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NOTĂ DE PREZENTARE 

 

 Programa şcolară pentru disciplina Metodica predării limbii şi literaturii maghiare a fost 

elaborată avându-se în vedere atât specificul filierei vocaŃionale, profilul pedagogic, 

specializarea învăŃători-educatoare, cât şi reorientarea studiului limbii şi literaturii maghiare în 

învăŃământul preşcolar şi primar. 

 S-a Ńinut cont de faptul că didactica limbii şi literaturii maghiare este o disciplină înscrisă 

în sfera didacticilor specifice, domenii dinamice, orientate deopotrivă teoretic şi practic. 

 Programa pune accent pe latura formativă a învăŃării, pregătind viitorul 

educator/învăŃător în ideea abordării actului didactic dintr-o perspectivă modernă ce urmăreşte 

nuanŃarea şi deschiderea ariei conceptuale a didacticilor specifice; o perspectivă orientată spre 

toate componentele actului didactic (educator/învăŃător, elev, cunoştinŃe, priceperi, deprinderi) şi 

spre toate disciplinele de referinŃă (limba şi literatura maghiară, ştiinŃele educaŃiei, psihologia 

educaŃională). 

 Statutul disciplinei, ca disciplină de graniŃă, precum şi prezenŃa celor două paliere – 

teoretic şi practic – impun exigenŃele dinamismului şi plasticităŃii. Studiul disciplinei îşi propune 

formarea personalităŃii autonome şi creative, capabilă de a aborda actul didactic într-o 

perspectivă dinamică şi flexibilă, cu deschideri creative şi interdisciplinare. 

 Stabilirea competenŃelor generale şi specifice, a valorilor şi atitudinilor s-a făcut pornind 

de la finalităŃile nivelului de învăŃământ şi obiectivele ciclurilor curriculare. 

 ConŃinuturile sunt corelate cu setul de competenŃe specifice şi permit abordarea creativă 

la clasă; programa pune la îndemâna profesorilor metodişti un cadru flexibil de organizare a 

activităŃii didactice. 

Structura programei este următoarea: 

• CompetenŃe generale; 

• Valori şi atitudini; 

• CompetenŃe specifice şi conŃinuturi asociate acestora; 

• Recomandări privind conŃinuturile învăŃării;  

• Sugestii metodologice. 
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MÓDSZERTANI ALAPVETÉS 

 

Az óvodai és az I-IV. osztályos anyanyelvi nevelés tantárgypedagógiájának tanterve 

figyelembe veszi egyrészt a pedagógiai profilú szakképzés jellemzıit, a kettıs – a tanítói és az 

óvodapedagógusi – képzés igényeit, másrészt az anyanyelv tanításának-tanulásának korszerő 

szemléletét. 

A tantárgy a tanítása-tanulása nagyfokú dinamizmust, nyitottságot követel, mivel két 

alappillére van, az elméleti és gyakorlati képzés, azon kívül pedig egy határtudomány tartalmait 

öleli fel. A tantárgy tanulása olyan autonóm, kreatív pedagógusi személyiség kialakítását, 

fejlesztését célozza meg, amely képes az anyanyelvhasználatot fejlesztı korszerő módszerek 

alkalmazására, eredetiségre, rugalmasságra és az interdiszciplináris szemlélet érvényesítésére az 

órákon. 

Az alap- és sajátos kompetenciák, a fejlesztendı attitődök és értékek megállapítása e 

képzési forma és szakasz céljainak a figyelembe vételével történik. 

A tartalmak a sajátos kompetenciákhoz igazodnak, és rugalmasan alkalmazhatók a 

tanításban. A tanterv tehát rugalmas keretet biztosít a tantárgypedagógusnak a tevékenységek 

megszervezéséhez. 

