
 

 

„Csak az ember olvas.” (Márai Sándor) 

 
TOVÁBBKÉPZÉS ÁLTALÁNOS ISKOLAI,  

KÖZÉPISKOLAI ÉS LEENDŐ MAGYARTANÁROK SZÁMÁRA 
 
 
A képzési program általános célja 
 
Az irodalomtudomány újabb eredményeinek bemutatása; a gyakorló pedagógusok tantárgy-
pedagógiai módszer- és eszköztárának bővítése. A digitális kornak megfelelő tanári kompetenciák 
megszerzése, illetve bővítése. Felkészítés a „B” kerettanterv szerint történő tanításra. 
 
 
A képzési program sajátos céljai 
 
A 2012 szeptemberében bevezetett Nemzeti alaptanterv , illetve a 2013 márciusában elfogadott „B” 
típusú kerettanterv az irodalomtanításban jelentős változásokat eredményezett. Új módon 
strukturált tananyag került az oktatásba, a szövegértés, az élményközpontúság, az olvasói és a 
digitális kompetencia fejlesztése jelentős szerepet kapott. A továbbképzés célja a megváltozott 
feladatokhoz új tanári munkaformák kialakítása, új tankönyvek, segédeszközök megismertetése, 
tanításra, tananyagszervezésre vonatkozó javaslatok megismertetése, gyakorlati bemutatása.  
 
 
A képzés során megszerezhető ismeretek, kompetenciák 
 
A képzésben részt vett pedagógus legyen képes az irodalomtanításban a paradigmaváltásra, a 
kronologikus rendszerről a téma-,  motívum-, műfajcentrikus elemzésre és tananyagszervezésre való 
áttérésre. Legyen képes tanítványainak az olvasási és szövegértési képességét a felnőttkori igények 
szerint fejleszteni. Járuljon hozzá az irodalomtanításon keresztül a társas-szociális képességek 
fejlesztéséhez. Legyen képes alakítani, formálni a tanulók kulturális, erkölcsi, szellemi horizontját. 
Tudja alkalmazni a digitális kompetencia fejlesztéséhez szükséges eszközöket és -rendszereket 
(digitális tábla, okostelefon, okostankönyv [demó], többféle prezentációs program stb.). 
 
 
A FOGLALKOZÁSOK HELYSZÍNE: 
 

Collegium Fenno-Ugricum Intézet (Collegium Fenno-Ugricum) 
8258 Badacsonytomaj, Római u. 69. 

Érdeklődés: Fűzfa Balázs: 30/366-7152 – fuzfa.balazs@chello.hu  

http://kerettanterv.ofi.hu/3_melleklet_9-12/index_4_gimn.html
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PROGRAM 

 

2013. augusztus 29. (péntek) 

 
10.00–13.00  Megérkezés, a szállás elfoglalása, csobbanás a Balatonban, ebéd egyénileg  
14.00–15.30  PUSZTAY JÁNOS: A világ és benne mi, magyarok 
16.00–19.30  FŰZFA BALÁZS: Irodalomtanítás 2000 után – egy új program, középiskolai 

tankönysorozat és kerettanterv koncepciója és megvalósulása 
 

20.00–21.00  Közös vacsora a Borbarátok Vendéglőben (az Intézet mellett) 
 

21.00–22.00  VARGA RICHÁRD (a nemesvámosi Waldorf Iskola magyartanára)  
és ROZMÁN KRISTÓF (Kazinczy-érmes, magyar szakos egyetemi hallgató) estje 

 
 

2013. augusztus 30. (szombat) 

 
09.00–12.30  SIPOS LAJOS: Az irodalomtanítás nagy hagyományai és korszakai a világban,             

illetve Magyarországon (Arany, Babits, Mohácsy Károly, Madocsai László  
és mások) – a lehetséges jövő 

 

