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„Ha távozóban egy más bolygón megkérdenék,
mi volt a földi élet legnagyobb öröme:
a tanulást mondanám.”
Németh László



Időpont:  2012. február 10–11. (péntek–szombat)
Helyszín:  Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, Díszterem (III. emelet)
 9700 Szombathely, Bolyai u. 11.

„Az irodalomtanítás
innovációja”-konferencia

 Program – 2012. február 11. (szombat)
 Elnök: Lipovits Gyuláné
09.00–09.15 KERBER Zoltán: A szövegértés-szövegalkotás programcsomagok
  implementációjáról és hatásairól 
09.15–09.30 SZABÓ Szabolcs: A régi magyar irodalom tanításának problémai – ma és a 
  jövőben. Az értékmentés lehetőségei 
09.30–09.45 BOKÁNYI Péter: Az irodalomtörténet visszaolvasása, azaz hogyan lehet(ne)   
  irodalomtörténetet tanítani a jelenkori irodalom horizontjából?
09.45–10.00 VARGA Bence: A populáris és a magas kultúra kapcsolata a romantikában és most 
10.00–10.15 BÁNFAI Adrienn – Torda Dorottya: Realitás és kreált regényvilág
  – Személynevek vizsgálata Jókai Mór Az arany ember című regényében
10.15–10.30 BOGNÁRNÉ Lovász Katalin – Horváthné Szandi Ágnes:
  Vámpírok és varázslók az iskolai könyvtárakban. Az iskolai könyvtárak
  szerepe az olvasásra nevelésben
10.30–10.45 MOLNÁR András: Az olvasás hálójában, avagy csináld magad – az e-bookodat!
10.45–11.10 Hozzászólások, szünet

 Elnök: TÓTH Péter
11.10–11.25  SZ. TÓTH Gyula: Az idő a képnek dolgozik 
11.25–11.40  SMIDÉLIUSZ Kálmán: Versillusztrációk az irodalomtanításban
11.40–11.55  VARGA Richárd: XYZ – Új eszközök, új módszerek, új diáktípus megjelenése 
  az irodalomtanításban
11.55–12.10  BOLDOG Zoltán: Függőségek – a közösségi oldalak és a vizuális kultúra nyújtotta   
  lehetőségek az irodalomtanításban
12.10–12.25  PÁL Rebeka: Múzsák démoni angyala – Csinszka 
12.25–12.40  PATHY Lívia: Az új anyanyelvi érettségi Ausztriában
12.40–13.00 Hozzászólások, szünet
13.00–14.00  Ebéd az iskola ebédlőjében az előadók számára

 Elnök: VÉGH Balázs Béla 
14.00–14.15 PAKSI László: Kötelezőkről röviden
14.15–14.30 SZAUER Ágoston: Egy fejlesztő periódus lezárása – vizsga a 6. osztályban
14.30–14.45 DARNAI Zsolt: Irodalomtanítás és régióismeret a Csallóközben 
14.45–15.00 PÁVLICZ Adrienn: A szakmai kirándulás, illetve az irodalmi és a (néprajzi)
  múzeum mint az irodalomtanár-képzés és az irodalomtanítás lehetséges
  helyszínei 
15.00–15.15 VÉGH Balázs Béla: A gyermekirodalom oktatásának aktuális kérdései 
15.15–15.30 VISY Beatrix: A „kétbalkezes” műfaj – a meseregény varázsáról és tanításáról 
15.30–15.45 NÉMETH Eszter: A gyerekirodalom útjai az online médiában, recenzióírás a 
  kritikusi  és az olvasói szerep között 
16.45–16.10 Hozzászólások, szünet
16.10–16.25 Össze(Fűz)ött Vég(h)szó
16.25–16.35 VARGA Richárd: Modernitásban (dalok)

 Program – 2012. február 10. (péntek)

15.00–15.45 Sajtótájékoztató az Aulában, ahol Rónaszéki Linda tanítványainak kiállítását 
 Parafrázisok címmel megnyitja Kiss Naómi egyetemi hallgató, volt bolyais 
 diák, majd az iskolát bemutatja Károly Frigyes igazgató

 A konferencia kezdete a Díszteremben 16.00 órakor (III. emelet) 

 Elnök: LÁNG Gusztáv
16.00–16.10 VARGA Bence: Cseh Tamás-dalok
16.10–16.15 KÁROLY Frigyes: Köszöntő
16.15–16.20 CZETTER Ibolya: Megnyitó
16.20–16.50 SIPOS Lajos: Szabálytalan szócikkek és kommentárok az irodalomtanítás 
  múltjáról, jelenéről és jövőjéről
16.50–17.10 GODA Imre: Bevezetés az irodalomtanításba és az irodalomolvasásba
17.10–17.30 TÓTH Péter: Nem lehet? De kell. (Az irodalomtanítás környezetei)
17.30–18.00 Hozzászólások, szünet

 Elnök: SIPOs Lajos
18.00–18.15 SZÁVAI Ilona: Másmilyen iskolák – avagy ki tanítja, hol és hogyan az irodalmat?
18.15–18.30 LIPOVITS Gyuláné: A tankönyv szerepe a tanítási folyamatban 
18.30–18.45 BODROGI Ferenc Máté: Az irodalomtanítás, a kreativitás és az érzékiség
  kapcsolatáról a „nem-hermeneutikai” fordulat jegyében
18.45–19.00 PAP Kinga: A nyelvi agresszivitás poétikájának tanítása a késő modernitás
  és a posztmodernitás néhány prózai alkotása segítségével
  (Ottlik Géza, Kristóf Ágota)
19.00–19.15  GERA Csilla: „Kész a leltár” avagy a leltárkészítés témája az irodalomban
19.15–19.30 SAMUNÉ Kulics Ilona: A tehetséggondozás néhány aspektusa
  – irodalomtanítás ürügyén
19.30–19.45 Bolyais diákok bemutatója: A fekete zongora
19.45–20.15 Hozzászólások, szünet
20.15–21.00 Kerekasztal-beszélgetés az irodalomtanítás jövőjéről és az IROK
  (Irodalomtanítás Országos Központja) megalapításának esélyeiről
  – moderátor: Kerber Zoltán
21.00-től      Vacsora az iskola ebédlőjében az előadók számára
22.00-től Éjszakai fürdőzés az iskola uszodájában (fakultatív program)

Védnök: NYME SEK BTK Esztétikai, Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet,
 Élményközpontú irodalomtanítási program

Kapcsolat: FŰZFA Balázs • Tel.: 30/366-7152 • E-mail: fuzfa.balazs@chello.hu

A konferencia ideje alatt a helyszínen a Krónika Nova és a PONT Kiadó, 
illetve a Savaria University Press Alapítvány könyvei lesznek kaphatók
(kedvezménnyel)
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