A tanterv szerkezete a következı: 

• Alapkompetenciák 

• Értékek és attitődök 

• Sajátos kompetenciák 

• A sajátos kompetenciákhoz rendelt tartalmak 

• Ajánlások a tanulási tartalmak értelmezéséhez 

• Módszertani útmutató 
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ALAPKOMPETENCIÁK 

 
 

0. Az anyanyelvi tantárgypedagógiai ismeretek, készségek, képességek és 
motívumok összehangolása az óvodai és az I-IV. osztályos oktatás-nevelés 
reformtörekvéseivel 

1. A magyar nyelvi és irodalmi, valamint a tantárgypedagógiai ismeretkészlet 
alkalmazása a beszédértés és a szóbeli kifejezı képesség fejlesztése 
céljából 

2. A magyar nyelvi és irodalmi, valamint a tantárgypedagógiai ismeretkészlet 
alkalmazása az olvasásértés és az írásbeli szövegalkotás képességének 
fejlesztése céljából 

3. A kommunikációs viselkedés és az intellektuális képességek, valamint a 
kreativitás fejlesztése 

 
 

ÉRTÉKEK ÉS ATTIT ŐDÖK 
 

• A tanítással-tanulással kapcsolatos autonóm, reflektáló és kritikai gondolkodás 
fejlesztése 

• A kommunikációval kapcsolatos pozitív magatartás és önbizalom fejlesztése 

• Az anyanyelv iránti pozitív magatartás alakítása-fejlesztése, az anyanyelv 
személyiségformáló és kultúraközvetítı szerepének a felismerése 

• Kreativitás és eredetiség a saját képességek és kompetenciák mőködtetésében 

• A kultúrák közötti kommunikáció iránti érdeklıdés fejlesztése 
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RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK ÉS TANULÁSI TARTALMAK 

1. Az anyanyelvi tantárgypedagógiai ismeretek, készségek, képességek és motívumok összehangolása az 
óvodai és az I-IV. osztályos oktatás-nevelés reformtörekvéseivel 

 Sajátos kompetenciák Tartalmak  

1.1 A Magyar nyelv és irodalom tantervi 
szemléletének megértése 

- az anyanyelvi nevelés szerepe az óvodában és I-IV. 
osztályban  

- az I-IV. osztályos anyanyelvi nevelés tanterve 

1.2 Az óvodai és az I-IV. osztályos 
anyanyelvi nevelés céljainak és 
követelményeinek azonosítása 

- az anyanyelvi nevelés fejlesztési követelményei, a 
követelmények egymásra épülése 

- az anyanyelvi nevelés részterületei – az élıbeszéd 
továbbfejlesztése, olvasás-írástanítás, szövegértelmezés, 
írásbeli szövegalkotás, nyelvtan- és helyesírás tanítás 

- a kommunikációs-funkcionális szemlélető paradigma az 
anyanyelvi nevelésben 

- a tanulási tartalmak egymásra épülése a tantervben 

1.3 Az óvodai I-IV. osztályos anyanyelvi 
nevelés tantervének alkalmazása a 
célcsoporthoz igazított helyes és 
megfelelı tervezés érdekében 

- az I-IV. osztály anyanyelvi nevelési tanterve kötelezı 
törzsanyagának, illetve kiegészítı anyagának az 
elkülönítése 

- a pedagógus egyéni tervei  
- a tanterv és a pedagógus tervei közti megfelelés 
- kalendarisztikus tervek, félévi tervek, a tanulási 

egységek tervei (tematikus tervek), óratervek / 
tevékenységi tervezetek  

- választható tantárgyak tervei 

1.4 A tantervek rugalmas alkalmazása és a 
tanulási tartalmak funkcionális, 
konkrét helyzetekhez való igazítása 

- az anyanyelvi nevelés lehetıségei az óvodai szabad 
tevékenységeken, az iskolai órán kívüli és szabadidıs 
tevékenységeken (mősorok, ünnepélyek, színház- és 
filmlátogatások, versenyek, irodalmi kirándulások, 
kiállítások látogatása stb.) 

- az anyanyelvi nevelés lehetıségei és sajátos feladatai 
a szimultán oktatás szervezeti kereteiben 

2. A magyar nyelvi és irodalmi, valamint a tantárgypedagógiai ismeretkészlet alkalmazása a 
beszédértés és a szóbeli kifejezı képesség fejlesztése céljából 

 Sajátos kompetenciák Tartalmak  

2.1 A szóbeliség  tantárgypedagógiai 
alapelveinek, formáinak és sajátos 
módszereinek az alkalmazása 

- a szóbeli közléscsere mint az emberi kommunikáció 
legısibb változata, a közléstényezık 

- a szóbeli közlés megértésének folyamata, tényezıi, a 
közlés hatékony recepcióját fejlesztı gyakorlatok 

