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Pedagógiai kommunikáció a magyarirodalom-órán 

 
A pedagógiai kommunikáció nélkülözhetetlen egy pedagógus munkájában, jelen van az egész 

tanítási óra folyamán. A legfontosabb céljai közé tartozik, hogy segítségével motiválni tudja a 
tanár növendékeit, hatékony megoldásokat képes találni a nehezített pedagógiai szituációkban, 
kérdések megfogalmazásával elősegíti a tanulók kognitív képességeinek fejlődését, valamint a 
pedagógiai kommunikáció támaszt biztosít a nehezített helyzetek kezelésében (pl. stressz-
kezelés, feszültségcsökkentés, agresszió kezelése). 

Munkámban azzal foglalkozom, azt vizsgálom, hogy (a tanfolyam során megismert 
információk részleges ismeretében) a pedagógiai kommunikáció miképpen jelenik meg egy 
általam irányított magyarirodalom-órán. 

A tanítási óra levezetését szakmai felkészülés, illetve óratervezés előzi meg. Elsődlegesen 
kitűztem magam elé a célt, amely az új ismeretek átadása - egy konkrét vers elemzése, 
megértése. A célcsoportot 8. osztályos tanulók alkotják, akik számára 45 perces időkeret áll a 
rendelkezésemre közölni a célban megfogalmazottakat. 

Az óratervezés részét képezi annak meghatározása is, hogy milyen menetben, milyen 
lefolyási szakaszokban fog a tanítási óra zajlani, végbemenni. Ehhez párosul előre átgondolt 
időbeosztás is, amely támpontot nyújt a pedagógus számára az óra levezetésében. Az általam 
felépített tanítási óra részei a következők: 

 bevezető rész 

 feleltetés – ismétlés 

 az új tananyag átadása 

 összefoglalás 

 házi feladat 

 a tanítási óra befejező része 
 

1. A tanítási óra bevezető része 
 

Megérkezésemkor az osztályterembe a tanulók állva fogadnak, és a tanári asztalhoz 
érkezésemkor elszavalnak egy általuk választott, már korábban megtanult verset. Ezt követően 
kölcsönösen üdvözöljük egymást, majd a „tessék, foglaljatok helyet” felhívásra a gyerekek 
leülnek. Ezután én elvégzem az adminisztrációval kapcsolatos feladatokat (óra témájának, 
valamint a hiányzók beírása az osztálykönyvbe), miközben a tanulók lehetőséget kapnak az 
ismétlésre, esetleges kérdések feltételére. 

Minden magyarirodalom-óra ilyen módon, azaz mintegy rituálészerűen indul. Ez által a 
növendékekben kialakul egyfajta biztonságérzet, tudják, mire számíthatnak. A versmondás 
elősegíti a szöveg rögzítését is. Az adminisztráció során, illetve után gyakran lehetőséget kapnak 
a gyerekek egy-két perc erejéig, hogy elmondják, ha történt velük valami, egy szóval kifejezzék, 
vagy mimikával jelezzék, hogy érzik magukat. Ez a rész esélyt ad a tanulóknak a 



kommunikációra, az önkifejezésre a tananyagtól függetlenül, amelynek köszönhetően 
felszabadultabbá, jobbkedvűvé válnak. 

 

2. Feleltetés – ismétlés 
 

A bevezető rész után következik a számonkérés. Mivel az időkeret szűkre szabott, csak egy 
tanuló feleltetése fér bele. Először lehetőséget kapnak azok a tanulók, akik szeretnének felelni, 
ha nincs jelentkező, akkor véletlenszerűen történik a felelő kiválasztása. A számonkérés a tanuló 
önálló beszédével kezdődik. Az elhangzott és elvárt információk mennyiségétől és minőségétől, 
valamint a felelet folyamatosságától függően  hallgatag, illetve együttműködő tanárként 
viselkedem. Ha a tanuló folyamatosan beszél, és megfelelő mennyiségű és minőségű 
ismeretanyagot közöl, akkor csak a felelet végén teszek fel összegző-ismétlő kérdéseket, 
biztosítva ezzel a gyermek zavartalan beszédét, önállóságát, önkifejezését. Ha a tanuló a felelés 
során segítségre szorul, vagy hiányosság fedezhető fel a feleletében, akkor a szükségesnek ítélt 
mértékben közbekérdezek, helyesbítek. 