12.30–14.00  Ebéd (Borbarátok Vendéglő) és rövid szieszta 
 

14.00–15.30  PUSZTAY JÁNOS: A finnugor népek irodalma  
 

16.00–17.30  Konzultáció és kerekasztal-beszélgetés az eddig felmerült kérdésekről            
(PUSZTAY JÁNOS, SIPOS LAJOS, FŰZFA BALÁZS) 

 

18.00–19.30  Balaton 
 

20.00–21.00  PUSZTAY JÁNOS: A 12 legszebb magyar vers (előadóest) – bevezeti: FŰZFA BALÁZS 
 

21.00–22.00  Közös vacsora a Borbarátok Vendéglőben  
 
 

2013. augusztus 31. (vasárnap) 

 
09.00–12.30  FŰZFA BALÁZS INTERAKTÍV FOGLALKOZÁSAI 

A ’kegyelem’ a modern magyar prózában (Kosztolányi, Ottlik, Kertész) 
A szent és a profán: Petőfi, Pilinszky, Petri – avagy mit kezdjünk a 

(poszt)modernnel a tanításban? 
 A hipertextualitás poétikája Aranytól Esterházyig és a digitális de_generációk 
A ppt-től és preziig – módszertani műhelyfoglalkozás 
 

13.00–14.00  Közös ebéd zárszóval a Borbarátok Vendéglőben (PUSZTAY JÁNOS, FŰZFA BALÁZS) 

http://www.kronikanova.hu/irodalom_09.htm
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AJÁNLOTT IRODALOM 
 

Irodalomtanítás a világ kilenc oktatási rendszerében, szerk. GORDON GYŐRI János, Bp., Pont, 2003. 
Irodalomtanítás a harmadik évezredben, főszerk. SIPOS LAJOS, Bp., Krónika Nova, 2006. 
Iskolaszerkezet és irodalomtanítás a Kárpát-medencében, szerk. SIPOS Lajos, Bp., Pont, 2003. 
FŰZFA Balázs, irodalom_12, Bp., Krónika Nova, 2008.  
FŰZFA Balázs, irodalom_11, Bp., Krónika Nova, 2009. 
FŰZFA Balázs, irodalom_10, Bp., Krónika Nova, 2010. 
FŰZFA Balázs, irodalom_09, Bp., Krónika Nova, 2011. 
Kerettanterv „B” változat 
PUSZTAY János, Nyelvével hal a nemzet, Budapest, Teleki Alapítvány, 2006. 
PUSZTAY János, Gyökereink, Budapest, Nap Kiadó, 2011. 

 
A további szakirodalmat a tanárok a saját kurzusokhoz kötődően adják meg az órákon. Az 
oktatók elsősorban legújabb kutatásaik eredményeivel ismertetik meg a hallgatókat. Evélben is 
várjuk szakmai kérdéseiket, melyeknek velünk való megvitatására így írásban is lesz mód.  

 
E-MAIL-/EVÉL-CÍMEK 

 
Oktatók: 

Prof. Dr. Pusztay János egyetemi tanár (NYME) 
janos_pusztay@hotmail.com  
 

Prof. Dr. Sipos Lajos egyetemi tanár (PPKE) 
sipos.lajoszsuzsa@gmail.com 
 

Dr. habil. Fűzfa Balázs egyetemi docens (NYME)  
fbalazs@btk.nyme.hu  

 
A továbbképzés díja: 30 ezer Ft (mely a tanfolyamdíjon felül tartalmaz 4 főétkezést és 2 éjszakára 

szállást). Befizetés a jelentkezés után tőlünk kapott számla ellenében a Genius Savariensis 
Alapítvány számlaszámára (lásd a jelentkezési lapot!). Egy családi házat bérlünk 2-3 ágyas 

szobákkal, ezért maximum 19 főt tudunk fogadni). 
 

Jelentkezési határidő: 2013. július 15. (Szabad helyek esetén pótjelentkezés: augusztus 20.) 
 

Eredményes, derűs együttlétet, 
jó munkát kívánva: 

 
Fűzfa Balázs kurzusfelelős 
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