- az aktív hallgatás kialakításának stratégiái 
- a beszélıi és hallgatói szerepek tanulása 

2.2 A szóbeliség tantárgypedagógiai 
alapelveinek konkretizálása a 
beszédértést és a szóbeli 
kifejezóképesség fejlesztését célzó 
tevékenységtervek és óratervezetek 
készítésével 

- a szóbeli közlés fejlesztését szolgáló sajátos didaktikai 
stratégiák, módszerek és technikák: megfigyelés, 
bemutatás, magyarázat, beszélgetés, gyakorlás, 
mesélés, leírás, olvasás, irányított tapasztalatgyőjtés,  
beszámoló, leírás, didaktikus játék, stb. 

- a nyelvi nevelést szolgáló közös tevékenységek 
tervezése: mesélés, képolvasás, didaktikai játékok, 
memorizálás, beszélgetés 
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 Sajátos kompetenciák Tartalmak  

2.3 Az óvodások és az I-IV. osztályos 
tanulók szóbeli kommunikációs 
tevékenységének, képességének 
értékelése 

- az élıbeszéd fejlettségének szintjét értékelı  mérési 
eszközök és lehetıségek az óvodában és az I-IV. 
osztályban 

- az értékelés típusai, formái: diagnosztikus (óvoda-, ill. 
iskolakezdéskor), folyamatos / formatív, kimeneti / 
szummatív 

- a mérés és értékelés módszerei, eljárásai:  
- folyamatos megfigyelés, szóbeli és írásbeli 

számonkérés, teszt, portfolió, projekt 
- az értékelés lehetıségei és típusai a különbözı 

tevékenységeken és óratípusokon 

2.4 A szóbeli kommunikációs 
tevékenységek és órák önértékelése 

- A beszédfejlesztı órát / foglalkozást tervezı tanító-, 
óvodapedagógusjelölt önértékelésének szempontjai 

3. A magyar nyelvi és irodalmi, valamint a tantárgypedagógiai ismeretkészlet alkalmazása az 
olvasásértés és írásbeli szövegalkotás képességének fejlesztése céljából 

 Sajátos kompetenciák Tartalmak  

3.1 Az olvasás- és írástanítás jellemzıinek 
ismerete 

- az írás-olvasás tanításának alapozása az 
iskolaelıkészítı óvodai csoportban – szóbontás, 
szóösszerakás, szótagolás, hanganalízis és szintézis 

3.2 Az irodalmi és nem irodalmi szövegek 
értelmezési módjainak a kiválasztása a 
szövegtípusnak, mőnemnek és 
mőfajnak, valamint  a célcsoportnak 
megfelelıen 

- az értelmezı olvasás kérdései 
- az ismerettartalmú szövegek feldolgozásának 

módszerei 
- az epikus szövegek értelmezésének kérdései 
- a lírai versek értelmezésének módszerei 
- - a nem irodalmi szövegek megértése 

3.3 Az irodalmi és nem irodalmi szövegek 
nevelı hatása érvényesítésének a 
képessége az óvodai anyanyelvi 
tevékenységeken és az I-IV. osztályos 
magyar nyelv és irodalom órákon 

- a gyermekirodalmi szövegek értékközvetítı szerepe – 
az anyanyelvi nevelés személyiségformáló hatása, 
különös tekintettel a szépirodalmi szövegekben rejlı 
értékekre (az esztétikai minıségek révén 
élményszerővé tett  morális értékek) 

- az ismerettartalmú és funkcionális szövegek 
információs összetevıi és formatív értékei 

3.4 Az irodalmi nyelv normáinak az 
alkalmazása az anyanyelvi 
tevékenységeken és órákon 

- az irodalmi nyelv elsajátításának lehetıségei az 
óvodában és I-IV. osztályban, a nyelvi norma kérdése 

- A nyelvre vonatkozó ismeretek (nyelvi kompetencia) 
tanításának stratégiái I-IV. osztályban – 
szókészlettani, szófajtani, szószerkezettani, 
mondattani, helyesírási ismeretek 

- a nyelvi ismeretek gyakorlásának módozatai, 
gyakorlattípusok 

3.5 Az írásbeli szövegalkotás 
alapelveinek, formáinak és 
módszereinek megfelelı alkalmazása 

- az írásbeli szövegalkotás alapelvei, szintetizáló 
jellege, a szövegalkotást alapozó nyelvi 
tevékenységformák 

