalomtörténeti témák is szerepeljenek, 

amelyek segíthetik a tantárgyi koncentrációt, a témák továbbgondolását, valamint a 

motiváció felkeltését. 
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