
 A témaválasztás stratégiái 

A szórványok anyanyelv- oktatóinak igen nagy gondot jelent a jó tankönyv hiánya. A jól 

szerkesztett, átgondolt tankönyv tanárnak-gyereknek egyaránt sokat könnyítene a tanítás-tanulás 

folyamatában. Tankönyv híján egyet tehetünk, mi magunk igyekszünk úgy összeállítani a 

tananyagot, hogy az illeszkedjen kerettantervhez, óraszámhoz, tanulóink tudásszintjéhez. A három 

kritériumot egyformán fontosnak tartom, még akkor is, ha elsősorban a tanügyi 

követelményrendszer a számon kérhető a háromból. 

Nézzük tehát először a kerettantervet az elsőtől a kilencedik osztályig. A következő alappilléreket 

tartalmazza mindhárom korcsoport számára (1-3; 4- 6; 7- 9): 

1. läsa och skriva - olvasás, írás 

2. tala, lyssna, samtala - beszéd, a beszélt nyelv megértése, beszélgetés 

3. berättande texter och sakprosetexter - elbeszélő/leíró szövegek illetve szakszövegek 

tanulmányozása - alkotása 

4. språkbruk - nyelvhasználat (stílus, a nyelv rétegeinek ismerete) 

5. kultur och samhälle - kultúra és társadalom (nemzetismeret) 

Témaválasztáskor tanárként a következő gondolatmenetet követem: 

Az ötödik pont, a kultúra és társadalom sok érdekes, fontos témát kínál, s ezen témák mindegyike 

lehetővé teszi a nyelv különböző rétegeinek gyakorlását is, nyugodtan beépíthetem a nyelvtant úgy, 

hogy a gyerek észre sem veszi. ( Adyt hívva segítségül „én vagyok az Úr – kultúra, társadalom – a 

Vers – nyelv - csak cifra szolga" .) 

Valószínűnek tartom, hogy más anyanyelv tanár asztala is úgy néz ki tanév elején, mint az enyém: 

papírhalmaz papírhalmaz mellett, szisztematikusan rendezve, hogy összefűzhessem a lapokat. 

Mikor itt tartok, akkor már túl vagyok a munka nehezén, a tananyag összeállításán. 

Idén elbeszélő-leíró fogalmazás írását tanuljuk az általános iskolásokkal, s folytatjuk a tavalyi 

történelem témát a török korral és a Rákóczi-szabadságharccal. A füzetem egyelőre a 

fogalmazáshoz szükséges anyagot tartalmazza: rövid áttekintést arról hogy milyennek kell lennie 

egy leíró ill. egy elbeszélő fogalmazásnak valamit kérdésekkel-feladatokkal megtámogatott 

irodalmi anyagot, a mintát: novellákat, verseket, egy balladát. ( Érdekes történetekkel csempészem 

be a tananyagba a magyar irodalmat. Idegent soha, erre –saját kultúra tanítására- ad utasítást a 

tanterv.) A történelem anyagot, külön füzetben, később kapják meg a tanulók. Az tartalmaz például 

részleteket az Egri csillagokból, néhányat Balassi verseiből, Mikes leveleiből, kuruc dalokat s 

kérdéseket a filmekhez: a Beszélő köntöshöz s a Csinom Palkóhoz, amelyek a tanulandó történelmi 

korszakról szólnak. A kor neves személyiségeit tanulóim mutatják be majd egymásnak, mindenki 

választhat egy személyt, általam összeállított listáról. 
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