- a fogalmazásírás szakaszai – adatgyőjtés, tervezés, 
szerkesztés, megírás, értékelés 

- a fogalmazás részei, szerkezeti egységei 
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 Sajátos kompetenciák Tartalmak  

3.6 Az írásbeli szövegalkotás alapelveinek 
konkretizálása óratervezetek 
készítésével 

- az I-IV. osztály számára elıírt különbözı típusú 
fogalmazások írásának tervezése  

- az I-IV. osztály számára elıírt különbözı típusú 
fogalmazások szerkesztési sajátosságai 

- (hirdetés, meghívó, levél), azok tanításának stratégiái 
- közvetlen szemléleten alapuló témákat, személyes 

élményeket, fantáziatémákat, olvasmányélményt 
feldolgozó fogalmazások írásának tervezése 

3.7 A tanulók olvasási és írásbeli 
szövegalkotó tevékenységének az 
értékelése 

- a tanulók olvasási és szövegalkotó tevékenységének 
mérése, értékelése, különbözı értékelési módok és 
eszközök 

3.8 Az olvasás- és írásórák, valamint a 
fogalmazásórák önértékelése 

- a tanítójelölt által tervezett és kivitelezett olvasás- és 
fogalmazástanítás órák önértékelésének szempontjai 

4. A kommunikációs viselkedés és az intellektuális képességek, valamint a kreativitás fejlesztése 

 
 Sajátos kompetenciák Tartalmak  

1.1 Az osztálymenedzsment különbözı 
formának az alkalmazása, azok 
összehangolása a tervezett 
tevékenységgel 

- a tanító / óvodapedagógus szerepe a kisgyerekek 
hatékony kommunikációjának a megalapozásában – a 
közlési szerepek, a beszélı és a hallgató 
szerepköreinek gyakoroltatása 

- különbözı didaktikai eszközök alkalmazása 
- az aktív, cselekvı részvételt serkentı módszerek, 

ismerete és alkalmazása 

1.2 Innováció és minıségbiztosítás a 
tanítási-tanulási folyamatban 

- hatékony, változatos tanulásszervezési formák 
alkalmazása – frontális és csoportmunka, differenciált 
foglalkoztatás, egyéni és páros munkaformák 
váltakoztatása a feldolgozandó téma függvényében 

- az integrált anyanyelvi nevelés alapelvének 
érvényesítése 

 
JAVASLATOK A TANULÁSI TARTALMAK ÉRTELMEZÉSÉHEZ 

A tanulási tartalmak – a kettıs képesítésnek megfelelıen (tanító/óvodapedagógus) – két alapterület köré 
rendezhetıek: 

A. Az óvodai anyanyelvi nevelés megszervezését és kivitelezését elısegítı tanulási tartalmak 
• A nyelvi nevelés tantárgypedagógiája 

- a nyelvi nevelés alapelvei, feladatai, szerepe, funkciói 
- az élıbeszéd továbbfejlesztésének célkitőzései, feladatai: a beszéd akusztikai összetevıinek 

csiszolása, a metanyelvi összetevık (hangsúly, hanglejtés, hangszín beszédszünet, beszédiram) 
alakítása, a kisgyerek egyéni szókincsének mennyiségi és minıségi fejlesztése, helyes mondat- és 
szövegalkotás  

- a beszéd és a gondolkodás kölcsönös feltételezettsége 
- a beszéd szerepe a kisgyermek személyiségének alakulásában 
- az óvodáskorú gyermek beszédfejlettsége és megismerı tevékenysége közti összefüggés 
- az óvodapedagógus szerepe az óvodás beszédfejlıdésében  
- a beszédhibák megelızését és javítását szolgáló tevékenységek: a hiba azonosításának szakasza, a 

javító, helyes artikuláció rögzülését szolgáló gyakorlatok, a helyes artikuláció kialakítását elısegítı 
egyéni és csoportfoglalkozások, beszédritmus-gyakorlatok, versek, mondókák utánmondása, 
képolvasás, játékos beszédgyakorlatok 
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• Az anyanyelvi nevelés tervezése az óvodában 
- általános és részletes fejlesztési követelmények, az óvodáskorú gyermek nyelvi viselkedésének normái  
- a fejlesztési követelmények operacionalizálását, gyakorlatba ültetését szolgáló módszerek, eszközök, 

gyakorlatok 
- mesterséges beszédhelyzetek teremtése 
- az iskolai munkát, az írás-olvasást elıkészítı beszédgyakorlatok 