A számonkérés közben mindvégig jelen van mind a verbális, mind a nonverbális 
kommunikáció, dicséret, reakció a helyes vagy nem megfelelő ismeretekre, pl. dicsérő szavak, 
szókapcsolatok, szemkontaktus, biztató mosoly, bólogatás. A felelés során lehetőség nyílik a 
gyermek számára, hogy üljön, ezzel is oldva őt a feszültség alól. 

A számonkérést követi az előző órán tanultak felelevenítése, amely által kapcsolódni lehet az 
új tananyaghoz. Az ismétlés az időbeosztástól függően történhet kérdések segítségével vagy 
játékos feladatok formájában. Az bekapcsolódó tanulók jutalmazhatók érdemjeggyel, pontokkal, 
szóbeli dicsérettel, amelyekkel motiválhatók az aktivitásra. 

 

3. Az új tananyag 
 

A tanítási óra következő szakaszát képezi az óratervezés során kitűzött cél megvalósítása – az 
új tananyag átadása: Juhász Gyula: Milyen volt… c. versének elemzése. Az óra, illetve az 
átadandó ismeretanyag érdekesebbé tétele végett motivációs eszközök sorozatát alkalmazom. 
Elsődleges motivációs segédeszköz az interaktív táblán bemutatott prezentáció, amely tartalmaz 
képeket, alakzatokat, különféle animációkat felkeltve ezzel a tanulók figyelmét, érdeklődését az 
új vers iránt. Mivel a bemutató csak címszavakat tartalmaz, kulcsfogalmakat tartalmazó kérdések 
alkalmazásával próbálom motiválni, bevonni a gyermekeket az új ismeretek felfedezésébe. 
Ötleteiket – legyenek megfelelőek vagy kevésbé megfelelőek - dicsérő szavakkal, pontokkal, 
mosollyal, biztató bólogatással jutalmazom, amelyek által bátorságot és kedvet kaphatnak a 
megszólaláshoz. A felsorolt kommunikációs eszközökkel megpróbálom erősíteni a gyermekek 
bátorságát, önkifejezését, önállóságát. 

 

4. Összefoglalás 
 

A tanítási óra eme fázisában kerül sor az új ismeretanyag összegzésére. Ebben a folyamatban 
ismét a tanulók aktivizálása a cél. Ennek megvalósításához ismét motivációs eszközökre van 
szükség, amelyek játékos, kreatív feladatokban jutnak érvényre. Dolgozhatnak a gyermekek 



párban vagy csoportban. Tölthetnek ki párban feladatlapot, csoportmunka esetén készíthetnek 
másik csapatnak szánt összefoglaló kérdéseket, majd versenyezhetnek, elindíthatnak vitát – 
megjelenik itt a tanulók kreativitása, megmutatkozik, ki vezéregyéniség, ki húzódik meg inkább 
a háttérben. Ötleteik, aktivitásuk, bátorságuk szintén jutalmazható érdemjeggyel, pontokkal, 
dicsérettel, amelyek biztosítják a gyermek motiválását, elősegítik az önkifejezését. 

 

5. Házi feladat 
 

A tanítási óra a házi feladat megadásával fejeződik be – 5 kérdésből álló kvíz készítése. A cél 
a feladattal pedagógiai kommunikáció szempontjából ismételten a gyermekek önállóságának, 
kreativitásának előcsalogatása, valamint szakmai oldalról az új ismeretek rögzítése. 

A csengő megszólalásakor – amely az óra végét közli, jelzi mind a tanárnak, mind a 
tanulónak – újabb rituálé mutatkozik meg: a gyermekek felállnak, mivel így fejezik ki 
elköszönésüket és tiszteletüket. 

 
Amint a fent bemutatott gyakorlat is mutatja, a pedagógiai kommunikáció nélkülözhetetlen a 

mindennapi iskolai oktatásban. Minden pedagógus célja tökéletesíteni a kommunikációs 
eszközöket ahhoz, hogy a leghatékonyabban közvetítse az átadandó tananyagot. 
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