• A nyelvi nevelést szolgáló tevékenységek: 
- a mesélés – az óvodapedagógus meséje, a gyermekek meséje, visszamesélés, megkezdett mese 

folytatása 
- memorizálás – az emlékezet fontossága, a memóriát fejlesztı gyakorlatok, verses és prózai 

szövegrészletek felidézése, képek alapján történı visszamesélés 
- az óvodapedagógus felolvasása – az olvasott szöveg hatás-lehetıségei, a felolvasás sajátos feladatai 
- a didaktikus játék – szerepe, fontossága a beszédfejlesztésben, tartalma és megszervezési lehetıségei, 

elıkészítése, a játék lebonyolítása, szerepének tudatosítása 
- a beszélgetés – meghatározása, tartalma, elıkészítése, megszervezése, kivitelezése, csoportos és egyéni 

beszélgetés 
- foglalkozási tervek elkészítése 

• Az élıbeszéd továbbfejlesztésének sajátos stratégiái, módszerei 
- megfigyelés, bemutatás, magyarázat, beszélgetés, gyakorlás, elbeszélés, mesélés, leírás, felolvasás, játék, 

dia-, ill. oktatófilmek felhasználása 
• Nyelvi nevelés a szabad tevékenységeken   

- szabad tevékenységek, szórakoztató jellegő események: elıadások, kirándulás, film- bábszínház-
látogatás 

• A taneszközök szerepe az óvodáskorú gyermek beszédfejlesztésében 
- célszerő és a tanítási tartalomhoz alkalmazkodó taneszközhasználat: színes könyvek, leporellók, 

diafilmek, képek, fényképek, CD-k, kazetták 
• A tudatos és aktív tanulás módszerei 

- Brainstorming, problematizálás, felfedezı tanulás, szerepjátékok, bábozás, kreatív játékok 
• A gyermekirodalom szerepe  

- a gyermekirodalmi mővek nevelı értékének összetevıi, hordozói: tartalom, események, szereplık, 
alkalmazkodás az életkori sajátosságokhoz  

• A nyelvhasználat fejlettségének mutatói, az értékelés kérdései 
- beszédfelmérés az óvodáskor / iskoláskor elején, folyamatos értékelés, szummatív értékelés 
- az értékelés módszerei, eszközei, eljárásai: folyamatos megfigyelés, beszélgetés, szóbeli és írásbeli 

felmérık, portfoliók, projektek 
- értékelési tesztek a nyelvhasználati fejlettség mutatóiról 

B. A Magyar nyelv és irodalom I-IV. osztályos tanításának tantárgypedagógiai kérdései, az ehhez 
kapcsolódó tanulási tartalmak 
• Az anyanyelvi nevelés tanterve I-IV. osztályban 

- a korszerő kommunikációs-funkcionális modell tudatosítása, a tartalmak, a mőveletesített célok, illetve a 
fejlesztési követelmények összhangja 

- ennek megfelelı tervezési modellek 
- a didaktikai tervezés stratégiája: fejlesztési és részletes követelmények, mőveletesített célok, tanulási 

tevékenységek, tanulási tartalmak összehangolása 
- az évi tervek és félévi kalendarisztikus tervek, valamint a tematikus tervek összhangja 
- a Nyelv és kommunikáció mőveltségterület követelményeihez igazodó választott tantárgy tantervének 

az elkészítése 
• Szóbeli közlés 

- a szóbeli közlés megértése – a beszélı és hallgató kommunikációs szerepeinek tudatosítása 
- a nyelvi struktúrákra vonatkozó beszédértés fokozatos fejlesztésének stratégiái – hang, szótag, szó, 

mondat, szöveg értése 
- a közléstényezık és a nyelvi közlés funkciói 
- a nyelvi kompetencia és performancia kérdései 



Metodica predării limbii şi literaturii maghiare – clasa a XII-a, filiera vocaŃională, profil pedagogic,  
specializarea învăŃător-educatoare 

10 

• Az olvasás-írás tanítása – célkitőzések, szakaszok, módszerek, eszközök 
• A szépirodalmi szövegek értelmezésének, feldolgozásának kérdései I-IV. osztályban  

- a szépirodalmi szöveg szervezıdésének sajátosságai 
- az epikus szövegek szövegfeldolgozási értelmezésének sajátos feladatai  
- a lírai versek értelmezésének módszerei 
- a házi olvasmányok feldolgozásának lehetıségei 

• A nem irodalmi szövegek feldolgozása, megértése 
• A fogalmazástanítás  

- az írásbeli szövegalkotás alapelvei, szintetizáló jellege, alapozó nyelvi tevékenységformák 
- a fogalmazásírás szakaszai – adatgyőjtés, tervezés, szerkesztés, megírás, értékelés 
- a fogalmazás részei, szerkezeti egységei 
- az I-IV. osztály számára elıírt különbözı típusú fogalmazások szerkesztési sajátosságai (hirdetés, 

meghívó, levél) 
- közvetlen szemléleten alapuló témákat, személyes élmény-témákat, fantáziatémákat, 

olvasmányélményt feldolgozó fogalmazások 
• A közlés nyelvi tényezıi, a nyelvtantanítás kérdései 

- az aktív, cselekvı részvételt serkentı módszerek, ismerete és alkalmazása 
- az I-IV. osztály nyelvi követelményeihez igazított irodalmi nyelvi norma ismerete 
- a nyelvi ismeretek tanításának stratégiái, módszerei – szókészlettani, morfológiai, mondattani, és 

helyesírási alapismeretek 
- lecketervek, hatékony, játékos gyakorlási módok a nyelvi ismeretek megszilárdítására 

• Osztálymenedzsment az anyanyelvi órákon 
- aktív és hatékony tanulást serkentı módszerek, eszközök használata 
- differenciált foglalkozási/tanítási formák elıtérbe helyezése 
- az anyanyelvi nevelés integráló jellegének szem elıtt tartása 
- a szimultán tanítás sajátosságainak megismerése 
- a tanórákon kívüli tevékenységek (tanulmányi kirándulások, elıadások, irodalmi, nyelvi 

vetélkedık) nevelı értéke  
• Az értékelés kérdései a Magyar nyelv és irodalom órákon 

- a felmérés, értékelés típusai: diagnosztikus, folyamatos, szummatív 
- az értékelés módszerei, eljárásai: folyamatos megfigyelés, szóbeli és írásbeli felmérık, gyakorlati 

tesztek, portfoliók, projektek 
- a különbözı óratípusokon alkalmazott értékelési formák 

 
 

MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ 

A tanterv felépítésében érvényesülı kreatív alkalmazhatóság elve tág lehetıségeket teremt a 
tantárgypedagógusnak, hogy megtalálja a tantárgy tanításának leginkább hatékony megoldásait. 

Mindkét alapterület – az Óvodai anyanyelvi fejlesztés, illetve a Magyar nyelv és irodalom 
tanításának-tanulásának módszerei az I-IV. osztályban – olyan fejlesztési követelményeket és tanulási 
tartalmakat rendszerez, amelyeknek a tanításához a tantárgypedagógus változatos elméleti és gyakorlati 
megoldásokat alkalmazhat: elıadás, esettanulmány, megbeszélés, tanítási helyzetek szimulálása az 
osztályban- a hangsúly mindenképpen a tudatos és aktív tanuláson van. 

Ez leginkább a tantárgypedagógiai ismeretrendszer, készségek és képességek, valamint a 
próbatanítások összehangoltságában érvényesülhet. 

Az utóbbi évek megfigyelései azt bizonyítják, hogy a tanítási gyakorlat és tantárgypedagógia 
egyik legnagyobb problémája a tantervek hiányos ismeretébıl adódik, ugyanis sok esetben nem 
beszélhetünk a tantervek értı olvasásáról, s a tervek és a tervezés különbözı szintjeinek, az 
összehangolásáról (tanterv, kalendarisztikus terv, a tanulási egység terve, tevékenységi tervezetek / 
óravázlatok / lecketervek, fejlesztési követelmények, részletes követelmények koherenciája). 
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